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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Формування 
математичних понять є одним із важливих завдань професійної 
підготовки педагогів взагалі, початкових класів — зокрема. Це 
пов’язано з тим, що успішність навчання і загальний інтелектуаль-
ний розвиток молодших школярів залежить від уміння розпізнава-
ти поняття, класифікувати їх, надавати правильні означення, ви-
значати предмет за даним означенням, що, в свою чергу, дає змогу 
робити узагальнення, висновки, проводити порівняння та аналогії.

Саме тому вчитель має бути добре обізнаним із системою ма-
тематичних понять і готовим до її формування у здобувачів почат-
кової освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові поняття є 
одним з найважливіших елементів системи знань, логічною осно-
вою законів і теорій. Вони відіграють провідну роль при засвоєнні 
різних наук, у тому числі — й математики.

Серед вчених, які опікувалися проблемою формування мате-
матичних понять у різні історичні періоди — О. Астряб, М. Банто-
ва, Г. Бевз, Г. Бельтюкова, М. Богданович, Б. Друзь, О. Дубинчук, 
Я. Гаєвець, Н. Глузман, П. Ерднієв, Р. Загоруй, С. Збандуто, Н. Іс-
томіна, Л. Коваль, О. Колмагоров, А. Коломієць, Ю. Колягін, О. Ко-
мар, Я. Король, В. Крутецький, М. Левшин, Н. Листопад, Є. Лодатко, 
Н. Менчинська, О. Митник, М. Моро, М. Овчиннікова, О. Онопрієн-
ко, А. Пишкало, Ж. Піаже, О. Погорєлов, В. Помагайба, А. Пчол-
ко, З. Слєпкань, С. Скворцова, Л. Стойлова, Н. Тализіна, А. Усова, 
С. Чавдаров, М. Шкіль Л. Фрідман та інші.

Однак, проблема формування математичних понять у майбут-
ніх фахівців початкової освіти залишається досі актуальною.

Мета статті — визначення сутності та проблеми формування 
математичних понять у професійній підготовці майбутніх учите-
лів початкової ланки освіти та виокремлення шляхів її подолання у 
курсі математики й методики її навчання.

Виклад основного змісту. Теоретичний курс математики у 
професійній підготовці майбутніх педагогів покликаний дати глибо-
кі знання з основ предмета, логіки його побудови. Окремі теми кур-
су спрямовані саме на вивчення способів означення понять. Проте 
знання самих означень не є достатньою умовою для формування 
в майбутніх учителів умінь вводити нові поняття здобувачам по-
чаткової освіти. Це пов’язано з тим, що не всі поняття можуть по-
даватися молодшим школярам за допомогою наукових означень 
чи правил.

В «Українському педагогічному словнику» С. Гончаренка «по-
няття» трактується так: «Поняття — одна з форм мислення, в якій 
відображаються загальні істотні властивості предметів та явищ 
об’єктивної дійсності, загальні взаємозв’язки між ними у вигляді 
цілісної сукупності ознак. Утворення понять є складним процесом, 
у якому застосовують порівняння, аналіз і синтез, абстрагування, 
ідеалізацію, узагальнення та умовиводи» [5, с. 264].

За визначенням Є. Войшвілло досліджувана дефініція є «дум-
кою, тобто результатом узагальнення предметів або явищ того або 
іншого класу за більш-менш істотними (а тому і загальними для 
цих предметів і в сукупності специфічними для них, що виділяють 
їх із безлічі інших предметів і явищ) ознаками» [2, с.150].

У дослідженні Т. Гаврилової та К. Червинської «поняття» роз-
глядається як «узагальнена інформація про множину об’єктів, 
представлених наборами значень ознак, що: а) відображає ха-
рактерні для цієї множини логічні зв’язки між окремими значення-
ми ознак; б) є достатньою для розпізнавання за допомогою деякого 
правила об’єктів, що належать множині, від об’єктів, що не нале-
жать їй [3, с. 56]. При цьому, «узагальнена» означає, що поняття 

включає лише істотні значення ознак, що характеризують множину 
об’єктів у цілому, і не включає часткові значення ознак, що індиві-
дуалізують окремі об’єкти.

Дуже близькими за є визначення, які запропоновані М. Богда-
новичем та Є. Лодатком, в яких визначено «поняття» як «думку, 
в якій відображаються відмінні або специфічні властивості пред-
метів дійсності та відношення між ними: окреслені в понятті вла-
стивості» [1; 6].

Отже, спільним у наведених вище роботах є те, що поняття 
виступають формою думки, в якій відображаються загальні, сут-
тєві та відмінні (специфічні) ознаки й особливості окремих предме-
тів чи явищ дійсності.

Такий підхід узгоджується із визначенням термінів «поняття» 
і «судження» у філософському словнику: поняття — «це думка, 
що є «узагальненням предметів деякого класу за їх специфічни-
ми ознаками, причому предмети того самого класу можуть уза-
гальнюватися в понятті за різними сукупностями ознак» [9, с. 371], 
а «судження — думка, виражена у формі пропозиції, в якій щось 
стверджується або заперечується про об’єкти, і є об’єктивною або 
істинною, або хибною» [9, с. 468].

Це означає, що між поняттями і судженнями існує тісний зв’я-
зок. З одного боку — судження складається з деяких понять (по-
няття можна вважати більш простим утворенням, ніж судження); 
а з іншого — поняття може формуватися в результаті розумової 
діяльності у вигляді комплексу суджень і в зв’язку з цим розгля-
датися як більш складна форма мислення. У процесі мислення за 
допомогою суджень народжуються нові поняття, що, у свою чергу, 
беруть участь у формуванні нових суджень, збагачуючись при цьо-
му новими ознаками.

Таким чином, формування понять є важливою проблемою су-
часних закладів вищої освіти, а формування наукових понять у 
майбутніх учителів є складним і тривалим процесом.

Важливо зазначити, що в організації пізнавальної діяльності із 
засвоєння понять можна виділити два етапи. На першому етапі іс-
тотним є те, що поняття часто є безпосередніми логічними виснов-
ками з практичної діяльності. На другому — поняття виступає як 
інструмент пізнання, стимулюючи постановку й розв’язання нових 
пізнавальних завдань.

Завдання підвищення якості вищої освіти вимагає вдоско-
налення технологій формування у майбутніх учителів наукових 
понять, що становлять один із важливих компонентів системи на-
укових знань. Успішне вирішення даного завдання можливе за умо-
ви оволодіння майбутніми вчителями теоретичними та методични-
ми основами процесу формування понять.

Підтвердження даного висновку міститься у розробках Є. Ло-
датка, в якому зазначено, що «понятійний рівень оволодіння мате-
матичною інформацією доцільно розглядати у двох планах:

 – оволодіння уявленнями про математичний об’єкт чи поняття 
(первинне абстрагування) переважно на практично-опера-
ційній основі;

 – оволодіння математичними поняттями як абстракціями (вто-
ринне абстрагування) на «логічній основі» [6; 7].

Це дозволяє нам зробити висновок, що однією із важливих 
умов формування понять майбутніх педагогів є вдосконалення 
організації освітнього процесу у сучасних закладах вищої освіти. 
При цьому для діагностування рівня сформованості понять можна 
використати різноманітні завдання на означення поняття.

Розглянемо декілька прикладів з курсу «Методики навчання 
математики» для студентів спеціальності 013 — Початкова освіта.

THE PROBLEMS OF THE FORMATION OF THE MATHEMATICAL CONCEPTS OF FUTURES 
TEACHERS

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Abstract. The necessity and the problems of the formation of the mathematical concepts of future teachers are considered in the 
article.
The author defines “the mathematical concepts” as a component part of the mathematical literacy, on the one hand, and as an 
essential condition of present teacher’s training, on the other hand.
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Анотація. У статті обґрунтовано необхідність та проблеми формування математичних понять у майбутніх педагогів.
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Вивчаючи дочисловий період у 1 класі, здобувачі освіти озна-
йомлюються із такими важливими математичними поняттями, як: 
форма (наприклад, «квадратний»), колір («жовтий»), розмір («ма-
ленький») тощо, що характеризуються лише однією загальною 
властивістю, або зі складеними поняття, в означення яких зазначе-
но кілька властивостей (великий зелений круг тощо).

При формуванні математичних понять доволі часто використо-
вують родові та видові відношення. Так, означення через найближ-
чий рід і видову відмінність відбувається так: спочатку для поняття 
відшукується найближчий рід, а потім вказується ознака (при цьо-
му часто не одна), що відрізняє обумовлений предмет від інших 
предметів цього ж роду. Наприклад, «прямокутником називають 
паралелограм (найближчий рід), у якого всі кути прямі (видова від-
мінність)».

Означення «квадратом називають чотирикутник, у якого всі 
сторони рівні» є неправильним, тому що є найближче родове по-
няття «прямокутник», а тому правильним буде таке означення: 
«квадратом називають прямокутник (найближчий рід), у якого всі 
сторони рівні (видова відмінність)».

Неправильним та необґрунтованим є також намагання молоди-
ми вчителями-випускниками вищих закладів освіти надавання ма-
тематичним поняттям наукових означень, які вони опрацювали у 
курсі методики навчання математики у ЗВО, але не враховуючи, 
що молодші школярі не готові до засвоєння наукових означень.

Проте використанні висловів: «знайти суму двох чисел», «суму 
двох чисел 5 та 3 помножити на число 9», «щоб знайти невідомий 
доданок, треба від суми відняти відомий доданок» є більше дієви-
ми та ефективними, ніж означення типу «Доданками називаються 
компоненти дії додавання», оскільки при цьому формується й за-
кріплюється розуміння понять доданка та суми.

Важливо зазначити, що існує багато понять, що використову-
ються при вивченні інших освітніх галузей. Так, наприклад, таке по-
няття як «температура» використовуються у природничій освітній 
галузі, проте на уроках математики вчителі також використовують 
ці знання (температура вище нуля — додатнє число («на вулиці 
тепло»), нижче нуля — від’ємне число («мороз»).

Крім того, застосування інтегрованого підходу є також важли-
вою умовою реалізації Концепції Нової української школи.

Ми погоджуємося із висновками Г. Б. Шульги щодо використан-
ня інтегрованого підходу у формуванні математичних понять май-
бутніх педагогів.

Для формування навичок інтегрувати різнопредметні поняття 
і вироблення методики інтеграції знань дослідниця пропонує ви-
користовувати технологію гронування (знаходження зв’язків між 
окремими поняттями), яку спрямована на стимулювання мислення 
про зв’язки між окремими поняттями, а також для стимулювання 
мислення тоді, коли тема ще недостатньо вивчена, або для підве-
дення підсумків вивченого, як спосіб графічного зображення нових 
понять і уявлень [10, с.  158].

Як можна поєднані різні математичні поняття при вивченні ве-
личин наведено у таб. 1 [10, с.  157].

Таблиця 1.
Можливі міжпредметні зв’язки у вивченні математичних 

величин
Математичні 

величини Природознавство Читання Трудове 
навчання

Довжина
Висота рослин, 

висота гір, довжина 
річок, глибина 
морів і океанів

Оповідання, 
вірші, 

казки та 
загадки про 

довжину

Вимірювання 
розмірів 
окремих 
деталей, 

отворів тощо

Площа
Площа водойм і 

материків, площа 
країн, областей,

районів

Оповідання, 
вірші, 

казки та 
загадки про 

площу

Визначення 
розмірів 
окремих 
деталей

Маса Маса тварин, маса 
плодів

Оповідання, 
вірші, 

казки та 
загадки про 
міри маси

Визначення 
маси заготівок, 

деталей, 
обчислення 
необхідної 

кількості фарб, 
лаків тощо

Час
Пори року, 

тривалість життя 
тварин, зміна дня 

і ночі

Оповідання, 
вірші, 

казки та 
загадки про 

час

Тривалість 
виробничих 

процесів, 
продуктивність 

праці

Швидкість
Швидкість тварин, 
швидкість росту 

рослин, швидкість 
течії річки

Оповідання, 
вірші, 

казки та 
загадки про 

рух, 
швидкість

Швидкість 
поступального 
руху, швидкість 

обертання

Узагальнюючи, ми можемо зробити такі висновки.
1. Математичні поняття є складовими математичної грамотно-

сті з одного боку та необхідною умовою підготовки сучасного 
вчителя — з іншого.

2. Формування понять складається з двох етапів (первинно-
го абстрагування — засвоєння відповідних назв і власти-
востей та вторинного абстрагування − логічно повний та 
системний опис математичних понять.

3. Серед шляхів удосконалення: оновлення підходів до органі-
зації освітнього процесу у вищих закладах освіти, оволодіння 
майбутніми вчителями теоретичними та методичними осно-
вами процесу формування понять, застосування інтегрова-
ного підходу при вивченні різних дисциплін.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE TEACHER IN THE FRAMEWORK OF 
CONTINUING EDUCATION

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Abstract. This paper presents the study of the problem of professional development of teachers in continuing education. The 
essence of the concept of «continuing education», as well as its applicability to the pedagogical activity. Possibilities for improving 
the professional competence of the teacher.
Keywords: continuing education, continuing education functions, teacher, teaching activities, teacher competence training.

Аннотация: В статье проблемы исследования непрерывное образование в рамках профессионального развития педа-
гога. Раскрыта сущность понятия» непрерывное образование», а также его применение в педагогической деятельности. 
Описаны возможности повышения профессиональной компетентности педагога.
Ключевые слова: непрерывное образование, непрерывная образовательная деятельность, педагог, педагогическая дея-
тельность, компетентность педагога, повышение квалификации.
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Современное казахстанское общество требует от человека не 
только политехнизма знаний, высокого культурного уровня, глу-
бокой специализации в различных областях науки и техники, но 
и умения жить, сосуществовать в обществе. Основными параме-
трами личностного развития ребенка можно считать его ориента-
цию на общечеловеческие ценности, гуманизм, интеллигентность, 
креативность, активность, чувство собственного достоинства, не-
зависимость в суждениях. Уровень развития этих качеств можно 
рассматривать как показатели сформированности социальной 
компетентности и социального становления личности.

Главная задача системы образования — создание необходи-
мых условий для формирования, развития и профессионального 
становления личности на основе национальных и общечеловече-
ских ценностей; реализация прав ребенка на воспитание, образо-
вание и всестороннее развитие, сохранение родного языка, куль-
туры, национальных обычаев и традиций, на информированность, 
укрепление здоровья.

Проблемы развития воспитания, несомненно, заслуживают 
самого пристального внимания, так как речь идет о завтрашнем 
дне Казахстана, ценностных ориентирах нашего общества, о на-
циональной безопасности страны, корни которой кроются в воспи-
тании, творческом развитии, гражданском становлении подраста-
ющего поколения.

Развитие воспитания в системе образования Республики Ка-
захстан в последние годы по праву стало одним из приоритетных 
направлений в деятельности Министерства образования и нау-
ки Республики Казахстан, органов управления образованием субъ-
ектов, образовательных учреждений всех типов и видов.

Социальный заказ государства на воспитание человека обра-
зованного, нравственного, предприимчивого, готового самостоя-
тельно принимать решения в ситуации выбора, способного к со-
трудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего 
чувством ответственности за судьбу страны, находит отражение 
в важнейших документах — ежегодном Послании Президента Ре-
спублики народу Казахстана, Государственной программе патрио-
тического воспитания граждан Республики Казахстан и др.

В Конституции Республики Казахстан закреплены основные 
права, непосредственно связанные с процессом воспитания.

Новая парадигма образования носит деятельностный ха-
рактер, направлена на формирование стремления к самосто-
ятельному непрерывному образованию и развитие творческих 
способностей. На ее основе строится система воспитания детей 
и молодежи, охватывающая различные уровни образования: до-
школьное, общее среднее, среднее профессиональное, высшее 
профессиональное, дополнительное. Осуществляется научно-ме-
тодическое обеспечение воспитательного процесса: разработаны 
и внедряются программы воспитания, как на уровне республики — 
Комплексная программа воспитания в организациях образования 
Республики Казахстан на годы, — так и на региональном уровне, 
в организациях образования; создаются авторские программы; 
разрабатываются критерии оценки эффективности воспитатель-
ного процесса и уровня воспитанности личности. [1]. 

Педагог, как и любой другой субъект общественной деятель-
ности, должен заботиться о своем профессиональном и личност-
ном развитии. Современный мир не стоит на месте, он постоянно 
развивается, дополняется, внедряются новые технологии, все это 
требует от человека приобретения новых знаний и навыков, повы-
шение своей компетентности в том или ином вопросе. Педагог не 
исключение, ведь он является носителем информации, что подра-
зумевает постоянное ее обновление.

По мнению Б.М. Бим-Бада, непрерывное образование — 
это организационно обеспеченный системой государственных 
и общественных институтов и соответствующий потребностям 
личности и общества процесс роста образовательного (обще-
го и профессионального) потенциала личности в течение жизни. 
Целью является развитие и становление личности в периоды её 
физического и социально-психологического созревания и ста-
билизации жизненных сил и способностей, а так же и в периоды 
угасания организма [2,с. 168]. Так же непрерывным образованием 
является образование, которое происходит на протяжении всей 
жизни и обеспечивается единством и целостностью системы об-
разования, созданием условий для самообразования и всесто-
роннего развития личности, совокупностью преемственных, со-
гласованных, дифференцированных образовательных программ 
различных ступеней и уровней, гарантирующих гражданам реа-
лизацию права на образование и предоставляющих возможность 
получать общеобразовательную и профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышать квалификацию на протяжении всей 
жизни.В нашем понимании непрерывное образование — это обра-
зование в течение всей жизни человека, постоянное обновление 
и дополнение уже существующих знаний, путем всестороннего 
развития личности и самообразования.

В современном контексте понимание сущности непрерывного 
образования позволяет выделить несколько его основных функ-
ции, а именно профессиональную, социальную, личностную.

Профессиональная функция обеспечивает развитие у взрос-
лого человека необходимых профессиональных компетенций 
и квалификаций, а так же, формирование взрослым человеком но-
вых профессиональных возможностей, увеличение его трудовой 
динамики. Социальная функция помогает дополнить и обогатить 
процесс взаимодействия взрослого человека с обществом, эко-
номической сферой, государством в целом за счет ознакомления 
с языком, культурой, новыми видами деятельности, общечелове-
ческими ценностями, современными технологиями социального 
взаимодействия, в том числе информационными, формируя гра-
мотность взрослого человека в различных сферах.

Третья функция обеспечивает удовлетворение индивидуаль-
ных познавательных потребностей взрослого человека, интересов, 
увлечений и, как правило, сопровождает повседневную жизнь.

Таким образом, для обеспечения устойчивого и эффективно-
го развития человеческого капитала и социально-экономического 
развития Российской Федерации непрерывное образование взрос-
лых является ключевым из компонентов этого процесса [3].

Изменяющееся общество поставило новые задачи перед пе-
дагогическим образованием, а именно:

а) повышение образовательного ценза общества, его гумани-
зация и гуманитаризация образования;

б) подготовка специалистов, способных самостоятельно, 
с полной мерой ответственности принимать нестандартные реше-
ния, владеющих научными навыками общения, а так же не только 
умело воспроизводить готовые методики для организации учебно-
го процесса, но и творчески их перерабатывать, с целью создания 
своих собственных.

Содержание программы профессиональной подготовки совре-
менного педагога должна включать компетенции инновационной 
деятельности, т. к. в настоящее время от педагога требуются ин-
новационные способности и готовность к восприятию и участию 
в инновационном поиске и реализации инноваций.

А. Чикеринг, специалист в области образования взрослых, опи-
сал 7 областей (векторов) развития, таких как: компетентность, 
фиксирование и достижение целей, способность устанавливать 
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дружеские отношения, установление идентичности (чувства ин-
дивидуальной самотождественности), соединение всех социаль-
но-психологических свойств личности.

Непрерывность профессионального развития является не-
обходимой для личностного индивидуального и профессиональ-
ного опыта педагога. В связи с этим, в системе непрерывного 
образования, особое внимание необходимо уделить именно про-
фессиональному развитию [2, с. 115-117].

Педагогическое образование является важнейшей частью 
образовательной системы, которое обеспечивает подготовку ка-
дров для полноценного функционирования всей системы образо-
вания. Это положение доказывается так же тем, что в педагоги-
ческом образовании отражаются все процессы и стороны сферы 
образования, а так же потому, что качество и уровень подготов-
ки педагогических кадров определяют перспективы развития об-
разования в целом. Вместе с тем цели и функции педагогического 
образования являются производными от основной функции об-
разования в обществе. Происходящие в обществе социальные 
преобразования диктуют новые требования к профессиональной 
деятельности педагога его личности и способностям. Система 
образования постоянно развивается, в связи с этим новые соци-
альные запросы делают актуальным рассмотрение требований к 
профессиональному развитию педагогов. Меняются целевые уста-
новки в обществе, соответственно происходят изменения в обра-
зовательной среде. Поэтому педагог стремиться формировать у 
себя качества, требуемые современным обществом. То, насколь-
ко полноценным будет развитие учащегося, во многом зависит от 
профессионализма педагога.

Марковой А.К. обозначаются следующие блоки профессио-
нальной компетентности учителя, а это:

а) профессиональные (объективно необходимые) психологи-
ческие и педагогические знания;

б) профессиональные (объективно необходимые) педагогиче-
ские умения;

в) профессиональные психологические позиции, установки, ко-
торые требует от него профессия;

г) личностные особенности, которые обеспечивают успешное 
овладение учителем профессиональными знаниями и умения-
ми [4].

Исходя из требований современного общества, можно опреде-
лить основные способы развития профессиональной компетент-
ности педагога:

1 способ. Помощь методических объединений, отдельным 
педагогам в организации деятельности, с учетом педагогическо-
го стажа, уровня профессионализма и индивидуальных запро-
сов личности педагога. Методическая работа должна способство-
вать совершенствованию квалификации педагога, повышению 
компетентности.

2 способ. Курсы повышения квалификации являются действен-
ным способом развития профессионализма педагога.

3 способ. Реализация различных форм педагогической под-
держки.

4 способ. Самообучение и саморазвитие педагога и др.
Главное условие профессионального развития педагога — 

осознание необходимости повышения собственной компетентно-

сти. Это подразумевает обновление теоретических и практических 
знаний, совершенствование навыков специалистов в связи с по-
стоянно повышающимися требованиями к их компетентности. Кур-
сы повышения квалификации могут проходить только те, кто уже 
имеет диплом о среднем или высшем профессиональном обра-
зовании.

Повышение квалификации можно разделить на 3 вида, а имен-
но краткосрочное (не менее 72 часов), тематические и проблем-
ные семинары (ускоренное приобретение ЗУНов, необходимых 
для работы в новых условиях) и длительное (углублённое изуче-
ние актуальных проблем по профилю профессиональной деятель-
ности педагога для обновления знаний или подготовки к выполне-
нию новых профессиональных функций). 

Целью повышения квалификации является оптимизация пе-
дагогического процесса, профессиональный рост и постоянное 
совершенствование педагогов. Повышение квалификации осу-
ществляется также в процессе участия педагогов в разнообразной 
методической работе. Здесь решаются такие задачи, например: 
изучение, обобщение и распространение передового педагоги-
ческого опыта, внедрение в практику достижений педагогической 
науки; повышение уровня предметной и психолого-педагогической 
подготовки педагогических работников; консультативная помощь 
в организации педагогического самообразования и др. Такая мето-
дическая работа может быть в виде:

 – изучения и обсуждения нормативных документов, ФГОС, раз-
личных программ;

 – обмена опытом между коллегами;
 – представление и обсуждение собственных разработок, педа-

гогических инноваций и др.
Педагогическое самообразование тоже может выступать фор-

мой повышения квалификации педагога. Условием продуктивной 
работы является деятельность педагога по личному плану само-
образования, составленному на год и включающему следующие 
разделы:

 – цели и задачи работы по самообразованию;
 – участие в методической работе образовательного учрежде-

ния;
 – посещение курсов повышения квалификации и проблемных 
семинаров, прохождение аттестации;

 – изучение методической, психолого-педагогической и пред-
метной литературы, нормативных документов;

 – повышение общекультурного уровня (чтение художественной 
литературы, публицистики, посещения музея, театра, про-
смотр телепередач и др.);

 – итоги работы по самообразованию.
Таким образом, профессиональное развитие педагога в рам-

ках непрерывного образования осуществляется как самим педа-
гогом, так и обществом, которое диктует условия и предоставляет 
возможности для этого. Регуляция этого процесса происходит че-
рез нормативные документы, такие как ФГОСы, закон «Об образо-
вании» и др. Непрерывное образование помогает педагогу поддер-
живать и повышать свой профессиональный уровень, овладевать 
различными компетенциями на протяжении всей педагогической 
деятельности.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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HISTORICAL CONTINUITY OF GENERATIONS IN SOCIAL DEVELOPMENT AND PROGRESS

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕННОМ 
РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССА

Annotation. This article discusses the issues related to the succession of generations — one of the most exciting social problems 
of our time, because it is the problem of the future world, and the future of mankind, its fate, character and pace of its further 
development to a determining extent depend on the orientation of the younger generation. Each generation, leaving the stage of 
social life, leaves a rich legacy in the form of material and spiritual values. Social progress depends on how each generation is 
able to perceive, preserve, develop and pass on to the next this inheritance. Social life is a very dynamic process characterized 
by the change and development of material and spiritual conditions of human life. Constantly there is a change of generations. 
Therefore, the entry of the younger generations into life every time puts before society more and more new problems and tasks. 
To fix these problems, to comprehend them, to find means of their solution, to develop forms and methods of education is one of 
the tasks of philosophy and sociology-it is among those that are not solved once, once and for all.
Key words: continuity of generations, historical continuity, sociological concept of generations.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с преемственности поколений — одна из самых вол-
нующих социальных проблем современности, поскольку это проблема будущего мира, а будущее человечества, его судь-
ба, характер и темпы его дальнейшего развития зависят от ориентации молодого поколения. Каждое поколение выходит 
на сцену общественной жизни, оставляя богатое наследие в виде материальных и духовных ценностей. Общественный 
прогресс зависит от того, насколько каждое поколение может принять, сохранить и развивать это наследие, передать его 
потомкам. Общественная жизнь-это очень динамичный процесс, характеризующийся изменением и развитием матери-
альных и духовных условий жизни людей. Потомки постоянно меняются. Поэтому каждый раз рождение подрастающего 
поколения ставит перед обществом все новые и новые проблемы и задачи. Регистрация этих проблем, их понимание, 
нахождение средств их решения, разработка форм и методов воспитания — одна из задач философии и социологии — 
это одна из тех, кто не может быть решен один раз, один раз и навсегда.
Ключевые слова: преемственность поколений, историческая преемственность,социологическое понимание поколений.

Imanalieva B. Z.
doctoral student of the Department of political science 
and socio-philosophical disciplines, KazNPU named 
after Abai

Иманмолдаева Б.З.
докторант кафедры политологии и социально-фи-
лософских дисциплин КазНПУ имени Абая

Президент Н.А.Назарбаев в своем Послании «Казах-
стан —2030» важность проблемы связывал с воспросом: «Оста-
вим ли мы им в наследство сильное государство и дружеские 
отношения с нашими соседями, близкими и далекими?»/1/. По-
слание в основном рассчитано молодому поколению. Они должны 
осуществлять стратегию развития Казахстана сейчас и в будущем. 
Поэтому у каждого поколения стоит большая задача перед следу-
ющими поколениями. Что они оставят после себя... Это и продол-
жается исторически...

Поколение и общество находятся в постоянно меняющей-
ся взаимосвязи. Сегодняшнее поколение, обучаясь и набираясь 
жизненного опыта, завтра становятся активной созидающей слой, 
передавая свою жизненную мудрость и опыт новым поколениям. 
Поэтому они ценное достояние общества. Для каждого жизнеспо-
собного и развивающегося общества необыкновенно важны не-
прерывающиеся связи, взаимопонимание и взаимодействие всех 
поколений. В этом залог стабильности общества и ответственно-
сти нынешних поколений перед грядущим.

На могильном памятнике Марксу начертаны его слова, 
если его перевести буквально, звучит так: «Философы только 
объясняли мир различным образом. Дело, однако в том, чтобы 
изменить его». Эти слова можно перефразировать так: сегодня 
произошло преобразование определенной части мира и задача 
состоит в том, чтобы объяснить смысл и значение существенного 
преобразования. Также любая наука, в том числе и политология, 
имеет свою систему научных понятий и категорий, выражающих 
характеристику тех или иных явлений политической жизни. В поли-
тической науке понятие «преемственность поколений» тоже имеет 
свои теоретико-методологические особенности.

Надо признать, что историческое движение связано с при-
знанием преемственности в общественном развитии. Республика 
Казахстан как демократическое, правовое, социальное и светское 
государство вступила в новую эру своего разития. Какими объек-
тивными ступенями исторического прогресса являются закономер-
но и последовательно сменяющие друг друга общественно-эконо-
мические формации.

Многие философы и социологи прошлых эпох пытались опре-
делить роль и знание преемственности в человеческой истории. 
Идеолог французской революции Ж.А.Кондерсэ, указывал на 
связь прошлого, настоящего и будущего считал, что обществен-
ный прогресс «зависит от результатов, достигнутых в предшество-
вавшие моменты, и влияет на те, которые должны быть достигну-
ты в будущем» /2/. Идею исторической преемственности проводил 
в своей философии Гегель. Его абсолютная идея развивается 
в преемственной связи составляющих ее категории... На каждой 
ступени дальнейшего определения, — пишет Гегель в «Науке ло-
гики»,- всеобщее поднимает выше всю массу своего предыдущего 
содержания и не только ничего не теряет вследствие своего диа-
лектического поступательного движения, не только ничто не остав-
ляет позади себя, но уносит с собой все приобретенное и обогаща-
ется и уплотняется внутри себя» /3/.

В действительности процесс перехода к новому историческо-
му типу общества постепенно создает предпосылки для формиро-
вания у поколения людей новой культуры общения, политики, очи-
щение от принципов классового подхода, пережитков «старшего 
и младшего брата» (4).

Итак, с самого раннего возраста человек испытывает воздей-
ствие процесса социализации, который тем эффективнее, чем 
свободнее его поле деятельности. Ребенок открывает для себя 
роль власти: в семье и школе — это мать, отец, учитель. Он на 
опыте узнает о конфликтах и способах их разрешения, учится 
повиноваться или восставать, пытается приобщиться к нормам 
функционирвания той группы, к котрой принадлежит, или отходит 
от них. Этот своеобразный «дополитический» опыт пополняется 
возрастающей информацией об истории его страны, политических 
деятелях, активных периодах политической жизни. Итак всю жизнь. 
Влияние гражданского общества на политическую систему, госу-
дарственную политику и право — это важнейшее измерение де-
мократии. Поэтому судьба демократии в Казахстане в решающей 
мере зависит от становления и развития зрелого поколения людей. 
Как и во всяком ином обществе, молодое поколение выступает не 
только в роли объекта воспитания, но и само является активным 
субъектом, играющим существенно важную роль в преемственно-
сти поколений.

А.Н.Герцен писал: «Ничего не может быть ошибочнее, как 
отбрасывать прошедшее, служившее, для движения настоящего, 
будьто это развитие внешняя подмостка... Былое не утратилось 
в настоящем, не заменилось им, а исполнилось в нем» /5/. В дей-
ствительности это так. Именно молодое поколение страдает от 
экономических и социальных кризисов, именно молодое поколе-
ние больше всех осознает и начинает претворять в жизнь идею 
«устойчивого развития» /6/

Преемственность в развитии общества — это стержень, на 
котором «держится» непрерывность в истории. Благодаря ей соз-
дается единая цепь развития. Преемственность выступает как 
неотъемлемый момент, всеобщая черта прогресса общественного 
развития. Даже когда кажется, что идет прогресс отказа от тради-
ции, преемственность сохраняется как внутренняя связь.

Историческая преемственность является предпосылкой и ус-
ловием признания общественного развития прогресса. Обще-
ственный прогресс опирается на преемственность, без нее в исто-
рическом развитии нет общественного прогресса, но и сама она 
утрачивает свой основной смысл, если не ведет к появлению но-
вого, прогрессивного.

Каждое поколение людей наследует производительные силы, 
созданные предшествующими поколениями, благодаря чему и об-
разуется связь в человеческой истории.

Производственная деятельность людей и созданные ими в ее 
прогрессе орудия труда, средств производства, материальные 
ценности, накопленный практикой опыт и навыки к труду составля-
ют материальную основу исторической преемственности, которая 
в свою очередь выступает как непременное условие сохранения 
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исторического опыта людей, накопленных ими материальных и ду-
ховных богатств.

Например, американские ученые Т.Лови и Б.Гинсберг счита-
ют, в области политики причинами борьбы могут быть борьба, а 
утверждение и продвижение определенных идей, принадлежащих 
и правительству, также в стремлении людей добиться обществен-
ного мнения по тем или иным вопросам. Эти идеи энергично про-
моутируются и становятся известными воспринимаемыми /7/.

Историческая преемственность реализуется в значительной 
степени благодаря преемственности поколений. Вне этой свя-
зи поколений, из которых одно следует за другим, невозможно 
представить себе исторический процесс.

Достижения человеческого общества как на каждом данном 
этапе его развития, так и на протяжении всей его истории есть со-
вокупный результат деятельности многих поколении, живших и жи-
вущих в обществе.

В Казахстане новое общество строится в совместном труде 
старшего и младшего поколений. Речь идет о существующих кон-
кретных поколениях, об их конкретных задачах в конкретно-исто-
рический период. Иначе говоря, мы имеем дело с более конкрет-
ным значением понятия «поколение».

Необходимо отличать «поколение» как научную категорию 
и «поколение» как объективную реальность, которая представляет 
собой определенную социально-демографическую группу.

Поколение как объективная реальность предполагает суще-
ствование совокупности людей как некоторого взаимосвязанного 
относительного единства. Представляется необходимым выяснить 
поэтому признаки поколения, которые образуют качественную 
определенность и отличают поколение от других общностей лю-
дей. Профессор И.Шамшатулы в статье «Поколение и его преем-
ственность» приводит такие выводы /8/:

В основе выделения поколения как определенной социальной 
общности людей лежат два взаимно связанных момента:

а) возрастная дифференциация людей в обществе и
б) характер социальной деятельности.
Возрастной признак — один из главных; по возрасту прежде 

всего мы судим о принадлежности того или иного индивида к опре-
деленному поколению. В общем виде можно сказать, что возраст-
ная граница — та объективная мера, обусловленная естественной 
дифференциацией людей, которая прежде всего отделяет одно 
поколение от другого. Чрезвычайно трудно точно определить воз-
растной интервал поколения.

В.Лисовский дает определенные понятия так: «Молодежь — 
поколение людей, проходящих стадию социализации, усваиваю-
щих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших образовательные, 
профессиональные, культурные и другие социальные функции; 
в зависимости от конкретных исторических условий; возрастные 
критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет» /9/.

Во всяком случае поколение и возрастная группа не тожде-
ственны между собой. Это подмечает И.С.Кон /10/. Академик 
Российской академии И.Кон определяет молодое поколение как 
демографическую группу, выделяемую на основе совокупно-
сти возрастных характеристик, особенностей социального поло-
жения и обусловленных социально-психологическими свойства-
ми. «Молодость как определенная фаза, этап жизненного цикла 
биологически универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, 
связанный с ней социальный статус и социально-психологические 
особенности имеют социально-историческую природу и зависят от 

общественного строя, культуры и свойственных данному обществу 
закономерностей социализации» /11/.

Однако социальная неоднородность молодежи побуждает 
некоторых ислледователей определить «верхнюю» возрастную 
границу молодежи в зависимости от продолжительности фор-
мирования социально экономических и профессиональных ка-
честв различных групп. Так социальное и профессиональное 
становление молодого рабочего в основном завершается к 25 
годам, а молодого ученого —к 35 годам. Возрастные границы мо-
лодежи зависят также от особенностей конкретно-исторической 
ситуации в той или иной стране, ее общественного строя. Широ-
кое применение детского труда подростков существенно сдвига-
ет «нижнюю» возрастную границу молодежи к более ранним го-
дам /12/.

Социологическое понятие поколения охватывает несколько 
возрастных групп. Границы поколений не абсолютны, они подвиж-
ны, различны в разных обществах и решают в разные периоды 
существования человеческого общества и зависят от продол-
жительности жизни, которая в свою очередь, определяется со-
циально-экономическими, историческими и другими факторами. 
Совершенно очевидно, что частота смен поколений, возрастной 
интервал, длина поколения не могут быть одинаковыми в обще-
ствах, резко различающихся по средней продолжительности жиз-
ни людей. Но вместе с тем для каждого поколения, живущего 
в определенное время в данном обществе, существует некоторый 
возрастной интервал /13/.

Стабильное функционирование независимой Республики Ка-
захстан как демократического, правового, социального и светского 
госуарства в определенной степени зависит от молодежи. В пере-
ходный период проблемы и развития молодежной политики при-
обретают особенно острый характер, поскольку речь идет о нрав-
ственности, духовности и интеллектуальном потенциале будущих 
поколений. В этой связи и проблема молодежи в историческом 
развитиии проблем поколений особо актуальна. Также, одним из 
решающих факторов стабилизации и консолидации народов в Ка-
захстане в тех условиях, которые мы переживаем, является фор-
мирование культуры межнационального общения. Этот фактор 
важен. Оно обусловлено сложившимся в Казахстане обществен-
ном прогрессом развития. В действительности оно питается це-
лым комплексом экономичских и иных факторов, являясь их про-
должением и проявлением. Вместе с тем совершенно очевидно, 
низкий уровень культуры межнационального общения зачастую 
оказывается тем негативным фоном, на котором разыгрываются 
национальные конфликты. В этом случае, мощным средством 
формирования установки в межнациональном отношении явля-
ется привлекательность общечеловеческих ценностей молодого 
поколения.

Исходя из вышеизложенного представляется правомерным 
сделать вывод о характере процесса преемственности поколе-
ний в условиях нашего общества, определив его как все более 
управляемый, сознательно регулируемый обществом процесс, 
основное содержание которого составляет сохранение и дальней-
шее развитие каждым последующим поколением положительных 
результатов деятельности предшествущих поколений, идей стра-
тегии государства и присущих им лучших идейно-политических 
и нравственных качеств. Надо признать, что для этого необходи-
мо развитие идеологии государства, которая бы цементировала 
идейно-политическое и моральное единство «отцов» и «детей».
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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THE USE OF ATHLETICS EXERCISES IN THE PROCESS OF FORMING A HEALTHY 
LIFESTYLE FOR YOUNGER STUDENTS

ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХ ВПРАВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО 
СПОСОБУ ЖИТТЯМОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Abstract.The article highlights the problem of using athletics to solve the problems of creating a healthy lifestyle for younger 
students. It is proved that physical education lessons with the predominant use of athletics help to improve the health of the child’s 
body, further physical development and improve the physical fitness of elementary school students.
Key words: primary schoolchildren, primary classes, the track-and-field exercise, healthy lifestyle.

Анотація. В статті висвітлена проблема застосування легкоатлетичних вправ для вирішення завдань формування здо-
рового способу життя молодших школярів. Доведено, що уроки фізичної культури з переважним використанням засо-
бів легкої атлетики сприяють оздоровленню дитячого організму, подальшому фізичному розвитку і покращенню фізичної 
підготовленості учнів початкової школи.
Ключові слова: молодші школярів, початкові класи, легкоатлетичні вправи, здоровий спосіб життя.
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Введення. Інтенсифікація навчально-виховного процесу, по-
гіршення екологічних та економічних умов життя вимагають від 
організму школяра, особливо в період навчання у початкових кла-
сах, специфічної адаптації до статичного компоненту, пов’язаного 
з розумовим і фізичним навантаженням. Вивченню проблеми мо-
лодшого шкільного віку присвятили свої дослідження Е.С. Вільчков-
ський, О.Д. Дубогай, Н.В. Москаленко, В.В.Столітенко, Н.О. Фроло-
вата ін. [1, 2, 3].

Постановка проблеми. Необхідність розробки проблеми фор-
мування здорового способу життя детермінується сучасними до-
сягненнями психолого-педагогічної і спортивної науки та досвідом 
роботи вчителів-наваторів, здобутками національного і світового 
спорту, використання диференційованого та особистісно зорієнто-
ваного підходу у навчально-виховному процесі, недостатнім рівнем 
здоров’я та фізичної підготовки учнів.

Державний стандарт початкової загальної освіти, затвердже-
ний 21 лютого 2018 року, передбачає організацію освітнього про-
цесу із застосуванням діяльнісного підходу на інтегровано-пред-
метній основі з переважанням ігрових методів у першому циклі 
(1-2 класи) та інтегровано-предметній основі у другому циклі (3-4 
класи) [5].

Щодо фізкультурної освітньої галузі, то основними вимогами, 
проголошеними концепцією нової української школи, до обов’язко-
вих результатів навчання для школярів початкової школи є:

 – заняття руховою активністю, фізичною культурою і спортом;
 – демонстрація рухових умінь і навичок, використання їх у різ-

них життєвих ситуаціях;
 – вибір фізичних вправ для підвищення рівня фізичної підготов-
леності;

 – усвідомлення значення фізичних вправ для здоров’я, задо-
волення, гартування характеру, самовираження та соціальної 
взаємодії [5].

З одного боку, розвиток школяра як суб’єкта природи вису-
ває цілком нові завдання фізичного виховання, які пов’язані зі 
збереженням здоров’я, увагою до його тілесності, розвитку його 
природних потреб, здібностей, вихованням його прагнення до са-
мовираження. З іншого боку, найважливішим компонентом фізич-
ного виховання школяра, як члена суспільства, повинно стати про-
цес соціалізації, дорослішання, становлення цілісної особистості 
[2].

Аналізуючи програми з фізичного виховання, можна визначити, 
що серед засобів рекомендованих для школярів найбільшою попу-
лярністю користуються спортивні та рухливі ігри, східні оздоровчі 
системи при значному зменшенні обсягу інших вправ, зокрема лег-
коатлетичних. Проте засоби легкої атлетики мають досить широ-
кий спектр дії. Вони сприяють вирішенню оздоровчих, виховних та 
освітніх завдань в процесі фізичного виховання [4].

На сьогодні достатньо дослідженою є методика навчання тех-
ніки рухових дій (В.Г.Алабин, В.К. Бальсевич, В.М. Дьячков та ін.) 
та розвитку фізичних якостей (Л.В. Волков,А.А. Гужаловський, В.М. 
Заціорский, В.М. Платонов та ін.), яка зорієнтована, головним чи-
ном, на підготовку спортсменів і передбачає їх застосування на 
спеціально організованих тренувальних заняттях. Проте, пробле-
ма застосування легкоатлетичних вправ в процесі формування 
здорового способу життя молодших школярів в умовах нової укра-
їнської школи ще залишається недостатньо вивченою.

Метою дослідження є можливість винайти нові підходи у ви-
користанні засобів легкої атлетики учнями початкових класів, які б 
допомогли реалізувати завдання здорового способу життя.
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Методи дослідження:
 – теоретичний аналіз проблеми на основі вивчення науково-ме-
тодичної літератури; аналіз програмно-методичних і норма-
тивних документів,;

 – педагогічні спостереження, тестування, педагогічні експери-
менти;

 – методи математичної статистики.
Результати дослідження та їх обговорення. В концепції но-

вої української школи серед основних принципів фізичної культу-
ри зазначено формування здорового способу життя і створення 
умов для фізичного і психоемоційного розвитку дитини [5]. Така 
постановка питання вимагає нових підходів до розв’язання пробле-
ми здоров’я і фізичної підготовленості молодших школярів.

Розвиток школяра як суб’єкта природи висуває цілком нові 
завдання фізичного виховання, які пов’язані зі збереженням здо-
ров’я, увагою до його тілесності, розвитку його природних зді-
бностей, вихованням його потреби до самореалізації та самовдо-
сконалення. Одним із найперспективніших напрямів оптимізації 
фізичного виховання є раціональне використання ефективних за-
собів і методів вдосконалення рухових здібностей дітей шкільного 
віку з метою зміцнення їх здоров’я, покращення фізичного розвитку 
і фізичної підготовленості [2, 3].

Для вирішення поставлених завдань було проведено експе-
риментальне дослідження з учнями 2-3 класів на базі ЗОШ №3 
І-ІІІ ступенів м. Переяслав, Київської області. Для впровадження 
здорового способу життя у навчально-виховний процес молодших 
школярів експериментальних класів пропонувалося вирішити на-
ступні завдання:

 – збільшити рухову активність учнів початкових класів за раху-
нок самостійних занять легкоатлетичними вправами в родині;

 – розширити й поглибити уміння і навички учнів початкової шко-
ли, підвищити рівень фізичної підготовленості дітей, покращи-
ти їх соматичне здоров’я засобами легкої атлетики;

 – виховати у молодших школярів стійкій інтерес і звичку до здо-
рового способу життя разом і під керівництвом батьків;

 – залучити якомога більше учнів початкової школи до регуляр-
них занять фізичною культурою і спортом.

Аналіз стану фізичної підготовленості і соматичного здоров’я 
першокласників за результатами наших досліджень виявив досить 
низький їх рівень. Причин такого невтішного становища є багато 
серед них: малий обсяг обов’язкових занять фізичною культурою; 
низька моторна щільність уроків фізичної культури; незадовільна 
організація позакласної фізкультурно-масової і спортивної роботи; 
малий обсяг рухової активності молодших школярів вдома (захо-
плення сучасними комп’ютерними гаджетами).

Одним з шляхів вирішення такої проблеми було обрано по-
будову процесу фізичного виховання школярів на основі найдо-
ступніших та найефективніших фізичних вправ легкої атлетики, 
засоби якої мають досить широкий спектр дії.Розробка експери-
ментальної методики ґрунтувалась на основних положеннях про-
грами з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закла-
дів, де зазначається, що головною метою в роботі вчителя фізичної 
культури в початкових класах є виховання бажання систематично 
займатися фізичними вправами та навчити дітей самостійно вико-
нувати найпростіші рухові дії (легкоатлетичні вправи), ігрові впра-
ви [4].

В основу формування експериментальної методики нами були 
покладені наступні педагогічні положення:

 – комплексний підхід до навчання рухових дій і розвитку фізич-
них якостей засобами легкої атлетики;

 – побудова тематичних серій уроків, які дозволяли послідовно, 
концентровано засвоювати певні рухові дії та систематично 
повторювати вивчені раніше;

 – широке використання ігрового методу при вирішенні освітніх 
завдань та розвитку фізичних якостей;

 – застосування легкоатлетичних вправ вдома, разом та під ке-
рівництвом батьків у позанавчальний час (пішохідні подорожі, 
ранкові пробіжки, рухливі ігри зі стрибками і метаннями тощо).

Аналіз фахової літератури дозволив сформувати комплекс пе-
дагогічних умов фізичного виховання учнів початкових класів з прі-

оритетним використанням засобів легкої атлетики який включав: 
раціональне планування навчального матеріалу, формування те-
матичних серій уроків, розвиваюче навчання, поєднане з розвитком 
фізичних якостей, забезпечення зв’язків між розділами навчальної 
програми, диференційований підхід до учнів, виконання вправ 
в природних умовах, систему змагань та ігрових вправ [1, 3, 4].

Наші спостереження показали, що багато учнів не можуть до-
сягти високих результатів в бігу, стрибках, метанні не тому, що ма-
ють погану техніку виконання вправи, а тому, що у них недостатньо 
розвинені, головні фізичні якості — сила, швидкість, спритність. 
Тому систематичний розвиток фізичних якостей на кожному уроці з 
чітким дозуванням параметрів фізичних навантажень і відпочинку 
був обов’язковою умовою експериментальної методики.

В педагогічному експерименті широко використовували рух-
ливі ігри та методичні прийоми з елементами змагань для фор-
мування позитивного емоційного стану, інтересу до виконання 
легкоатлетичних вправ. Обидва методи були представлені в екс-
периментальній методиці різними прийомами, а легкоатлетичні 
засоби в процесі навчання чергували та розрізняли за такими по-
казниками:

 – за спрямованістю (на формування техніки ходьби, бігу, стриб-
ків або розвиток рухових якостей);

 – за відношенням до рухової дії, яку вивчали (складові окре-
мих елементів рухової дії, цілісна рухова дія, різні поєднання 
рухових дій, способи виконання рухових дій в умовах, що змі-
нюються);

 – по відношенню до якості яку, розвивали (на розвиток сили, 
швидкості, витривалості, кмітливості, швидкісно-силових яко-
стей, комплексне вдосконалення рухової діяльності).

Індивідуальний підхід у процесі фізичного виховання молод-
ших школярів виражався у диференціюванні навчальних завдань 
та шляхів їх виконання, норм фізичних навантажень та засобів їх 
регулювання, методів та прийомів дидактики у відповідності з ін-
дивідуальними особливостями організму дітей експериментальної 
групи. Застосовували індивідуальні домашні завдання враховую-
чи наявний рівень розвитку фізичних здібностей кожної дитини.

Після реалізації експериментальної програми нами було про-
ведено повторне тестування фізичної підготовленості молодших 
школярів, яке показало наступні зміни (табл. 1).

Досліджуючи вирішення завдань формування здорового спо-
собу життя молодших школярів за різними компонентами, можна 
констатувати наступне:

1. Кількісний аналіз показників фізичної підготовленості шко-
лярів показав, що в переважній більшості дітей експеримен-
тальної групи в кінці експерименту відбулися статистично 
значимі зрушення (Р<0,05) у порівнянні з учнями початкових 
класівконтрольної групи.

2. Узагальнюючи показники соматичного здоров’я молодших 
школярів дослідних груп, можна зробити загальний висновок 
про те, що кількість пропущених за хворобою днів протягом 
начального року у школярів експериментальної групи була 
майже в два рази меншою, ніж в учнів контрольної групи.

3. Кількість учнів молодших класів, які обрали для регулярних 
занять вдома засоби легкої атлетики збільшився до 37,4%, 
дітей, які записалися до спортивної секції з легкої атлетики — 
до 18,7%, школярів, що регулярно приймали участь у легко-
атлетичних змаганнях — до 27,3%.

Висновки. Результати проведеного експерименту показа-
ли ефективність розробленої методики побудови процесу фізично-
го виховання школярів на основі найдоступніших та найефективні-
ших фізичних вправ легкої атлетики. Проведення уроків фізичної 
культури та позакласних і позашкільних занять з переважним ви-
користанням засобів легкої атлетики сприяло покращенню як фі-
зичної підготовленості молодших школярів, так і покращенню їх 
здоров’я, а також формуванню здорового способу життя учнів по-
чаткової школи.

Напрямки подальших досліджень. Подальша робота буде 
проводитися у напрямку вдосконалення наявних і розробки нових 
форм і методів формування здорового способу життя школярів з 
урахуванням особливостей різних видів спорту.

Таблиця 1
Динаміка фізичної підготовленості школярів 7 років експериментальної та контрольної груп (М+m)

№ Тестові вправи

ст
ат

ь До експерименту Після експерименту
Р

К.гр. Е. гр. К. гр. Е. гр. 

1 Біг 30м, сек ♂ 6,76+0,17 6,74+0,12 6,5+0,18 6,31+0,11 <0,05♀ 7,14+0,12 7,15+0,10 6,90+0,70 6,90+0,10
2 Згин.-розгин. рук в упорі лежачи, разів ♂ 9,0+1,15 9,5+1,03 12,1+1,30 18,3+1,40 <0,01♀ 3,6+0,96 3,4+0,6 5,5+1,20 10,1+1,07
3 Стрибок у довжину з місця, см ♂ 124,5+3,84 123,0+4,62 127,0+3,80 140,7+3,30 <0,05♀ 112,2+4,13 110,1+2,72 117,4+5,4 129,5+2,20
4 Присідання за 30 с, разів ♂ 27,5+0,60 27,8+0,42 29,4+0,60 32,9+0,42 <0,01♀ 26,1+0,60 26,3+0,50 28,0+0,55 30,6+0,50
5 Нахил сидячи, см ♂ 2,7+1,75 3,2+1,95 3,9+1,70 5,2+1,60 <0,05♀ 4,6+1,39 4,7+1,59 5,3+1,30 7,8+1,56
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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RESEARCH COMPETENCE OF THE PROFESSIONAL EDUCATION TEACHER

ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Abstract. The article analyzes the essence of the concept of research competence of a teacher of vocational education. The 
author’s definition of the concept is formulated and its components are disclosed. Subjects of research of the teacher in the 
educational establishment are determined.
Keywords: research competence, structure of research competence of teacher of vocational education.

Анотація. У статті здійснено аналіз сутності поняття дослідницька компетентність викладача професійної освіти. Сформу-
льовано авторське визначення поняття та розкрито його складові. Визначені предмети дослідження викладача у закладі 
освіти.
Ключові слова: дослідницька компетентність, структура дослідницької компетентності викладача професійної освіти. 
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Вступ. Основними особливостями нашого часу є істотні змі-
ни в системі освіти України, прийняття закону «Про освіту» (2017), 
впровадження проєкту «Нова українська школа» (2018) та інше. 
Оновлення професійної освіти спрямовано на пошук шляхів фор-
мування у майбутні фахівців навчальної та дослідницької актив-
ності, цілісного бачення майбутньої професійної діяльності, ос-
новними характеристиками якого є системні дії під час вирішення 
професійних завдань.

Відповідно до статті 54 закону «Про освіту» [9] педагогічним 
працівникам запропоновано велике коло свобод у виконанні про-
фесійної діяльності. Для реалізації яких викладачу необхідно 
розробляти, впроваджувати та досліджувати різноманітні освітні 
методики. Всі наведені етапи роботи потребують реалізації кро-
ків дослідницької діяльності, які вимагають володіння відповідни-
ми знаннями та уміннями. В умовах запровадження компетентніс-
ного підходу мова йде про дослідницьку компетентність викладача.

Проведений аналіз психолого-педагогічних публікацій дозво-
лив нам стверджувати, що питання сутності, структури та спосо-
бів формування дослідницької компетентності викладача викликає 
жвавий інтерес науковців. Зокрема, аналіз робіт Апазаової З., Бе-
ляніна В., Гаджикурбанової Г., Голуб Л., Лєднової І., Риндіної Ю., 
Шершневої З. дає підстави стверджувати, що поняття «дослід-
ницька компетентність викладача» наповнюється новим змістом 
в залежності від наукових підходів та типу закладу освіти.

Отже, питання формування дослідницької компетентності 
викладача знаходять своє відображення у наукових роботах ба-
гатьох авторів, однак, характеристика його сутності в умовах за-
кладів професійної освіти та визначення предметів дослідження 
викладача потребує додаткового вивчення.

Результат. Аналіз робіт науковців, зокрема, Байденко В., Бо-
лотова В., Вербицкого А., Зимньої І., Хуторського А. щодо місця до-
слідницької компетентності у структурі професійної компетентності 
дозволив визначити, що вона входить до складу ключових, необхід-
них для виконання будь-якої професійної діяльності. Як зазначають 
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дослідники, сформованість дослідницької компетентності дозво-
ляє адаптуватися до умов професійної діяльності; особистісно та 
професійно самореалізовуватися; будувати міжособистісні, ділові, 
професійні, соціальні зв’язки і відносини; продовжувати свою осві-
ту на основі оволодіння оригінальними джерелами професійної 
інформації; універсальними способами практичної та теоретичної 
освітньої діяльності, способами дослідницької діяльності [6]. Отже, 
дослідницька компетентність викладача професійної освіти є одні-
єю з основних складових його професійної компетентності.

Розглянемо праці науковців з тим, щоб визначити підходи до 
формування, сутності та змісту дослідницької компетентності ви-
кладача професійної освіти. Ю. Риндіна [8] розглядає дослідницьку 
компетентність викладача на основі реалізації аксіологічного під-
ходу. Як зазначає дослідниця, саме аксіологічний підхід актуалізує 
пріоритет розвитку внутрішніх особистісних джерел дослідницької 
активності викладача, як основи мотиваційно-ціннісних відносин 
до дослідницької діяльності та до себе як до її суб’єкту [8, c. 8]. 
При цьому, дослідницька компетентність представлена взаємо-
пов’язаними та взаємообумовленими компонентами, а саме: цін-
нісно-смисловим, емоційно-мотиваційним, теоретико-методоло-
гічним, операційно-технологічним, рефлексивно-оцінним [8, c. 9]. 
Отже, Ю. Риндіна запорукою формування дослідницької компе-
тентності визначає наявність мотивації до дослідницької діяльності 
та її особистісну цінність.

У роботі В. Беляніна [2] визначено, що дослідницька компе-
тентність полягає у готовності й здатності майбутнього вчителя 
виконати дослідження відповідно до фаз, стадій та етапів науково-
го дослідження [2, с. 11]. Нам імпонує думка дослідника відносно 
того, що ефективність формування дослідницької компетентності 
школярів обумовлюється рівнем сформованості дослідницької 
компетентності вчителя. Окремо відзначимо цікаву концепцію 
В. Беляніна щодо визначення об’єктів навчального дослідження. 
Такі об’єкти розподілені на категорії «об’єкт», «явище», «модель», 
«закон», «фізичні величини», при цьому поняття «фізична ситуа-
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ція» об’єднує для суб’єкта систему вказаних понять. Саме вони є 
об’єктом навчального дослідження. Тобто, елементи предметної 
області узагальнені у групи, навчання дослідницької діяльності 
здійснюється у відповідності до визначених груп. Таким чином, у 
студентів (майбутніх вчителів) будуть сформовані дослідницькі 
уміння щодо усіх елементів предметної області, а набуті уміння 
вони зможуть передати своїм учням.

На пильну увагу заслуговує робота З. Апазаової [1]. Дослід-
ницею запропонована проектна методика й авторська технологія 
дизайн-проектування формування дослідницької компетентності 
майбутнього вчителя технології. Структуру якої дослідниця роз-
криває як сукупність мотиваційно-змістовного, когнітивного, діяль-
нісного, креативного, рефлексивно-оцінного компонентів [1, c. 8]. 
Дослідниця пов’язує творчу та дослідницьку роботу, а у структурі 
компетентності виокремлює креативний компонент. Автором також 
підкреслюється необхідність організація дослідницької роботи зі 
школярами.

У своєму дослідженні І. Леднова [7] розглядає професій-
но-особистісний розвиток викладачів технічних закладів вищої 
освіти, засобом якого визначає науково-дослідну діяльність. До-
слідницею розроблена трьохкомпонентна структура особистості 
викладача-дослідника. Першим компонентом підструктури є спря-
мованість, що характеризується системою мотивів, здібностей, 
цінностей та установок в науково-дослідній діяльності; другим 
професійна компетентність дослідника (знання, вміння і навички), 
третім професійно-значущі якості, центральними з яких виступа-
ють: активність, самостійність, рішучість, творчість [6, с. 15]. Отже, 
викладач-дослідник у своєму розвитку має пройти складний шлях 
від усвідомлення необхідності реалізації дослідницької діяльності, 
формування необхідних знань, умінь та якостей.

Застосування кейс-технології в формуванні науково-дослід-
них компетентностей майбутнього педагога професійного нав-
чання у колі уваги Г. Гаджикурбанової [3]. Структуру дослідниць-
кої компетентності вона визначає як теоретичний, діагностичний, 
проективно-конструктивний, операціональний, рефлексивний та 
комунікативний компоненти. Дослідницею розкрито потенціал 
кейс-технологій у формуванні науково-дослідницької компетент-
ності, а саме зміст (теорія, діагностика, рефлексія), принципи (ре-
альності, партнерства, творчості, прагматизму, новаторства), ме-
тоди (системний аналіз, дискусія, уявний експеримент), критерії 
сформованості (теоретичний, діагностичний, проективно-конструк-
тивний). Аналіз показників визначених Г. Гаджикурбановою [3] не 
дозволив визначити конкретні предмети дослідження педагога.

Формування дослідницької компетентності педагога в умовах 
додаткової освіти розглядає Л. Голуб [4]. Компонентами структу-
ри дослідницької компетентності автором обґрунтовані: мотива-
ційно-ціннісний, операційний, когнітивний, комунікативний компо-
ненти, параметри особистості, компоненти саморегуляції. Змістом 
визначена ефективність відбору та здійснення способів дослід-
ницької діяльності (дослідницька робота, узагальнення досвіду, 
експеримент, моніторинг, маркетинг, атестація, експертиза та інше) 
[4, c. 7]. При цьому, результатом дослідницької діяльності, на дум-
ку Л. Голуб, є створення викладачем продукту. Проте автором 
не наведено, які саме продукти дослідницької діяльності мають 
бути створені. Не дозволив визначити предмети такої діяльності 
й проведений аналіз критеріїв та показників дослідницької компе-
тентності педагога саме тому, що вони сформульовані в узагаль-
неному вигляді. На нашу думку, така узагальненість ускладнює 
досліднику діяльність.

Отже, аналіз праць науковців Апазаової З. [1], Беляніна В. [2], 
Гаджикурбанової Г. [3], Голуб Л.[4], Леднової І. [7], Риндіної Ю. [8] 
дозволив визначити, що основними завданнями зі здійснення до-
слідницької роботи викладача професійної освіти є: дослідницька 
діяльність з предмету, що викладається; педагогічна дослідниць-
ка діяльність (досліджуються елементи педагогічної предметної 
області); організація навчально-дослідницької та науково-дослід-
ницької роботи учнів.

На основі робіт дослідників та особистого досвіду визначимо, 
що дослідницька компетентність викладача це інтегрована харак-
теристика особистості, що передбачає володіння методологічни-
ми знаннями, методикою дослідницької роботи щодо розроблення, 
реалізації та оцінки результатів застосування методик навчання. 
Структуру дослідницької компетентності визначають такі складові: 
когнітивна, операційно-технологічна, діяльнісна, особистісна, мо-
тиваційно-ціннісна та рефлексивна.

Продовжимо думки дослідників та представимо систему до-
слідницьких умінь викладача професійної освіти. Нами розроблені 
чотири групи дослідницьких умінь, що відповідають логіці науко-
вого пошуку предметної сфери дослідницької діяльності виклада-
ча, а саме: інформаційно-аналітичні (уміння збирати інформацію 
з визначеної проблеми: пошук джерел наукової інформації, ана-
ліз наукової інформації; уміння виділяти протиріччя та проблему: 
визначення проблеми, об’єкта та предмета дослідження; уміння 
виділяти інформацію з науково-педагогічної теорії: визначення 
напряму, гіпотези та концепції); модельно-проектувальні (умін-
ня формувати цілі та задачі дослідження: встановлення чинників, 

що впливають на причинно-наслідкові результати стану об’єкта, 
визначення параметрів дослідження та мети, формулювання ем-
піричних та теоретичних завдань; уміння здійснювати педагогічне 
моделювання: побудова ієрархічної, структурно-функціональної, 
діагностичної, організаційно-управлінської моделі); експеримен-
тально-вимірювальні (уміння складати програму експерименту: 
розробка робочого плану виконання експерименту, формулювання 
його цілі; уміння визначати кількісні та якісні характеристики об’єк-
та: визначення критеріїв та показників; уміння визначати методи та 
засоби проведення експериментальних робіт під час впроваджен-
ня інноваційних технологій: підготовка методики та розробка робо-
чого плану проведення експерименту; уміння використовувати ме-
тоди обробки результатів експерименту: теоретичні, статистичні); 
оцінювально-рефлексивні (уміння оцінювати теоретичне значення 
результатів: аналіз результатів дослідження та їх узагальнення; 
уміння визначати практичне значення результатів: використання 
методів верифікації, встановлення можливості впровадження у 
практику роботи закладів професійної освіти; уміння оформлюва-
ти заявку на авторське право: виявлення суті авторського права, 
оформлення заявки на отримання авторського права).

Отже, нами представлена система дослідницьких умінь викла-
дача. Однак, викладачу доводиться здійснювати таку діяльність 
відносно багатьох характеристик освітнього процесу. Розглянемо 
ці характеристики з тим, що встановити предметну область до-
слідження викладача. При цьому, ми застосуємо термін «предмет 
дослідження викладача», зміст якого розроблено на основі робіт 
С. Гончаренко [5] та авторської думки. Таким чином, предмет до-
слідження викладача це складова освітнього процесу на основі 
вивчення якої викладач пізнає сутність та результати освітнього 
процесу.

Отже, освітній процес здійснюється у навчальній групі, яка має 
соціально-демографічні характеристики (вік, стать, матеріальний 
стан, місце проживання, національність, релігійні та політичні по-
гляди тощо) та психологічні особливості учнів групи (тип темпера-
менту, тип мислення, характеристики пам’яті тощо). Дослідження 
цих характеристик потребує володіння дослідницькими уміння-
ми на міждисциплінарній основі. Наступним чинником освітнього 
процесу є характеристика освітнього середовища. Скористаємося 
показниками освітнього середовища, які запропоновані В. Ясвіним: 
широта, інтенсивність, усвідомленість, узагальненість, емоційність, 
домінантність, когерентність, активність, мобільність, стійкість. Ко-
жен з наведених характеристик потребує окремого дослідження, 
визначення критеріїв та показників. Однією з основних характе-
ристик, що є предметом дослідження викладача, слід визнати на-
вчально-методичне забезпечення освітнього процесу, а саме: робо-
чі навчальні програми, підручники, навчальні посібники, методичні 
вказівки та рекомендації з навчальних дисциплін, індивідуальні 
завдання, збірники ситуаційних завдань (кейсів), приклади розв’я-
зування типових задач чи виконання типових завдань, комп’ютер-
ні презентації, ілюстративні матеріали, каталоги ресурсів тощо. 
Здійснюючі дослідження зазначених характерник викладач має 
чітко усвідомлювати їх критерії та показники, володіти системою 
дослідницьких процедур. Наступним чинником освітнього процесу 
є матеріально-технічне забезпечення, а саме: площа навчальних 
приміщень, обладнання навчальних приміщень та майданчиків, 
комп’ютерна техніка (кількість, програмне забезпечення), облад-
нання лабораторій та майстерень тощо. Кожен з наведених харак-
теристик потребує окремого дослідження, визначення критеріїв та 
показників. Одним з основних чинників освітнього процесу є мето-
дика та технологія навчання. Нагадаємо, що методика навчання, 
як зазначає у своїх роботах О. Коваленко, містить компоненти, а 
саме: мета, завдання, принципи, зміст, методи, форми та засо-
би навчання. Реалізацію дослідження кожного з визначених ком-
понентів має здійснювати викладач у своїй професійній діяльності.

Отже, нами представлений перелік чинників освітнього проце-
су, які є предметом дослідження педагога та вимагають від нього 
володіння дослідницькими уміннями (інформаційно-аналітичними, 
модельно-проектувальними, експериментально-вимірювальними, 
оцінювально-рефлексивними).

Висновки. Дослідницька діяльність педагога в освітньому про-
цесі є системоутворюючою, базовою складовою його професійної 
діяльності. Основними завданнями зі здійснення дослідницької 
роботи викладача професійної освіти є: дослідницька діяльність з 
предмету, що викладається; педагогічна дослідницька діяльність; 
організація дослідницької роботи учнів. Систему дослідницьких 
умінь викладача професійної освіти складають інформаційно-ана-
літичні, модельно-проектувальні-експериментально-вимірювальні 
та оцінювально-рефлексивні уміння. Предметами дослідження 
викладача є: соціально-демографічні характеристики групи учнів, 
освітнє середовище, навчально-методичне та матеріально-техніч-
не забезпечення освітнього процесу, методика та технологія нав-
чання.

Подальші дослідження будуть спрямовані на розроблення ал-
горитмів реалізації дослідження щодо кожного з визначених пред-
метів у відповідності до логіки наукового дослідження.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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Introduction. Health care reform requires rapid adaptation of na-
tional education to the new environment, as new stereotypes of the 
professional behavior of health care workers, in particular nurses, are 
emerging. The quality of vocational education, that ensures the com-
petitiveness of the graduate in the labor market is linked with the forma-
tion of the competence of the future specialist today. Its implementation 
involves the transfer of emphasis on the teaching, developing functions 
of education, the formation in the process of training the personality of 
the future specialist, its harmonious spiritual and moral development, 
high psychological stability and willingness to useful work [1].

The category «professional competence» is determined primarily 
by the level of professional education, experience and individual abili-
ties of the future specialist, his motivated desire for continuous self-ed-
ucation and self-improvement, creative and responsible attitude to the 
business.

The purpose of this work is to explore the issues of professional 
competence of future nurses.

Results. The education system can be considered effective when 
the result of its activity is a competent person who possesses not only 
knowledge, professionalism, high moral qualities, but also can act ap-
propriately in appropriate situations, applying this knowledge and tak-
ing responsibility for this activity [2].

Today it is important to train qualified medical professionals with a 
high level of formation of professional knowledge, skills, creative think-
ing, life values. As a requirement for the results of the development of 
educational programs for training nurses in the field of health care in 
the Standards of Higher Education, there is a wide list of professional 
and general competences that a graduate should possess [3, 4].

Professional competence is a complex systemic formation, the 
main elements of which are: the subsystem of professional knowledge 
as logical systematic information about the environment and the inner 
world of man, fixed in his mind; the subsystem of professional skills as 
mental entities, that consist of the mastering of man ways and tech-
niques of professional activity; professional skills subsystem — actions 
formed in the process of repetition of certain operations and brought to 
automatism; a subsystem of professional positions as a set of prevail-
ing attitudes and orientations, attitudes and appraisals of internal and 
environmental experience, reality and perspectives, as well as claims 
that determine the nature of professional activity and behavior of a 
specialist; subsystem of individual-psychological characteristics of the 
specialist — a combination of different structural and functional com-
ponents of the psychics, which determine the individuality, style of pro-
fessional activity, behavior and manifest themselves in the professional 
qualities of personality [3].

Due to the need of society for highly qualified specialists, special 
responsibility is placed on the higher education system, including med-
ical education [5].

I. Korotiaieva notes in her research the following components in the 
professional competence of the future specialist: cognitive (means the 
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presence of theoretical knowledge in a specific subject area); active 
(this is a set of skills that allow you to pursue a professional activity); 
personal (mastering the techniques of reflection and self-awareness); 
motivational (a set of personal qualities that determine the motive for 
self-development, the ability to learn throughout life, to improve and 
deepen professional knowledge); communicative-operational (the abil-
ity of the individual to communicate, work in a team, interaction with 
other members of society) [4].

Due to the level of development of modern medicine, special atten-
tion is paid to the acquisition of practical skills and the ability to apply 
the theoretical knowledge obtained in real conditions. This is the aim of 
modern educational programs of the educational process, which allows 
to create professional competence in students.

The nurse at the present stage is a highly qualified specialist, ca-
pable of performing medical and preventive tasks, developing a plan 
of measures for the implementation of nursing care, evaluating the ef-
fectiveness of care, able to organize emergency care, disease preven-
tion. Its goal is to reduce severe and inadequate reactions, to create a 
patient’s reasonable attitude to the disease, which will ensure the best 
implementation of the treatment regimen.

The professional competence of the nurse is based not only on 
knowledge and skills to provide medical and preventive care, but also 
on the ability to successfully interact with patients in order to find out 
not only objective but also personal causes of the disease [6].

Organizational and methodological support of practical training of 
students provides for: optimization of forms of organization of training; 
orientation of the content of the educational material of the professional 
disciplines on the future professional activity of the specialist, on the 
development of professional motivation; providing a link between the-
oretical and practical training; systematic formation of motivational set-
tings for independent work in mastering the future profession.

Important in the educational process is the motivation to master the 
profession of nurse. Motivation is seen as a psychodynamic system of 
the individual, and motive — as a separate motivational variable that 
performs in this system an incentive, guiding function. The success of 
shaping the professional values of future nurses depends on a large 
extent on the formation in them of the attitude towards the profession, 
in which professional activity is considered primarily as the basic vital 
value, as a means of personal development and professional self-af-
firmation.

The formation of students’ professional competence is influenced 
by: professional-cognitive interest and professional orientation of the 
student; material and technical base of the educational institution; 
methodology of training in higher education institutions; professional 
competence of teachers; cognitive and special abilities of the student; 
the content of practical training; forms and methods of practical training 
[6].

At the present stage, the use of high-tech information resources, 
the development of distance learning at the university’s environment 
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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№ 2. S. 161-172.

MOODLE, the ability to use multimedia presentations, help the modern 
student to acquire the necessary professional skills, based on modern 
models of formation of professional competence.

The practical training of students is a compulsory component of 
the educational-professional program for the degree and aims to ac-
quire professional skills and competences. Internship and undergrad-
uate practice of nurses provide training in the ability to think clinically 
correctly, to assess the patient’s condition, to master the technique of 
nursing manipulation, to make a plan of nursing care for the patient, to 
evaluate its results, to choose the right tactic for providing urgent care, 
life, acquire the skills to apply the basic principles of nursing medical 
ethics and deontology, compliance with infectious safety.

A means of developing the professional competence of future pro-
fessionals is the process of organizing vocational training [6]. Practical 
training creates conditions for enriching life experience, expanding stu-
dent’s social contacts, forming self-management skills. Communicat-
ing in the departments of hospitals and clinics with senior colleagues, 
participating in the solution of internship problems, the student shows, 
develops and consolidates special knowledge and skills.

Therefore, the requirements for the practical training of nurses are: 
continuity, consistency, availability of good practice bases; availability 
of educational and methodological and logistical facilities; adequate 
staffing to guide and control the quality of practice; achievement of re-
quirements of educational and qualification characteristics of all levels.

Modern education implies high demands on the personal qualities 
of the teacher, innovative character of thinking, readiness for constant 
changes, communication in different conditions to reveal their creative 
potential and the potential of future specialists. These requirements 
should be implemented in specially designed vocational training sys-
tems that provide a comprehensive impact on the formation and devel-
opment of leading professional competencies [2, 4].

The professional competence of the nurse is formed by specific 
features of the style of thinking, perception and processing of informa-
tion, and the key professional competencies of the nurse are the «ba-
sic» and «special» knowledge and skills that underpin the professional 
competence necessary for the implementation of a specific (special) 
type of professional activities [1, 2].

Формування професійної компетентності майбутніх 
фахівців має бути керованим, цілеспрямованим, поетапним 
процесом. Для цього необхідні: володіння принципами взаємної 
співпраці, поєднання професійних якостей і особистісних позицій, 
прагнення до саморозвитку та самореалізації у своїй майбутній 
професійній діяльності.

Forming the professional competence of future professionals 
should be a manageable, purposeful, step-by-step process. This re-

quires: mastering the principles of mutual cooperation, the combination 
of professional qualities and personal positions, the desire for self-de-
velopment and self-realization in their future professional activity.

Nowadays, the process of developing the professional compe-
tence of future nurses is related to nursing reform, the introduction of 
innovative technologies, and aims to improve the system of general 
training of mid-level medical specialists to meet the requirements of 
national and foreign standards, training of specialists in nursing, plan-
ning and nursing specialists to self-care for the patient, to assist him in 
solving his functional, social and psychological problems [7].

So, the process of forming the foundations of professionalism of 
future nurses is impossible without the following pedagogical condi-
tions [8]:

creation of a professionally oriented educational environment;
 – formulation of problematic tasks, the solution of which involves 

pedagogical cooperation and spiritual interaction between the 
teacher and students;

 – organization of joint educational activities of students and 
teachers, which facilitates the accumulation and transfer of 
professional experience;

 – creative approach of teachers to managing the process of 
independent cognitive activity of future nurses;

 – combination of individual and collective training tasks that 
stimulate the activity and ability of future medical professionals 
to work in a team;

 – designing professional and medical situations that stimulate 
the formation and application in practice of acquired special 
knowledge, professional skills, the development of professional 
consciousness, the culture of communication of future nurses;

 – ensuring the relationship of the medical school with the 
professional environment, enhancing the professional orientation 
of education.

Conclusions.
1. Formation of professional competence of the future specialist 

is carried out through the content of education, which contains 
not only a list of disciplines, but also professional skills and 
competences that are formed in the process of mastering the 
discipline.

2. The application of a competent approach involves training a 
specialist who possesses both key and special professional 
competences, capable of solving various problems of professional 
practice, ready for innovative activity in the professional field, has 
a high motivational focus on high-performance work, is aware of 
the profession.
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TRANSFORMATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS AND SELF-DETERMINATION OF 
STUDENTS IN THE AGE OF SOCIETY INFORMATIZATION

ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА САМОВИЗНАЧЕННЯ 
СТУДЕНТІВ В ЕПОХУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Abstract. The article deals with the problem of informatization of education due to development of modern technologies. The 
modern phenomenon — «clip thinking» and “zepping” were described. The ways of overcoming the student’ fragmentation-
thinking as a condition of his value self-determination were offered.
Keywords: informatization society, information technology, educational process, self-determination.

Аннотація.Стаття присвячена дослідженню процесів трансформації освіти, що спричинено розвитком сучасних техноло-
гій, які призводять до інформатизації усіх сфер суспільства. В статті описані нові способи мислення студентів («кліпове» 
мислення, зеппінг) та намічено шляхи подолання фрагментарності мислення студентів як умови їх ціннісного самовизна-
чення.
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційні технології, навчально-освітній процес, ціннісне самовизначення.
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Стрімкий розвиток і розповсюдження сучасних інформацій-
но-комунікаційних технологій набуває характеру безпрецедентної, 
за своїми масштабами, інформаційної революції, яка чинить без-
посередній вплив на науку, економіку, політику та інші сфери життя. 
Ера інформатизації суспільства передбачає етапність процесу і 
включає створення і використання в усіх сферах життя сучасних ін-
формаційних технологій; формування інформаційної культури на-
селення із забезпеченням вільного доступу до світового інформа-
ційного фонду;інформатизацію в галузі освіти.

Завданням статті є висвітлення проблем, пов’язаних з інфор-
матизацією суспільства, самовизначенням студентів та зміною 
способів їхнього мислення, а також взаємозв’язок цих змін із освіт-
нім процесом.

Концепція інформатизації сфери освіти відображена у чис-
ленних нормативних документах: Національній доктрині розвитку 
освіти України на період до 2021 року, Проекті концепції розвитку 
освіти України на 2015-2025 роки, Законах України “Про загальну 
середню освіту”, “Про вищу освіту”, Державній програмі “Інфор-
маційні та комунікаційні технології в освіті і науці”, Національній 
доктрині розвитку освіти України у XXI столітті, Концепції розвитку 
дистанційної освіти тощо, де представлено основний задум вирі-
шення низки проблем національної сфери освіти України, а також 
систему взаємопов’язаних цілей, завдань, напрямів, методів і засо-
бів інформатизації освіти.

Аналіз різних концепцій інформатизації освіти дав змогу виді-
лити її основні напрями:

1) зміна бази освіти на основі інформаційних технологій (мате-
ріальної, навчально-методичної, інформаційної) і створення 
сервісних центрів її обслуговування;

2) зміна цілей і змісту освіти, що викликано становленням фун-
даментального загальноосвітнього курсу інформатики на 
всіх щаблях освіти, необхідністю формування інформаційної 
культури студентів в умовах інформаційного суспільства;

3) підвищення ефективності, доступності та якості освіти — 
досягнення якісно нового рівня освіти за рахунок інтеграції 
інформаційних технологій у навчання, розвиток і виховання;

4) підготовка і перепідготовка педагогічних і управлінських ка-
дрів освіти для здійснення інформаційно-педагогічної діяль-
ності на інформаційній основі;

5) інтенсифікація науково-дослідної і науково-методичної ді-
яльності в освітніх установах;

6) 6) використання інформаційних технологій в управлінні 
освітніми установами на різних рівнях;

7) створення єдиного загальноосвітнього простору України та 
інтеграція національної системи освіти в інформаційну освіт-
ню інфраструктуру світової та євроспільноти;

8) вдосконалення нормативно-правової бази науково-освітньої 
і навчальної діяльності на основі інформаційних технологій;

9) уточнення змісту освітніх програм, моделей і методик;
10) розвиток індустрії освітніх послуг;
11) забезпечення контролю якості інформаційно-освітніх техно-

логій;
12) забезпечення інформаційної безпеки єдиного освітнього ін-

формаційного середовища.
Вказані напрями потребують пошуку оптимального поєднання 

традиційних підходів у навчанні і впровадження нових інформа-

ційних компонентів, які спрямовані на формування досвіду життє-
діяльності особистості на інформаційній основі. Інформатизація 
освіти — це створення і використання інформаційних технологій 
для підвищення ефективності видів діяльності, що здійснюються 
в системі освіти. Основне завдання інформатизації освіти — впли-
вати на виконувані види діяльності так, щоб досягати поставлених 
цілей із меншими затратами ресурсів (часових, матеріальних, фі-
нансових тощо).В свою чергу слід відмітити, що інформатизація 
суспільства, в тому числі, інформатизація освітнього процесу змі-
нила спосіб мислення студентів, створила проблему у здатності 
студентів до ціннісного самовизначення.

Основною функцією мислення є розкриття внутрішньої сутнос-
ті об’єктів та явищ дійсності, що стає можливим завдяки вмінню 
порівнювати, аналізувати, узагальнювати, класифікувати, система-
тизувати. Тобто, аналіз та синтез — дві ключові операції мислен-
ня. В умовах інформатизації суспільства відбуваються зміни спо-
собів мислення студентів. Традиційно виділяють наочно-дієвий, 
наочно-образний, образно-асоціативний, сценарний способи мис-
лення та понятійне мислення. Інформатизоване суспільство поро-
дило такі поняття, як «кліпове» мислення та «зеппінг», як унікаль-
ну форму сприйняття інформації. Феномен «кліпового» мислення 
(в англомовній культурі — «net-thinking»), походить від англійського 
«а clip», що означає уривок суб’єктів, що працюють з інформаці-
єю (наприклад, фільму), фрагмент (наприклад, тексту) або виріз-
ка (наприклад, з газети). Як будь-яке явище, має свої позитивні та 
негативні сторони. З одного боку, такий тип мислення використо-
вується, як захисна реакція організму на інформаційне переванта-
ження, він надає динамізму пізнавальній діяльності, пришвидшує 
обробку інформації. З другого боку, не дає цілісної картини, пере-
творюючи навколишній світ у мозаїку розрізнених фактів, спрощує 
матеріал, порушуючи здатність аналізувати та логічно мислити. 
Такий тип мислення є небезпечним, оскільки в кінцевому підсумку 
він може впливати на успішність життя, адже вміння аналізувати, 
виокремлювати суть та приймати рішення є невід’ємними частина-
ми успішної діяльності грамотного фахівця будь-якої спеціальності, 
починаючи від економіста до лікаря. Проблема мозаїчного мислен-
ня настільки глибока, що у країнах, де зрозуміли її негативні наслід-
ки у вигляді синдрому гіперактивності та дефіциту уваги, розладах 
сну тощо, розробляють спеціальні тренінги і вчать зосереджувати-
ся на одному предметі, утримуючи стан концентрації уваги протя-
гом тривалого часу, рекомендують читання літератури.

З мозаїчним мисленням тісно пов’язана унікальна форма 
сприйняття інформації — «зеппінг». Це явище виникло у 1955 році, 
коли американець австралійського походження Роберт Адлер ви-
найшов пульт дистанційного управління для телевізорів…Отже, 
образ створюється шляхом перемикання каналів телебачення і 
складається з уривків інформації, що сприяє поверхневому засво-
єнню матеріалу.

Для пояснення суті процесів в інформаційному суспільстві 
з’явилося і нове поняття «бліп-культури», від англ. «blip»- викид 
сигналу, що означає фрагментарний, мозаїчний характер уявлень 
про світ. Часто це поняття має негативний характер, оскільки най-
частіше стосується молоді, яка сприймає інформацію уривками, 
не фокусуючись на глибині змісту, ідеях. Водночас, це покоління 
схильне до багатозадачності, що має і свої позитивні нюанси.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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Феномен ціннісного самовизначення розглядало багато нау-
ковців. Самовизначення — це усвідомлення особистістю своєї по-
зиції, яка формується усередині системи відношень. При цьому, за-
лежно від того, як складається система відношень (до суб’єкта, до 
свого місця в колективі, до інших його членів тощо), — такою буде 
суспільна активність суб’єкта та його самовизначення. Іншими сло-
вами, це процес набуття особистістю сенсу, цілей і ресурсів влас-
ного життя, що передбачає здатність осмислювати ставлення до 
власного життя у просторово-часовому континуумі вищої освіти. 
В умовах, коли людина не може тривалий час зосереджуватися 
на сприйнятті інформації, що супроводжується зниженою здатні-
стю до аналізу, неодмінно відбувається порушення процесів само-
визначення студентів та зміни у освітньому процесі. Людина, яка 
звикла швидко засвоювати інформацію, діє за шаблонами та ал-
горитмами.

На думку фахівців, зміни у формах мислення набули незворот-
ного характеру, отже до них необхідно пристосуватися, шукати шля-
хи їх використання в сучасній освіті. Освіта повинна бути орієнто-
вана особистісно, що означає формування різнобічно розвиненої 
особистості, що разом з оволодінням знаннями, уміннями і нави-
чками передбачає формування переконань, світогляду, ідеалів, 
прагнень, інтересів, здібностей, звичок, уваги, волі, відчуттів тощо; 
посилення ефективності особистісно-розвиваючого потенціалу 
освіти за допомогою комп’ютерної підтримки особистісно-розвива-
ючих освітніх технологій — контекстуальних, діалогічних, ігрових, 
комунікативно-ролевих, імітаційно-моделюючих систем навчання, 
що потребує мотивації навчання, мобілізації творчих сил учнів, ак-
туалізації ціннісно-смислових аспектів власної освітньої діяльності, 
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орієнтації на самостійне ухвалення рішення, рефлексію механіз-
мів саморозвитку, “самотворення”).

Водночас, багато педагогів вищої школи орієнтовані на тра-
диційні підходи до організації навчального процесу, не дивлячись 
на те, що змінився сам процес під впливом інформаційних техно-
логій…Вони, як і раніше, вимагають уваги на лекціях і здатності 
писати конспекти. Зрозуміло, що не можна нівелювати важливість 
вміння формулювати зрозумілу для оточуючих власну думку і тран-
слювати її основні положення, оскільки в цьому як раз і виявляєть-
ся тісний зв’язок із самовизначенням та самоповагою. У ситуації, 
що склалася, науковці пропонують педагогам переглянути органі-
зацію освітнього процесу, трансформувати його. Цьому сприяє і 
використання сучасних інформаційних технологій. Контент лекції 
можна подавати у вигляді фрагментів завершеної думки, а з метою 
врахування когнітивного стилю засвоєння інформації слід видоз-
мінювати формат подачі лекційного матеріалу у вигляді яскравих 
наочних презентацій та вузько тематичних відеофільмів. Крім того, 
необхідно шукати методи надання інформації, які сприятимуть роз-
витку різних форм мислення студентів. Вирішення завдань само-
визначення передбачає використання таких методів навчання, як 
критичне мислення, кейс-метод, вирішення симуляційних завдань, 
експерименти, моделювання ситуацій тощо.

Оскільки прогрес в інформаційному суспільстві визначається 
значною мірою особистісними чинниками, то саме цінність особи-
стості повинна стати відправною точкою і початковим засновком 
організації сучасної освіти.

PECULIARITIES OF FOREIGN MEDICAL STUDENTS TRAINING FROM THE 
PEDAGOGICAL POINT OF VIEW

Abstract. The experience and peculiarities of teaching of subject “Neurology” for foreign students are presented and analyzed 
in the article. The components of educational process such as teaching skills, the presence of the students’ basic knowledge of 
the fundamental theoretical and clinical disciplines, using of state-of-the art technologies were described. In addition, the factors 
of educational process optimization by using of innovative technologies were adduced. Consequently, the methods of clinical 
competence’s improvement of future doctors have been described.
Key words: professional education, neurology, foreign medical students.
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The profession of a teacher requires special abilities and properties. 
Teaching is not just a job but a skill which is usually a complex of knowl-
edge acquisition and can be used in a tailored manner to a targeted 
class of audience based on their basic abilities to the understanding of 
the subject. Like learning, this is one of the oldest subconscious skill 
since the beginning of time seen mostly in an informal manner that 
doesn’t just convey one’s knowledge but a body of experience, model 
of thinking, a yardstick of memory and attention span and last but not 
least a psychological reward or representation of maturity. The most 
significant things for a professional teacher are observation, analytical 
and constructive thinking and independent judgments, social intelli-
gence, positive self-concept, social orientation, empathy, communica-
tion skills, sensitivity and insight, independence, creativity, reflexivity, 
emotional stability and resistance to stress, ability to adapt to various 
conditions and factors.

Modernization of the national higher education system has made 
the pedagogy of science education occupy a priority in the educational 
process of higher education which has also shaped and changed the 
perceptional approach to such concepts as «object» and «subject» of 
pedagogical process. This became evident that the training in higher 
medical school involves not only the transfer of knowledge to students 
but also in the acquiring. First of all, the formation of future doctors with 
clinical, creative thinking, providing a deep understanding and analysis 
of basic and special theoretical, practical knowledge, communication 
skills, responsibility and opportunity to handle this acquisition in future 
medical practice.

The effectiveness of educational process depends on three compo-
nents. The first component is the teaching skills. It allows the teacher 
to use special tactics in teaching the subject based mentality, psycho-
logical, cultural and other features of foreign students. At the same time 
avoids the prevalence of reproductive learning, passive learning meth-
ods, the imbalance between theoretical and practical training. Profes-
sional development according to the researchers [1] is his/her ability 
to find personal sense in work, to plan independently, to create her/his 
own professional life.

Educational technology provides the ability to carry out the educa-
tional process, which interact with students, manage them in the class-
room, to manage their emotional state, speech, gestures and so on. 
According to American and European researchers [1, 2] of this prob-
lem, the effectiveness of a teaching process depends on many factors, 
among which an important place is occupied by:

 – personal qualities, knowledge, skills and experience of the 
teacher;

 – his/her education;
 – the ability of the teacher to such related kind of activity as 
continuing education in European countries... It means that 
during the preparation, the teacher have to master the following 
basic skills: creative analysis of theory and practice; considering 
the applied aspect in the development of the model, algorithm 
and technology of work; regulation of his/her mental activity and 
emotions; optimization of his/her capabilities and psychological 
resources; critical analysis of activities, results of his/her work; 
the professional interaction between a teacher, student and a 
patient.

The second component is the most important one for successful 
learning process. It is the presence of the students’ basic knowledge of 
the fundamental theoretical and clinical disciplines. To evaluate the lev-
el of knowledge students of year with computer tests with questions on 
anatomy, histology, physiology and more. Experience of the teachers of 
our department shows that this category of students at the preparatory 
stage of practical employment solves are better at solving tests with 
one correct answer amongst several distractors. Thus, over here are 
interactive strategies to teach the student how to think instead of what 
to think through material mediums, firstly lecture presentations in the 
form of charts, tables.

The presence of this base further enables the development of clin-
ical thinking and implementation of innovative educational technology 
in the teaching and training. In particular, the method of discussions. 
The method allows not only to analyze the actual material to expand 
the range of thinking about cause and effect of the disease, especially 
its course, but also motivates the subject of study at finding adequate 
treatment. In addition, students learn the ability to reasonably defend 
their point of view, to move away from the stereotypes of thinking and 
ready answers. At the same time, it is noted that different levels of En-
glish language and impact of different dialects to create a pronounced 
problem of communication during practical exercises. Therefore, it is 
advisable to check the level of English of not only teachers but also 
students.

Very important also is the concept of «cognitive style», because the 
education process is learning activities in the field of cognitive abilities 
of each individual. The term «cognitive style», which is widespread in 
modern American psychology, is a key concept in theoretical studies of 
experimental problems «personality — cognitive processes.» In other 
words, cognitive learning style is a unique way of cognitive abilities of 
a person. Cognitive style is closely associated with personality traits. 
Cognitive styles are associated with how a student organizes and pro-

cesses data that has particular meaning for them. If both teachers and 
student can work concomitantly around the pivot of this fact student 
will utilize their youthful exuberance in a more productive way by been 
more confident to study to ask questions or study to apply instead of 
just studying for the evaluational passmarks.

Therefore, the first and the second components of effective teach-
ing process are closely related. Aside teaching skill teacher helps iden-
tify the dominant cognitive style of intellectual activity in each student, 
allowing aggregation of interest with some educational information. So 
comprehensively applying theoretical work on the psychological basis 
of teaching foreign students and their cognitive style can say a lot about 
the introduction of a personal approach to this process as this deter-
mining factor here does not only focus on the whole team, but the edu-
cational strength and weakness of an individual, taking into account his 
way of cognitive functioning.

The third component of effective learning process associated with 
the implementation of modern technologies. The importance of tech-
nology in higher schools cannot be ignored. In fact, with the onset of 
computers in education, it has become easier for teachers to impart 
knowledge and for students to acquire it. The use of technology has 
made the process of teaching and learning all the more enjoyable.

The work program of Neuroscience for students IV course in «Med-
icine» consists of two modules («General Neurology» and «Special 
Neurology»). In recent studies program has two modules Final Module 
Control (FMC) using a grading scale ECTS. This scale is a rating and 
convertible. The study of the subject accordingly University is schedule 
for 4 hours (module «General Neurology») or 6 hours (module «Spe-
cial Neurology») per day.

Assimilation of large amounts of theoretical material and mastering 
many practical skills has not only advantages but also disadvantages. 
In addition, a large interval between practical training, which comes as 
four or more weeks, creates a problem of remember ability, because 
the brain has an amazing ability to remember information that people 
not use a time but it accuracy and promptness of recollection is purely 
dependent on whether it is actively or passively stored in the hippo-
campus; the fortress of long term memory. It reminds of basic principle 
of neuronal plasticity which applies to information stored in memory: 

“neurons that wire together fire together thus you either use it or lose it”. 
In workshops, foreign teachers guide students in communicative type 
of learning on how to factor required training of future doctors. In the 
end, students conduct hands-on training using professional algorithms 
practical knowledge and skills by working directly with patients. But due 
to the language barrier when dealing with patients, foreign students 
have difficulties. This is an additional burden imposed on teachers, be-
cause he/she becomes an intermediary interpreter at ones. This load 
is also reinforced and exponentiated by the number of students in the 
group (11 to 13 people).

However, it should be noted that this number of students trying to 
learn the practical skills as well as possible. They seem very active to 
enter into dialogue with patients demonstrating a desire to communi-
cate and learn.

In terms of credit-modular system commonly used remote technol-
ogy, enabling students to choose a convenient time for studying and 
learning of subjects, independently exercise self-control and self-anal-
ysis of its training activities [3].

The university introduced the use of network information technol-
ogy training at the Learning Management System (LMS) «Moodle» 
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). The struc-
ture of this virtual learning environment includes general information 
(organizational and methodical unit) and educational nature under 
the thematic plan of practical classes. Each thematic section contains 
guidelines for self-learning in preparation for practical classes, «notes» 
(structured electronic educational materials), visual materials (video 
scenes, presentation, animation). These conditions preclude multi-
media resources students learn not only verbal material, but also to 
see the methodology neurological examination of the patient, of an in-
strumental research in video mode. In addition, the section contains 
questions and self-testing in the training and control modes that allow 
the student to be tested independently in real time. During this test the 
teacher cannot affect the test results, that its assessment is indepen-
dent and objective.

Electronic Journal of Academic Achievement — another step to-
wards ensuring the transparency of the learning process using infor-
mation technology. It has a multiuse, because it is not only about the 
success of the estimates, missed classes, a reflection of the process of 
working and poor classes missed estimates. Journal simplifies control 
and accounting of students’ educational achievements on the part of 
the teacher, dean, and from parents.

In preparing foreign medical students should be tailored to suit cog-
nitive style, personal characteristics as well as the cultural characteris-
tics, knowledge of the fundamental sciences. The use of modern infor-
mation technologies in the educational process simplifies the process 
of mastering the wide range of opportunities for improving the training 
of foreign students conditions preclude use different methods in the 
educational process that promotes cognitive activity, the development 
of clinical thinking, and as a result — to prepare competitive specialists.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 

EUROPEAN ASSOCIATION OF PEDAGOGUES, PSYCHOLOGISTS AND MEDICS “SCIENCE” “THE UNITY OF SCIENCE” August 2018    Direction 1

11

Pe
da

go
gi

ca
l s

ci
en

ce
s

особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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ACADEMIC MOBILITY AS A DOMINANT FACTOR OF COMPETITIVENESS OF UNIVERSITY 
GRADUATES

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК ДОМИНИРУЮЩИЙ ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

Abstract. The article presents a General overview of the academic mobility programs of Russian students at the moment with 
an emphasis on studying abroad. Special attention is paid to the analysis of the main problems faced by students, and one of the 
options for passing the program of academic mobility, with the least material, time and other costs, is proposed.
Keywords: employment; cooperation program; study abroad; academic mobility

Аннотация. В статье представлен общий обзор программ академической мобильности российских студентов в насто-
ящий момент с перспективой на обучения за рубежом. Особое внимание уделено анализу основных проблем, с ко-
торыми сталкиваются студенты. Также предложен один из вариантов прохождения программ академической мобильно-
сти с наименьшими материальными, временными и прочими затратами
Ключевые слова: трудоустройство; программа сотрудничества; обучение за рубежом; академическая мобильность
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Одна из основных проблем высших учебных заведений в Рос-
сии — трудоустройство выпускников. Это выражается в высокой 
конкуренции на рынке труда специалистов с высшим образова-
нием и недостатке практических навыков и профессионального 
опыта выпускников. Так, например, по экспертным оценкам вза-
имодействия сферы образования и регионального рынка труда 
Краснодарского края в 2016/17 учебном году прогноз трудоустрой-
ства выпускников ВО в течение года по полученной специально-
сти был ниже 50% [1, с. 66]. В целом по России, согласно данным, 
предоставленным Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации трудоустроены на 2018 год лишь 75% выпускни-
ков, при том нет данных, устроены ли они по своей специальности. 
В результате 330 тысяч выпускников оказались не трудоустрое-
ны  [2].

Одним из решений данной проблемы может служить реали-
зация программы «академической мобильности». Она открывает 
широкие возможности студентам получить новые умения и навы-
ки работы не только в внутри страны, но и за рубежом, что позво-
ляет стать более востребованным и высокооплачиваемым специ-
алистом в современных условиях рыночной экономики.

Академическую мобильность различают:
 – по ее субъектам (преподаватели и студентов);
 – по ее объектам (академическая, исследовательская); повы-

шение квалификации, обмен опытом, проведение исследо-
ваний);

 – по формам реализации (реальная, виртуальная);
 – по пространству реализации (региональная, межрегиональ-

ная, международная) [3, с. 267].
Академическая мобильность может осуществляется через 

различные формы, такие как написание исследовательских работ, 
участие в международных конференциях, обучение в течение се-
местра в высшем учебном заведении за рубежом и др.

По программам академической мобильности в 2018 году об-
учаются за границей 1% всех студентов, их количество достигает 
60 тысяч, и с каждым годом эта цифра растет. Так, по представ-

ленным данным газеты «Независимая» [4], изменение количества 
российских студентов, обучающихся за рубежом с 1990 года по 
2018 год, показано на рисунке 1.

Однако чтобы реализовать возможность получить образова-
ние за границей, студент должен обладать определенными крите-
риями: высокая успеваемость, наличие достижений, как учебных, 
так и вне учебных; свободное владение иностранным языком той 
страны, в которой он намерен обучаться, или как альтернатива — 
знание английского языка.

В результате студенты, обучающиеся по программе академи-
ческой мобильности, имеют возможность получить дополнитель-
ные знания о методах и способах ведения дела за границей; о 
культуре и истории страны; о языковом общении как в профессио-
нальной сфере, так и в повседневной жизни.

По представленным данным Institute of International Education 
для газеты «Независимая» [4] основная страна, с которой Россия 
сотрудничает по программе академической мобильности, — Гер-
мания.

За последние 20 лет количество студентов, обучающихся 
в Германии, возросло в 2,7 раза. Ежегодно туда на учебу прибы-
вают 10 тысяч российских студентов. Второе место делят Чехия 
и США, в каждой из этих стран обучается порядка 5 тысяч рос-
сийских граждан в год. Далее идут Великобритания — 4 тысячи, 
Франция — 3,6 и Финляндия — 2,8.

На сегодняшний момент основными проблемами развития 
академической мобильности являются следующие: учебные про-
граммы по одному и тому же направлению в странах отличаются 
друг от друга; недостаточная финансовая самостоятельность сту-
дентов; процесс адаптации студентов в начале обучения.

С целью уточнить, имеют ли студенты высших учебных за-
ведений, обучающихся в России на 2019 год, представление об 
академической мобильности и ее возможностях, нами было осу-
ществлено исследование на основе метода экспертного опроса 
[5, с. 20]. 
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Рисунок 1 — Изменение количества обучающихся 
за рубежом за период 1990-2019г.

В исследовании принимали участие студенты высших учебных 
заведениях г. Краснодара. Всего в исследовании приняли участие 
287 студентов российских вузов, обучающихся по различным на-
правлениям. Респондентам задавались следующие вопросы:

1. Знаете ли вы, что такое академическая мобильность?
2. Есть ли в вашем ВУЗе программы академической мобиль-

ности?
3. Принимали ли вы участие в программе академической мо-

бильности?
4. Хотели бы вы участвовать в программе академической мо-

бильности?
5. Что вы считаете проблемой для участия в программе акаде-

мической мобильности за рубежом?
В ходе проведения исследования было выявлено, что 41,7% 

респондентов не знают, что такое академическая мобильность, 
54,3% опрошенных уверены, что в их ВУЗах нет таких программ. 
Большинство опрошенных (93%) изъявили желание принять уча-
стие в программах академической мобильности, и многие из них 
хотят получить опыт, обучаясь за рубежом. При этом многие (85%) 
не знают о видах академической мобильности, которые могут пре-
доставить ВУЗы. Также нами были определены основные пробле-
мы, не позволяющие, по мнению студентов, принять участие в про-
грамме академической мобильности. Во-первых, это отсутствие 
финансов (48,8%), во-вторых, незнание языка (41,8%).

Проанализировав полученные данные, мы предложили сту-
дентам рассмотреть программы, которые не влекут за собой 
больших материальных затрат. Одной из таких программ является 
программа «at home» — в переводе с английского — «на дому». 
В процессе такого обучения студенты получают огромный опыт 
в изучении иностранных языков, общаясь с приезжающими ино-
странными студентами, а также преподавателями, спикерами. 
Участвуя в семинарах и конференциях, студенты обмениваются 
знаниями и опытом с международными участниками. В рамках 
такой программы участники могут также стать так называемы-

ми «Buddy», взяв под свою опеку иностранного студента на время 
обучения. Студентам предоставляется возможность посещения 
языкового клуба иностранных языков (английский, французский, 
немецкий и др.). Главное — быть коммуникабельным и инициа-
тивным, ведь именно так находятся необходимые в современном 
мире важные деловые и дружеские связи.

Хотелось бы отметить, что, участвуя в программах академиче-
ской мобильности, особенно если это обучение за рубежом, мно-
гие студенты сталкиваются с некоторыми трудностями, при этом 
факторы, создающие трудности, не всегда схожи. Как отмечает Ли-
дак Л.В основными преградами для студентов при участии в таких 
программах являются [6, с. 92]:

 – психологические барьеры и трудности связаны с таки-
ми аспектами студенческой жизни, как тоска по дому 
или страх новой окружающей обстановки и социальной сре-
ды;

 – социальные трудности обычно относятся к проблемам в об-
щении с семьей и друзьями. Уровень переживания студен-
тов по поводу тех или иных трудностей отличается в каждом 
конкретном случае;

 – специфические трудности ожидают студентов, участвующих 
в программах академической мобильности с использовани-
ем системы кредитов (зачетных единиц).

На наш взгляд, существует еще один фактор, не позволяющий 
студентам воспользоваться программой академической мобиль-
ности, — образовательные трудности, к которым можно отне-
сти незнание образовательных систем, разницы структур учебных 
планов, даты проведения сессий тех стран, в которых происходит 
обучение. Сюда также можно отнести недостаточное знание рос-
сийскими студентами иностранных языков.

Итак, определим два основных момента, на которые необхо-
димо обратить внимание студенту, желающему обучаться по про-
грамме академической мобильности:

 – выбор вида программы академической мобильности;
 – сдача экзамена по иностранному языку.
Для выполнения первого момента студенту рекомендуется 

изучить программы академической мобильности, которых в насто-
ящее время существует достаточное количество. Приведем ряд 
наиболее известных программ академической мобильности: Visby 
(Швеция), Fellowship Program for Studies in the High North (Норве-
гия), FIRST (Финляндия), DAAD (Германия), North to North, Quota 
program (Норвегия), Barents Plus (Финляндия), Tempus (страны 
Восточной Европы) [7]

Для выполнения второго нужно подготовиться к сдаче экза-
мена по иностранному языку, например, такие как TOEFL, TOEIC, 
IELTS и другие в зависимости от требований выбранной програм-
мы.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что участвуя в программах 
академической мобильности, студенты получают широкий спектр 
теоретических и практических знаний, приобретают профессио-
нальные и коммуникационные навыки работы в различных соци-
альных сферах, а, следовательно, становятся наиболее конкурен-
тоспособными в реалиях современной мировой глобализации.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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FORMATION CONDITIONS OF LINGUAL CULTURE OF FOREIGN STUDENTS

Abstract. The need for quality training of foreign students has been proved in the article, efficiency of which is depended on 
lingual preparation and conditions of its implementation. Creation of favorable conditions is necessary prerequisite of formation 
of communicative competency of foreign students in professional, socially-cultural and household spheres. Aim of the article 
consists in definition and description of pedagogical conditions of formation of lingual culture of foreign students at HEI. Complex 
approach to application of methods of investigation has been conditioned by topic’s specificity, among which: classifications 
and systematizations — for division of investigated problem into separate groups on the basis of differential features and actually 
method of interactive technologies, that is applied during formation of conditions of lingual culture of students-foreign citizens. 
Pedagogical conditions of formation of lingual culture of foreign students at HEI have been defined as novelty: creation of appro-
priate cultural language environment; involvement of students to various types of activity with the aim of organization of system 
work with their mastering of orderly set of normative speech means; implementation of interactive methods of education. Con-
clusions. Interactive technologies of education require development of communicative skills, habits of work in pairs and groups, 
ability to argue, discuss, etc., from all participants of educational process during studying Ukrainian as a foreign language and at 
formation of communicative competency of students-foreign citizens. In general, interactive education of foreign language com-
munication creates cumulative effect, that is revealed in that the whole row of competencies has been formed on the background 
of program assimilation of knowledge, referred to in the text of the article.
Key words: pedagogical conditions, speech culture, lingual-cultural environment, norms of lingual competency, foreign students.
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After Ukraine gained independence, the process of increasing in-
terest in acquisition of higher education began in its territory. It condi-
tioned expansion of international relations, strengthening of the author-
ity of the country and prompted to create the basis for preparation of 
highly educated cultural people, who are capable of efficient communi-
cative international interaction, of rapid social changes. Therefore, the 
problem of preparation of foreign students acquires special meaning 
and requires specific methods and extensive selection of educational 
technologies. Efficiency of the process of education of foreign students 
depends on their lingual preparation, that provides formation of com-
municative competency in professional, socially-cultural and house-
hold spheres. Formation of competency itself depends on conditions 
of educational process. All this proves relevance of the chosen topic of 
the investigation.

Analysis of recent research and publications. There are scien-
tists who were engaged in outlined methodical problems, such as: V. 
Barkovskyi, A. Bohush, V.Budianska, T. Honchar, N. Dyka, K. Klymova, 
Ye. Polatai, O. Rembach, O.Uvarkina, etc. Many scientists connect the 
process of education of personality, including the process of formation 
of lingual culture of personality, with creation of appropriate environ-
ment.

Aim of the article consists in definition and description of peda-
gogical conditions of formation of lingual culture of foreign students at 
HEI.

Firstly, it is important to define and prove appropriate pedagogical 
conditions. So, pedagogical conditions are understood by scientists as 
external circumstances, which provide significant impact on the course 

of pedagogical process, that is deliberately designed by a teacher in 
one way or another and provide achievement of certain result (M. Bo-
rytko); circumstances which condition certain direction of development 
of pedagogical process; complex of objective abilities of content, forms, 
methods, ways, means of pedagogical activity (Ye. Hrykov), etc.

Therefore, taking into account all components of creation of conge-
nial pedagogical conditions, it is possible to confirm, that pedagogical 
conditions of formation of lingual culture of foreign students — are sub-
jective and objective requirements, pre-conditions, realization of which 
promotes achievement of set goal — that is efficient formation of lin-
gual culture of foreign students at HEI.

According to conclusions of researchers, lingual environment is an 
important component of external environment. In this case, A. Bohush 
quite rightly notes, that each person interacts with different people, 
whose language can be literary correct or have different deviations 
from literary norms, with existence of local dialects, vernacularisms, 
jargons or it can be surzhyk. Obviously, negative impact on forma-
tion of lingual culture of personality occurs in the second case. That’s 
why, A.Bohush proposes to provide appropriate pedagogically-lingual 
accompaniment of development and formation of language culture of 
children in different types of activities and in various kinds of lingual 
environment. The author understands lingual environment as “complex 
of family, household, socially-pedagogical non-union and purposeful 
conditions of communication” [1].

In return, educational technologies and course of the country into 
Europeanization have to create the best conditions for efficient impact 
of lingual environment into people and their language. As this process 
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can be completely occurred only in the presence of developmental 
character of this environment, well prepared and highly-qualified 
specialists-teachers, who are peculiar guides of foreign students in 
unfamiliar space ad culture for them. And developmental lingual envi-
ronment — is “potential abilities of positive impact if various factors in 
their interaction on lingual development of personality and formation of 
lingual personality” [2].

Primarily, each student remains in artificial (educational) lingual en-
vironment, as a complex of different communication situations modeled 
by a teacher for a certain part of the time, and later they interact with 
natural lingual environment in moderation with their gradual accustom-
ing to topos, space, etc., impact of which has spontaneous and that’s 
why ambiguous impact on personality. These situations are called to 
induce recipients of educational process to active communicative activ-
ity and stimulate them for correct, optimal application of different verbal 
and non-verbal means of communication. But artificial lingual environ-
ment itself is necessary pre-condition of successful formation of lingual 
culture in the pupillary youth. In such a case, a lion’s share of formation 
of correct ground for formation of high-quality lingual environment is 
placed on Ukrainian as a foreign language teacher’s responsibility. As, 
foreign students will be able to consciously perceive examples of com-
munication of teachers and other students which are worthy of imitation, 
optimally use different verbal and non-verbal means, while communi-
cating within such environment with people, who possess special tech-
nology and set of methods.

Beside language, culture is necessary element, that is transmitted 
due to it. These two components are integral from each other. That why, 
it is rightly to use the term “cultural lingual environment” for marking of 
such favorable environment for formation of lingual culture of person-
ality, that is understood as “totality of useful personal and collective 
common lingual environment, that is preserved and transmitted from 
generation to generation, as well as material structures and depen-
dencies, by means of which activity and lingual behavior of individual 
is realized” [1].

It is resulted from the aforementioned, that creation of cultural 
lingual environment at HEI and correct direction of students into ex-
pansion of this lingual environment behind the walls of educational in-
stitution is the first condition of formation of lingual culture of foreign 
students.

Normativity of language is another not less important condition of 
professional approach to formation of mentioned environment, that is 
connected with necessity of compliance with rules of lingual behavior 
in communicative process, namely specific instructions, which define 
how it is necessary to behave in one or another situation. These rules 
should be also perceived as interiorized means of social control of 
communication, which have certain cultural determination and differ by 
ethno culture, variability of behavior.

Therefore, norms of communication also play an important role in 
provision of language normativity, namely principles, which are consid-
ered as correct (admissible) within one or another culture, which must 
be shared by all its representatives [6]. Scientists E. Goffman, T.A. van 
Dijk and other also indicate, that communicative situation is defined 
by significant amount of different rules of communication, which are 
important to follow for provision of successful interaction. Researchers 
hold to opinion, that some rules can be tough enough for implemen-
tation, other — have form of recommendations, which define only the 
most desired variant of actions. Obviously, formal sociolinguistic rules 
are devoid of the character of clear algorithm in the second case, in-
stead of it they acquire the character of variability or even convenient 
(appropriate) behavioral strategies, which have cognitive nature. Con-
sideration of these rules and strategies helps each speaker to largely 
increase quality of both from and informal communication [4]..

Therefore, specific situations of communication between people 
are the sphere of realization of modern lingual norms and rules. These 
situations are perceived special type by the authors, as example of 
social interaction, that is normal for members of certain cultural com-
munity [3]. That’s why, teachers of Ukrainian as a foreign language 
firstly should introduce artificially created cultural environment for stu-
dents-foreigners, outline and create conditions for allowable communi-
cation at the level of dialogical and polylogical language of academic 
audience. Such pedagogical course will enable students to more ade-
quately perceive environment, be ready for marks, norms and behav-
ioral model which are admissible there. As norms and rules appear 
as factors of communication situation’s success, they must be places 
near such important aspects of communication, as: determined goals 
of interaction, roles, repertoires of participants of communicative pro-
cess, consequences of chosen variants of behavior or concepts (notion 
about oneself or other people), characteristic of lingual environment, 
language peculiarities and speech of orator, existed barriers of commu-
nication and possibilities of their overcoming [4].

It is resulted from the aforementioned, that necessity of compre-
hension of basic language norms and language rules by foreign stu-
dents, assimilation of knowledge about functional styles of literary com-
munication, awareness of correlations of all components of language 
system, language structure and nonverbal structures, formation of un-
written rules of linguo-local history and social norms of behavior, etc. 
are main theoretical principles of the process of formation of lingual 
culture.

However, only active recipient will be able to master all indicated 
elements of large structured unit — language and its display (speech). 
Many foreign students consciously don’t strive to overcome lingual and 
cultural barriers and they prefer to stay in frames of local communities 
of students-compatriots. That’s why it is important to emphasize, that 
effectiveness of indicated process largely depends on activity of pupils 
themselves, who have to make intensive efforts for mastering ordered 
totality of normative lingual means and overcoming of lingual-cultural 
barrier. Ensuring acquisition of normative lingual means, which are pro-
duced by the practice of live communication is one of effective ways of 
solving the problem of lingual-cultural adaptation for active students-re-
cipients. It is considered, that it is necessary to choose complex of ex-
ercises and tasks of different types for development and improvement 
of lingual culture, such as: phonetic, lexical, grammatical, stylistic [5]. 
A teacher has to solve general educational tasks for entire group of 
students-foreign citizens in the process of organization of academic 
lessons, as well as promote improvement of lingual culture of students, 
mastering of acceptable written and unwritten rules of communication 
in Ukrainian society, cultural interaction and cohabitation.

However, the classroom time is clearly regulated and mostly con-
centrated on grammatical peculiarities of Ukrainian language. At the 
same time, extra-classroom work provides more complete applica-
tion of pedagogical abilities in outlined direction. As it is mentioned 
in non-fiction literature, extra-classroom educational work has more 
unregulated character, in comparison with classroom one, as it is not 
strictly limited by temporal, organizational and content requirements. 
And that’s why, a teacher can be firstly guided by social need in for-
mation of lingual culture of students and individual needs, interests of 
students themselves, etc., in the process of its implementation. It is 
possible to use wider arsenal of methods, forms, technologies of teach-
ing and training of pupillary youth in extra-classroom activity, creating 
favorable preconditions for activation of individual pupils’ work, involve 
them to solve various problem situations, which promote solving of set 
pedagogical tasks, activate development of person’s socially important 
skills and personal qualities by attraction to different types of practical 
activity [8].

For overcoming of lingual barrier as one of problem components of 
formation of pedagogical conditions of studying Ukrainian as a foreign 
language, it is important to provide not only mastering of theoretical 
basis of lingual culture by foreign students, but to teach them to ori-
ent in specific lingual situations, choose individual, adequate language 
means, correctly apply non-verbal language means (gestures, facial 
expressions, etc.) [7]. It provides application of different active and in-
teractive methods of education.

Interactive methods are often considered as methods, which are 
used during communicative-businesslike (interactive) education in me-
thodical literature. Activation of cognitive activity of students is basis 
for it with the help of active communication in various communicative 
situations by dialogue, polylogue, work in pairs, interactive games, etc. 
Interactive methods — are inter-studying (collective, group, studying 
in cooperation), where student and teacher are equal, equivalent sub-
jects of education, they understand what they do, they reflect what they 
know, possess and implement.

Organization of interactive education provides modeling of vital sit-
uations, using of role games, mutual solving of a problem on the basis 
of analysis of circumstances and appropriate situation. Common edu-
cation or education in cooperation is keynote of interactive methods, 
essence of which expresses Chinese proverb: “Tell me, I will forget, 
show me, I can remember, let me do this and it will become mine forev-
er”. Namely, entire studying is conducted through practical application, 
discussion, outplaying, etc.

Interactive methods help to facilitate the process of assimilation 
of program material; to activate educational activity; to form analysis 
skills of educational information, creative approach to assimilation of 
educational material; to formulate own opinion, correctly express it, add 
own opinion, argument and discuss; to model different situations and 
enrich own social experience through involvement to various vital sit-
uations; to learn how to listen to another person, to respect alternative 
opinion, to wish for a dialogue; to organize constructive relations in 
a group, to define own place there, to look for compromises; to find 
rational ways of solving of problems, to form skills of project activity, 
individual work [5]. Conclusion. Interactive technologies of education 
require development of communicative skills, habits of work in pairs 
and groups, ability to argue, discuss, etc., from all participants of edu-
cational process during studying Ukrainian as a foreign language and 
at formation of communicative competency of students-foreign citizens. 
In general, interactive education of foreign language communication 
creates cumulative effect, that is revealed in that such factors have 
been formed: ability to cooperate, productivity of which is characterized 
by change of strategy of cooperation, ability to involve students into 
educational cooperation, and character of group interaction; communi-
cative competency, that is defined by change of style of communication, 
realization of communication barriers, character of solving of commu-
nicative tasks; tolerance, that is characterized by perception of another 
people and provides completeness and adequacy of communication in 
different situations. 
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 

ЛІТЕРАТУРА:
1. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Основы педагогического твор-
чества. Казань, 1988. 288 с.
2. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. М., 2002. 264 с.
3. Великий тлумачний словник української мови. К.; Ірпінь, 2001. 1380 с.
4. Давидов В. В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и экспериментального психологическо-
го исследования. М., 1986. 240 с.
5. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление М.,1999. 224 с.
6. Луцан Н. І. Творчість як важлива умова успішності майбутнього вчителя початкових класів. Науковий вісник Ми-
колаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія «Педагогічні науки». 2013. № 1. 42 (95). 
С. 140-144.
7. Психологічний словник / за ред. В. І. Войтко. К. Вища. школа,1982. 215 с.
8. Сисоєва С. О. Педагогічна творчість учителя: визначення, теоретична модель, функції підготовки. Педагогіка і 
психологія. 1998. № 2. С. 161-172.

Lіteratura
1. Andreev V. I. Dialektika vospitaniya i samovospitaniya tvorcheskoi lichnosti. Osnovi pedagogicheskogo tvorchestva. Kazan.1988. 288 s.
2. Bogoyavlenskaya D. B. Psihologiya tvorcheskih sposobnostei. M. 2002. 264 s.
3. Velikii tlumachnii slovnik ukraїnskoї movi. K.; Іrpіn. 2001. 1380 s.
4. Davidov V. V. Problemi razvivayuschego obucheniya. Opit teoreticheskogo i eksperimentalnogo psihologicheskogo issledovaniya. 
M.1986. 240 s.
5. Konarjevskii Yu.A. Menedjment i vnutrishkolnoe upravlenie M.1999. 224 s.
6. Lucan N. І. Tvorchіst yak vajliva umova uspіshnostі maibutnogo vchitelya pochatkovih klasіv. Naukovii vіsnik Mikolaїvskogo derjavnogo 
unіversitetu іmenі V. O. Suhomlinskogo. Serіya «Pedagogіchnі nauki». 2013. № 1. 42 (95). S. 140-144.
7. Psihologіchnii slovnik / za red. V. І. Voitko. K. Vischa. Shkola.1982. 215 s.
8. Sisoєva S. O. Pedagogіchna tvorchіst uchitelya: viznachennya, teoretichna model, funkcії pіdgotovki. Pedagogіka і psihologіya. 1998. 
№ 2. S. 161-172.

REFERENCES
 1. Bohush A. M. Pedahohichno-movlennievyi suprovid rozvytku ditei doshkilnoho viku. Pedahohichni nauky : zb. nauk. pr. 

Berdiansk, 2010. № 1. C. 42–44.
 2. Krutii K. L. Osvitnii prostir doshkilnoho navchalnoho zakladu : monohrafiia : u 2-kh ch. Zaporizhzhia, 2009. Ch. I. S. 102.
 3. Biletskyi V. Mova yak chynnyk konsolidatsii ukrainskoho suspilstva v natsiiu. Slovo i chas. 1998. № 12. S. 81–86.
 4. Deik T. A. Van. Yazыk. Poznanye. Kommunykatsyia / sost. V. V. Petrova ; pod red. V. Y. Herasymova ; per. s anhl. Moskva, 

1989. — S. 18.
 5. Lebedeva N. M. Vvedenye v эtnycheskuiu y kross-kulturnuiu psykholohyiu. Moskva, 1999. 224 s.
 6. Kyskyna M. V. Pravyla rechevoho povedenyia kak determynanta dyalohovoho dyskursa. Vestnyk MHOU. Seryia “Lynhvystyka”. 

Moskva, 2009. № 3. S. 13–18.
 7. Kondrashova L. V. Vneaudytornaia rabota po pedahohyke v pedahohycheskom ynstytute. Kyev ; Odessa, 1988.160 s.
 8. Metodyka navchannia ukrainskoi movy v serednikh osvitnikh zakladakh / za red. M. I. Pentyliuk; M. I. Pentyliuk, S. O. Karaman 

ta in.

TRANSFORMATION OF LATIN SUFFIXES —OSIS/IASIS IN MODERN ENGLISH MEDICAL 
TERMINOLOGY (THE NAMES OF INTESTINAL INFECTIONS)

Abstract. The article deals with investigation of medical terms denoting the names of intestinal diseases formed by means of the 
suffixes —osis/iasis. Short chronological description of the formation of international terminological fund is presented. Attention is 
paid to the suffixes of Greek and Latin origin as the most productive factors in word-building process concerning medical termi-
nology. Terminological analysis and systematization on the basis of etymological principle of investigation enabled to determine 
certain regularity in the formation of medical term denoting the names of intestinal infections.
Key words: medical terminology, suffix, motivating stem, intestinal infections. 
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Topicality. Medical English in professional use has always been 
a matter of special attention for those involved in professional commu-
nication. Moreover, it is a specific subject for linguists and teachers of 
professional English. Due to modern transformations of the English lan-
guage in the world stipulated, first of all, by the influence of American 
English and appearance of such phenomenon as International English, 
a number of questions arise concerning pronunciation, grammar issues 
and an adequate use of medical terms in proper situations. Therefore, 
investigation of medical terminology still remains a top priority task for 
many researchers.

Objective of the study is to analyze transformation of Latin suffix-
es —osis/iasis in modern English medical terminology, and the names 
of intestinal infections in particular.

Introduction. Antique terminological heritage is known to become 
the basis for international terminological fund, and word-building ele-
ments of ancient Greek and Latin origin received the status of interna-
tional terminological elements [3, 15]. In this respect medical English is 
of a particular interest for medical historians, linguists, English teach-
ers and lectures at medical institutions, doctors and medical students. 
Sometimes those involved in professional communication do not even 
suspect that the majority of vocabulary they use is not English. There-
fore, it might be interesting to present a brief historical overview of med-
ical language and its development.

The first written sources in medicine go back to the 5th century BC 
to the Hippocratic writings. It was the beginning of the Greek epoch 
in medical language. It lasted even after the Roman conquest in AD 
43, since the Romans borrowed a lot of Greek medicine and medical 
traditions. It should be noted that the majority of doctors practicing in 
the Roman Empire were Greek including Dioscorides and Galen. A Ro-
man physician Celsus in his book De Medicina, compiled on the basis 
of Greek sources, tried to “latinize” certain Greek words. Though he 
was not able to change everything completely and used many Greek 
words directly preserving their Greek grammatical forms. In the Middle 
Ages many classical Greek medical texts were translated into Arabic. 
In its turn, Arabic medicine contributed a little to medical terminology at 
that time. At the time of the Renaissance the Greek language was not 
widely understood. Many scientific works including medical ones were 
translated into Latin. The epoch of medical Latin began lasting to the 
middle of the XIX century [1, 187].

Then the epoch of the national medical languages followed, such 
as medical English, medical German, Medical French etc. At the early 
stages of development of the European science national languages 
were not able to provide the determination of new scientific notions with 
essential accuracy and content. National terminological systems in their 
development borrowed from the classical languages not only ready-
made terms, but the patterns of their formation. Borrowed terms pre-
served specific characteristics of the morphemic structure of the clas-
sical languages, which was found in associated morphemes, truncated 

derived stems, and other structural signs. Introduction of Greek-Latin 
terms into the national terminological systems was accompanied by 
the processes of their demotivation, metaphor deletion, weakening of 
meaningful relations with etymons, etc. All these processes reduced 
polysemy and provided single meaning (monosemanticity) of terms 
and properly ordered terminology. Word-building elements (roots and 
affixes) were isolated on the basis of available classical terms and pat-
terns of their formation. They received specialization, obtained univer-
sal scientific character and international status. The principle of word 
formation similar to that of the classical languages, when terms were 
created from the derivatives and patterns of their formation, produced 
a great influence upon the formation of national terminological systems. 
For example, on the basis of Greek terminological elements performing 
the function of systematization and classification a lot of clinical terms 
are built. Such terms created in European languages on the basis of 
international Greek-Latin fund were termed neoclassicisms and later — 
internationalisms. They make up the core of terminological systems in 
different languages. National medical languages still develop consider-
ing development of medical science and scientific achievements in the 
related fields. New concepts appear that have to be termed. In classical 
medicine the majority of new terms are composed of Greek roots, pre-
fixes and suffixes since they appeared to be more productive than Latin 
ones. This neoclassical set is still being used [1, 188].

Nowadays all the most acknowledged medical journals are written 
in English. English has become the language of choice at international 
conferences, where participants can share their experience and learn 
something new. In this respect the epoch of medical English resem-
bles the epoch of medical Latin from the Middle Ages till the middle of 
the XIX century. Many contemporary medical professionals, especially 
from English speaking countries, consider medical vocabulary to be 
totally English. A part of it is supplied by words borrowed from ordinary 
English, though they are in the minority. For example, bypass oper-
ation, clearance, screening, scanning, monitoring etc. Doctors from 
non-English speaking countries either use these English terms directly 
or translate them into their own languages. Moreover, in the United 
States doctors no longer learn Latin during their premedical training. 
Therefore, the idiom “It’s all Greek to me” often arises in front of those 
who do not deal with classical languages. The course of Latin, which 
is a compulsory subject during premedical training in all the Ukrainian 
medical institutions, is no longer required in the United States and other 
countries of the world. Meanwhile, awareness of the Greek and Latin 
prefixes, suffixes and roots can be rather helpful for medical profes-
sionals and translators. Many young specialists, representatives of the 
generation which is more rational and practical, can ask a question: 

“What is the reason to learn classical Latin/Greek since they are dead 
and nobody speaks them now?” A difference should be clarified be-
tween learning them as languages and applying the classical method 
of education in learning medicine, of which Latin/Greek is a foundation. 
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Knowledge of some Latin/Greek vocabulary and the fundamentals of 
both languages will help you identify medical terms, understand their 
nature, decrease confusion in the use of terms, and build new terms on 
the basis of existing domains. Construction of medical terms is a logical 
process. Every time you come across a new word you don’t need to 
look up the meaning in a dictionary. Having a set of prefixes, roots and 
suffixes, you will find it easy to learn and understand medical terminol-
ogy, as well as save your time. [3, 11].

Materials and methods. Suffixal way of word building in medical 
terminology appears to be more productive than prefixal one. Our at-
tention was paid to the terms denoting intestinal infections formed by 
means of the suffixes —osis and —iasis mean “abnormal condition, 
status, process without inflammation”. In this respect we can speak 
about synonymy of suffixes, which is a rare phenomenon in the word 
building process. Suffixes in terminology perform not only modifying 
but transporting function as well. Due to this fact their morphological 
properties are, first of all, associated with motivating stems. Therefore, 
de-verbal, de-adjectival and de-substantive suffixes are found in med-
ical terminology, that is, applied to the verbs, adjectives and nouns re-
spectively [2, 21]. As a rule, medical terms with the suffixes —iasis/osis 
are derived from the stems of the verbs or nouns. The motivating stems 
are of the following meaning mainly: a) a part of the body, system, tis-
sue or organ afflicted with disease, for example: fibrosis — fibrous re-
generation; b) a substance causing disorder or disease, for example: 
toxicosis — poisoning with toxic substances; c) a causative agent of 
disease or infection, for example: ascaridiasis — helminthic disease 
caused by maw worms (ascarids).

Applying the methods of concept analysis and systematization, 
terminological analysis and modeling, phenomenological, descriptive, 
correlation, motivation and statistical methods, we have analyzed 27 
Latin terms denoting intestinal infections with the suffixes —iasis/osis 
and their equivalents in English.

In Latin all these clinical terms are the nouns of the 3rd declension, 
feminine gender, with similar number of syllables in Nominative and 
Genitive cases. The suffix —iasis is found in two terms: amoebiasis, is 
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f → amebiasis; balantidiasis, is f → balantidiasis. Practically identical 
spelling, except simplification of the Latin diphthong —oe- into —e- in 
modern English term “amebiasis”, does not mean identical pronuncia-
tion. Latin [- iazis] is pronounced [-aıәsıs] in English.

The suffix —osis appears to be more productive (24 terms are 
found) and gives two variants in English: —osis and —iasis found in 11 
(brucellosis, hymenolepidosis, echinococcosis, yersiniosis, campylo-
bacteriosis, leptospirosis, metagonimosis, pseudotuberculosis, salmo-
nellosis, t(a)eniosis, toxoplasmosis) and 13 (ancylostomiasis, ascari-
diasis, helminthiasis, diphyllobothriasis, enterobiasis, escherichiasis, 
clonorchiasis, lambliasis, opisthorchiasis, strongyloidiasis, taeniarhyn-
chiasis, trichocephaliasis, fascioliasis) terms respectively. These suf-
fixes are pronounced [-әusɪs] and [-aıәsıs] in English terms. One Latin 
term trichinellosis, is f is found to produce two variants in English — ei-
ther trichinellosis or trichiniasis.

Results. Thus, statistically we have determined that in 40.7% the 
Latin suffix —osis remains unchanged in English medical terms, and in 
48% it is transformed into —iasis. One can hardly find any regularity in 
this transformation. At least we have not found any explanation in the 
choice of suffixes in scientific literature. Applying etymological principle 
of investigation, we have found an interesting fact. Practically all the 
terms containing suffix — iasis (except escherichiasis) mean disorders 
and ailments caused by parasites. The majority of terms containing 
suffix — osis (7 out of 11) denote the names of diseases and condi-
tions caused by microorganisms, and only 4 of them (hymenolepidosis, 
echinococcosis, metagonimosis, t(a)eniosis) — by parasites. Such an 
approach might be interesting and useful considering regularities in the 
formation of medical terms.

Conclusion. Terminological analysis and systematization as well 
as etymological principle of investigation enabled us to determine cer-
tain regularity in the formation of medical term denoting the names of 
intestinal infections. The names of infections caused by parasites in the 
majority of cases are built by means of the suffix —iasis, while those 
caused by microorganisms — by means of the suffix —osis. In order to 
confirm the suggested hypothesis further studies should be conducted 
involving a wider range of terms.

FEATURES OF SOCIALIZATION OF GIFTED YOUTH

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Abstract: the article considers the issues of socialization of gifted children, special attention is paid to the role of the environment, 
teacher-mentor as significant factors in the development of giftedness and socialization of gifted children.
Кeywords: socialization, giftedness, social environment

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы социализации одаренных детей, особое внимание уделяется роли среды, 
учителя-наставника как значимых факторов развития одаренности и социализации одаренных детей.
Ключевые слова: социализация, одаренность, социальная среда
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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Проблема организации воспитания и социализация воспита-
ния одаренных детей является актуальной проблемой современ-
ной педагогики, социологии, психологии. Не смотря на большое 
число работ, посвященных роли семьи, образования, родителей 
в процессе социализации детей, в современной науке практиче-
ски не обращается внимание на проблему выявления, развития, 
социализации одаренных детей, которые отличаются от осталь-
ных детей, требуют особого подхода и внимания со стороны учи-
телей, родителей, педагогов дополнительного образования, обще-
ства в целом. Признание, что, с одной стороны, каждый ребенок 
талантлив в определенной сфере, с другой стороны, отсутствие 
методик диагностики и выявление одаренности, отсутствие зна-
ний об особенностях работы и организации социализации с ода-
ренными детьми составляет проблему настоящего исследования. 
В рамках данной проблемы в данном исследование мы акценти-
руем внимание на выявление особенностей социализации ода-
ренных детей. Данный фокус очень многогранной проблемы ра-
боты с одаренными детьми составляет цель нашего исследования. 
В процессе работы базовым методом был анализ существующих 
российских и зарубежных концепций социализации, их корректи-
ровка с учетом особенностей работы с одаренными детьми.

Существующие в социальной антропологии, социологии, пси-
хологии, педагогики концепции социализации делают акцент на 
разные аспекты вхождения ребенка в общество. Антропологиче-
ские концепции (М. Мид) [1] делают акцент на характер отношений 
ребенка со взрослыми (родители, старшие родственники), которые 
выступают как трансляторы социокультурного опыта. Социологи-
ческая концепция Т. Парсонса [1] делает акцент на “социально 
значимых других”, того круга взрослых, которые пользуются в гла-
зах ребенка авторитетом, на опыт, ценности которых ребенок не-
посредственно ориентируется в своем индивидуальном развитии. 
Психологические теории социализации [1] акцентируют внимание 
как на характере отношений ребенка, так и на эмоциональном 
фоне, системе поощрений-наказаний в социальном развитии ре-
бенка. При этом поощрения поддерживают определенные формы 
поведения, а наказание препятствует распространению нежела-
тельных форм поведения. Таким образом, различные теории со-
циализации делают акцент на разные взаимосвязанные между 
собой аспекты социального развития ребенка. Важно, что объеди-
няет данные теории необходимость общения как основы переда-
чи опыта, социальные характеристики взрослых, психологическая 
поддержка хороших поступков.

Одаренные дети выделяются из детского коллектива высоким 
интеллектом, мотивацией на достижение поставленных целей, 
стремлением более глубоко исследовать определенные темы, ча-
сто выходящие за пределы школьной программы. Учителям такие 
дети дают возможность для участия и победы в конкурсах и олим-
пиадах, получения высоких результатов на итоговых экзаменах. 
Одаренные дети, таким образом, определяют социальный успех 
учителя, его профессиональные достижения.

Миссия учителя в данном случае изменяется, он превращается 
в тьютора, который формирует совместно с родителями индивиду-
альную траекторию раскрытия и развития одаренности ребенка, 
создает вокруг него развивающую среду, проводит подготовитель-
ную работу и обеспечивает участие в конкурсах, олимпиадах, про-
ектной деятельности, мотивирует одаренного ребенка на дости-
жения в выбранной им области, сам занимается более глубоким 
изучением той темы, которая интересна ребенку.

Особую роль в развитии одаренности играет развивающая 
среда, которая конструируется в результате взаимодействия ре-
бенка и родителя, и педагога-наставника. При этом создаваемая 
среда, хотя и искусственно моделируется взрослыми, способствует 
развитию одаренности ребенка, а потому должна быть информа-

ционно, технически, профессионально насыщенной. В нее обяза-
тельно включены соответствующие функции одаренности ребенка, 
которые поддерживают направление развития навыка: выезды за 
пределы школы, музеи, выставки, фестивали профессионального 
мастерства, конференции, олимпиады. В развивающей среде ода-
ренный ребенок не только самореализуется, но и испытывает свою 
силу, определяет вектора дальнейшего развития. Участие в кон-
курсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях способствует 
росту системе развития одаренного ребенка и интереса к нему со 
стороны общества, сверстников, учителей.

Важными аспектами процесса формирования одаренной лич-
ности являются: здоровое и разнообразное питанию, режим дня, 
занятие спортом, развитие креативного мышления и творческих 
навыков.

Изучение и поддержка феномена одаренности неизбежно 
приведет к реформации общества, сферы образовательной сре-
ды, понимания концепции здорового и правильного питания (еда 
фактически регулирует экспрессию наших генов), поддержания 
режима бодрствования и отдыха, а также подробного изучения 
влияния занятий спортом на развитие и работу головного мозга 
одаренных детей. Научно доказано то, что плавание благоприят-
но воздействует на стволовые отделы головного мозга, которые 
являются частью его энергетического блока. Игра на музыкаль-
ных инструментах также стимулирует развитие головного мозга у 
детей — вывод можно сделать на основании исследований, про-
веденных учеными Гарвардской Медицинской Школой (Harvard 
Medical School). Профессор Готтфрид Шлауг (Gottfried Schlaug) на 
конференции Общества когнитивной нейронауки представил ис-
следование, в котором было продемонстрировано, что регулярные 
занятия на музыкальных инструментах не менее 2,5 часов в неде-
лю могут вызывать изменения в структуре аксонов, соединяющих 
удаленные участки головного мозга и увеличение объёма мозоли-
стого тела, предположительно отвечающего за обмен информаци-
ей между правым и левым полушариями.

Помимо организации развивающей среды, погружения 
в профессиональную деятельность, организации полноцен-
ного питания, режима дня, спортивными секциями и твор-
ческими занятиями важным является организация комму-
никации с другими одаренными детьми [2]. Как показывает 
практика организации профильных социально-экономических, 
социально-гуманитарных, гуманитарных классов в старшей школе 
значимым оказывается формирование команд, который развивают 
определенное направление профиля и ориентированы на участие 
в профильных мероприятиях. Такими командами могут быть по-
литические, экономические, правовые клубы, в которые не только 
происходит более глубокое изучение соответствующих предме-
тов, но и развитие профессиональных навыков, профориентация, 
коммуникация с сверстниками- единомышленниками, общение 
с учителем-наставником в более неформальной обстановке за 
пределами традиционного урока. Такие команды объединяются 
общей идеей и значимостью своей деятельности, мотивированы 
на участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях, круглых сто-
лах, фестивалях. Успехи данных команд задают верное направ-
ление к достижению социального успеха учителя как наставника, 
организатора и вдохновителя.

Таким образом, для социализации одаренных детей принци-
пиально важна среда, насыщенная информацией и наполненная 
возможностью общения с единомышленниками, погружение в про-
фессиональную деятельность. В организации такой среды прин-
ципиально важно сотрудничество учителя с родителями, а также 
заинтересованность ребенка на развитие лучших креативных на-
выков и стремление к профессиональным успехам.
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PROBLEMS OF APPLICATION OF ANDRAGOGICAL PRINCIPLES OF STUDENTS 
‘EDUCATION

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ АНДРАГОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Abstract. The points of intersection of adult education (students) and the activities of the teacher of higher education on the basis 
of reflection, historical arguments and study of modern educational proposals for adults are revealed. On the basis of a short 
historical retrospective, the role of the high school teacher and the directions of application of andragogical principles of student 
learning are highlighted. The ways for teachers to achieve the competences required in the European Single Higher Education 
Area are described. The competences of a higher education graduate to model their life-long learning are modeled on the model 
of a European university. We see further research prospects in the search for effective and optimal organizational and content and 
methodological foundations of andragogics in order to use them in the professional higher education of adults, students, future 
specialists, capable of implementing human rights protection policies and ensuring a decent standard of living.
Key words: andragogics, andragogical principles of teaching, high school teachers, adults, students.

Анотація
Розкрито точки перетину освіти дорослих (студентів) і діяльності викладача вищої школи на основі рефлексії, історичних 
аргументів та вивчення сучасних освітніх пропозицій для дорослого населення. На основі короткої історичної 
ретроспективи висвітлено роль викладача вищої школи та напрями застосування андрагогічних принципів навчання 
студентів. Охарактеризовано шляхи досягнення викладачами таких компетентностей, що вимагаються в європейському 
єдиному просторі вищої освіти. Розкрито складові компетенцій випускника вищої школи, щоб за зразком європейського ВНЗ 
організувати своє навчання упродовж усього життя. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у пошуках ефективних і 
оптимальних організаційно-змістових та методичних засад андрагогіки з метою використання їх у професійній вищій освіті 
дорослих, студентів, майбутніх фахівців, здатних реалізувати політику захисту прав людини, забезпечення гідного рівня 
життя.
Ключові слова: андрагогіка, андрагогічні принципи навчання, викладачі вищої школи, дорослі, студенти.
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Вступ. Концепція навчання протягом усього життя і освіта 
дорослих як її основна стратегія є наріжним каменем сучасних 
процесів становлення демократичної, правової, соціальної дер-
жави, оновлення соціально-економічних і духовних умов розвитку 
українського суспільства. У сучасній міжнародній термінології осві-
та дорослих трактується як «комплекс поступових процесів фор-
мального чи іншого навчання, за допомогою яких люди, які є, з точ-
ки зору суспільства, якому вони належать, дорослими, розвивають 
свої здібності, збагачують свої знання і удосконалюють технічні та 
професійні кваліфікації чи застосовують їх у новому напрямі для 
задоволення своїх потреб і потреб свого суспільства» [2].

Необхідність упровадження освіти впродовж життя зумовлена 
зрушеннями в усіх сферах життєдіяльності, пов’язаними зі зміна-
ми в технологіях, упровадженням нової техніки, розвитком світово-
го ринку з високим рівнем конкуренції між країнами. Для України ак-
туальність освіти дорослих зумовлена додатковими чинниками, 
серед яких, зокрема: необхідність адаптації дорослого населення 
до нових соціально-економічних умов; проблема зайнятості еко-
номічно активного населення; зростання безробіття; професійне 
навчання молоді та дорослих. Водночас зміни, що відбуваються 
в різних сферах суспільного життя в державі, потребують вивчення 
психолого-педагогічних засад підготовки фахівців у закладах вищої 
освіти зі специфічними умовами навчання з метою розробки ефек-
тивної освітньої системи відповідно до запитів суспільства. Освіта 
дорослих, яка пропонує гнучкі й різноманітні форми задоволення 
освітніх потреб дорослих, допоможе формуванню в них здатності 
жити в сучасному динамічному суспільстві, адекватно сприйма-
ти та змінювати його.

Постановка проблеми. Проблему освіта дорослих та засто-
сування андрагогічних принципів навчання студентів нині дослід-
жують С. Змієв, І. Колеснікова, О. Комар, Л. Лук’янова, А. Марон, 

С. Нетьосов, Н. Ничкало, А. Опольська, М. Полякова, Л. Сігаєва, 
Л. Тимчук, С. Хаджирадєва та інші. Фахівці акцентують увагу на 
філософських та наукових засадах освіти дорослих, формулюють 
основні поняття та терміни андрагогіки, принципи та особливості 
практичного навчання дорослих в системі післядипломної освіти, 
аналізують гуманістичні основи технологій навчання дорослих вза-
галі та професійної освіти зокрема.

Висвітленню особливостей навчання у закладах вищої освіти із 
специфічними умовами навчання присвячено праці Б. Малишева, В. 
Романюка, І. Савельєвої, С. Сьоміна; проблемі «психолого-педаго-
гічних особливостей підготовки фахівців» присвячені дослідження 
Н. Голованової, М. Горліченко, В. Павлушенко, А. Пилиповського[5]. 
Однак висновки фахівців з питань педагогіки вищої школи та ре-
зультати вивчення практики підготовки майбутніх фахівців у вищих 
закладах освіти із специфічними умовами навчання свідчать про 
те, що проблема застосування андрагогічних принципів навчання 
студентів потребує подальшого дослідження.

Метою даної публікації є розкриття точки перетину освіти до-
рослих (студентів) і діяльності викладача вищої школи на основі 
рефлексії, історичних аргументів та вивчення сучасних освітніх 
пропозицій для дорослого населення. У контексті дослідження 
використовувались загальнонаукові методи синтезу, аналізу, порів-
няння й узагальнення; здійснено пошук інформації, проаналізова-
но повнотекстові наукові праці, розміщенні у наукометричній базі 
Google Scholar.

 Результати. Перш за все звернемо увагу на поняттєвий апа-
рат означеної теми, зокрема на визначення терміну «андрагогіка» 
та особливості й відмінності між педагогікою та андрагогікою. За 
останню чверть століття у світовій науці відбулися якісні зміни в по-
глядах на освіту дорослих. Розвиток андрагогіки — науки про те-
орію та методику освіти дорослих — зумовив активізацію наукової 
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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розробки проблем освіти дорослих, обґрунтування її понятійного 
апарату, принципів і функцій, основних видів та організаційних 
форм, які використовуються у практиці навчання дорослих тощо. 
Освіта дорослих сьогодні трактується як самостійна галузь народ-
ної освіти, яка має велике значення для суспільного прогресу.

 Андрагогіка – це теорія навчання дорослих, яка виходить з того, 
що мета сучасного підходу до освіти полягає у сприянні розвитку та 
збагаченні цілісної особистості, прояву її самобутності, актуалізації 
її здібностей. Андрагогіка об’єднує знання про специфіку навчання 
дорослої людини з урахуванням її віку, освітніх та життєвих потреб, 
реальних можливостей, індивідуальних особливостей і досвіду, 
психіки і фізіології. Ця наука вивчає зміст, форми, методи та за-
соби організації навчання дорослих людей з метою полегшення 
їхнього навчання, задоволення освітніх потреб, підвищення опера-
ціональності отриманої освіти під час вирішення життєвих проблем, 
досягнення індивідуальних цілей, самореалізації особистості.

Нагальність розвитку освіти дорослих детермінується необхід-
ністю розв’язання суперечностей: між об’єктивною потребою роз-
витку навчання дорослих у системі формальної, неформальної 
(у т. ч. дистанційної) та інформальної освіти і відсутністю належ-
ного науково-методичного, нормативно-правового, організаційного 
забезпечення; між необхідністю врахування потреб ринку праці, 
вимог роботодавців, а також освітньо-культурних потреб дорос-
лих, мотиваційних, ціннісних орієнтацій дорослих громадян щодо 
професійної й особистісної самореалізації та відсутністю сучасних 
технологій їхньої професійної підготовки і перепідготовки; між зрос-
лими вимогами роботодавців до рівня професійної компетентності 
дорослих працівників і відсутністю комплексної науково обґрунто-
ваної системи професійної перепідготовки [3, с.21–22].

Андрагогіка — це теорія навчання і виховання молоді, яка до-
зріває, доростає, а також різних категорій дорослих людей [6, с. 13]. 
За визначенням відомого вченого — андрагога Л. Туроса, це нау-
ка про «навчання, самонавчання, виховання, самовиховання до-
рослих, яка свої теоретичні узагальнення і нормативні положення 
будує на двох джерелах знання: на доробку гуманістичних і соці-
альних наук, а також на власних дослідженнях дорослих в освітніх 
ситуаціях» [8, с. 124].

Професор Т. Александер, який впродовж багатьох років очо-
лює кафедру андрагогіки в Ягеллонському університеті в Крако-
ві, обґрунтовуючи сутність андрагогіки, звертається до наукової 
спадщини А. Каппа, німецького філософа, який у 30-х роках ХІХ ст. 
вперше вжив такий термін. У започаткуванні досліджень з андра-
гогіки велика заслуга Є. Pосенстока (Eugena Rosenstocka) — про-
фесора університету в Берліні, а також Х. Гансельманна (Heinricha 
Hanselmanna) — професора університету в Цюріху. У Польщі в пе-
ріод між двома світовими війнами термін андрагогіка почала засто-
совувати Х. Радлінська (Helena Radlinska) в процесі обґрунтування 
теорії навчання дорослих [6, с. 14].

Як зазначає Т. Александер, спочатку андрагогіку визначали як 
розділ педагогіки. У міжвоєнні роки вченими було запропоновано 
розглядати андрагогіку як дві автономні науки, що займаються про-
блемами виховання. Йшлося про педагогіку як науку про навчання 
і виховання дітей і молоді, а також про андрагогіку, що займається 
навчанням і вихованням дорослих [8, с. 125].

На основі багатолітніх досліджень Л. Турос обґрунтовує таке 
положення: спочатку андрагогіка функціонувала як складова за-
гальної педагогіки і філософії виховання, її розвиток був тісно 
пов’язаний з гуманістичними науками (філософська антропологія, 
психологія дорослої людини, етика, соціологія культури і вихован-
ня, історія освіти і педагогічної думки [10, с. 391].

Андрагогіка посідає надзвичайно важливе місце в системі наук 
про людину. Психологія, соціологія, філософія з’ясовують, якою 
людина є, або якою вона стає під впливом різних чинників на різних 
життєвих етапах. Що ж стосується андрагогіки, то вона спрямована 
на всебічне розуміння можливості перенавчання дорослої люди-
ни, її здатності до ефективного функціонування в усіх соціальних 
ролях, зокрема: в ролі людини, яка вдосконалює, розвиває свою 
індивідуальність, як члена родини, споживача, члена суспільства, 
громадянина, працівника [10, с. 391–392].

Міждисциплінарний історико-філософський аналіз освіти до-
рослих здійснює італійський вчений Д. Деметріо (Duccio Demetrio). 
Освіту дорослих він досліджує у теорії навчання, особлива увага 
приділяється поняттю дорослості. Привертає увагу висвітлення 
різних аспектів цього феномена у міфах, символах і релігіях на різ-
них історичних етапах. Нетрадиційним і водночас оригінальним є 
запропонований дослідницький підхід до аналізу освіти дорослих 
в історії людської думки [9, с. 133–236]. Поєднання історико-філо-
софського, культурологічного, дидактичного аналізу з актуальни-
ми і гострими проблемами сучасної освіти дорослих свідчить про 
тривалі пошуки відповідей на це складне явище в умовах інформа-
ційно-технологічного розвитку на початку ХХІ століття.

Про плідність пошуків польських науковців свідчать чисельні 
видані праці з андрагогічних проблем, зокрема «Енциклопедія осві-
ти і культури дорослих» за реакцією К. Войцеховського [7]. У цьому 
унікальному виданні викладено науково цінні підходи до систе-
матизації андрагогічного знання. У статті «Андрагогіка» запропо-
новано таке обґрунтування змісту цієї дефініції: «теорія освіти і 
виховання працюючої молоді і дорослих; цей термін уживається 
взаємозамінно з термінами «освіта дорослих» і «педагогіка дорос-
лих» [7, с. 20].

До важливих завдань цієї наукової дисципліни Л. Турос відно-
сить її спрямованість на дослідження співзалежності взаємозв’язку, 
компактності різних положень, тверджень і діагностувань. Андра-

гогіка спрямовується на з’ясування тих суперечностей і протиріч у 
загальних твердженнях цієї науки, що віддзеркалюють діалектику 
процесів виховання і навчання, самонавчання, самовдосконален-
ня дорослих, а також вимагає розуміння такого підходу, котрий 
би підтверджував закономірність цих процесів.

Специфіка організації будь-якого навчання обумовлюється 
особливостями контингенту тих, хто навчається, а також цілями, 
змістом і умовами навчання. За цими параметрами навчання у ви-
щому навчальному закладі має свою яскраво виражену специфіку. 
Кожен період життя людини має свої досить глибоко досліджені 
психофізіологічні, соціально-психологічні, професійні особливос-
ті, котрі в першу чергу визначають специфіку організації процесу 
навчання. Період навчання студентів і аспірантів у вищих закладах 
освіти охоплює як останні роки неповноліття, так і перші роки етапу 
дорослості людини. Саме цей «перехідний період» багато в чому 
зумовлює особливу специфіку навчання. В період 18–22 років по-
чинається так звана «криза ранньої дорослості», тобто період 
зміни основних життєвих компонентів молодої людини, коли вона 
прощається з дитинством і намагається зробити кроки на шляху до 
реального самовизначення [1].

У цей період людина починає набувати основні характеристи-
ки дорослого — особи, яка виконує соціально значущі продуктивні 
ролі (громадянина, працівника, члена сім’ї), що володіє фізіологіч-
ною, психологічною, соціальною, моральною зрілістю, відносною 
економічною незалежністю, життєвим досвідом і рівнем самосві-
домості, достатніми для відповідальної самоврядної поведінки [4]. 
Найголовніше — людина в зазначеному віці починає усвідомлюва-
ти себе все більш незалежною, самостійної, самокерованою особи-
стістю і в процесі навчання. В житті з’являються конкретні життєво 
важливі цілі, пов’язані з оволодінням певними соціальними роля-
ми, досягненням певного соціального, професійного, сімейно-побу-
тового статусу. Досягнувши певного рівня розвитку психофізіологіч-
них функцій, індивід оволодіває новими ціннісними орієнтаціями і 
особистісними якостями, які дозволяють йому дедалі більшою 
мірою відповідально поводитися в громадському житті. При цьому 
людина спирається на все більший обсяг життєвого (побутового, 
соціального, професійного) досвіду, якого вона набуває в процесі 
життєдіяльності, зокрема навчання у вищій школі.

Андрагогічні принципи навчання вже досить добре відомі: 
це принципи пріоритету самостійного навчання; спільної діяльно-
сті тих, хто навчається, з педагогом — організатором навчального 
процесу; опори на досвід учня (студента) як одного з джерел нав-
чання; індивідуалізації навчання; системності навчання; контекст-
ності навчання; актуалізації результатів навчання; розвитку освітніх 
потреб учнів, студентів; усвідомленості навчання. Головна відмін-
ність андрагогічних принципів від педагогічних полягає в тому, що 
вони визначають діяльність в організації навчального процесу не 
лише педагогів, але перш за все тих, хто навчається, тоді як педа-
гогічні принципи головним чином регламентують діяльність учнів, 
студентів [4].

Як вважає С. Змієв, у модель компетентності сучасного викла-
дача вищого закладу освіти (ВЗО) входять, по-перше, такі основні 
вміння, як визначення освітніх потреб тих, хто навчається, визна-
чення рівня подготовки студентів, виявлення обсягу їхнього життє-
вого досвіду та можливості його використання в процесі навчання, 
виявлення когнітивних, психофізіологічних особливостей студен-
тів, використання різних методик і засобів психолого-педагогічної 
та психолого-андрагогічної діагностики студентів, формулювання і 
доведення до рівня усвідомлення цілей і стратегії навчання, струк-
турування змісту навчання, відбір джерел, засобів, форм і мето-
дів навчання, розробка або уточнення навчальних планів, програм, 
створення комфортних умов навчання, забезпечення навчального 
процесу необхідними навчально-методичними джерелами і засо-
бами навчання, проведення оперативної психолого-фізіологічної, 
соціально-психологічної, когнітівної та функціональної діагности-
ки студентів, створення навчальних ситуацій, організація спільної 
діяльності всіх учасників процесу навчання, визначення і вико-
ристання різних критеріїв, форм, методів, засобів і процедур оці-
нювання досягнень кожного учасника і всього процесу навчання, 
проведення передбачених навчальною програмою контрольних 
заходів з оцінювання досягнень студентів у навчанні, визначення 
змін особистісних якостей і мотиваційно-ціннісних установок, роз-
виток і визначення перспектив освітніх потреб студентів, корекція 
процесу навчання [4].

По-друге, модель компетентності викладача ВЗО передбачає 
оволодіння

такими знаннями, як теорія навчання недорослих, дорослих 
і літніх людей, їхні вікові особистісні психофізіологічні, соціальні, 
професійні особливості, психологія навчання недорослих, дорос-
лих і літніх людей, основи філософії і соціології освіти, технологія 
навчання недорослих, дорослих і літніх учнів, технологія самостій-
ного навчання, орнізаційні основи сфери освіти, історичний розви-
ток педагогічних, андрагогічних і геронтологічних концепцій та ідей, 
економічні та правові аспекти освіти, організація і технологія дис-
танційного навчання, методики навчання з конкретних навчальних 
дисциплін.

По-третє, викладач ВЗО повинен володіти такими навичками, 
як проведення психолого-педагогічної та психолого-андрагогічної 
діагностики студентів і оброблення його результатів, практичне 
здійснення викладання, робота з науковою і навчально-методич-
ною літературою, робота на комп’ютері, організаційна робота, 
рзробка навчально-методичних матеріалів.
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Важливо, щоб сучасний викладач вищого закладу освіти во-
лодів такими професійно значущими особистісними якостями, як 
доброзичливість, емпатія, комунікативность, ентузіазм, терпимість, 
корректність, тактовність, самокритичність, артистичність, органі-
заторські здібності, прагнення до лідерства, до постйного самовдо-
сконалення, і такими найважливішими ціннісними орієнтаціями, як 
повага людської особистості, уявлення про людину як про самоцін-
ний і самоврядний суб’єкт ноосфери, визнання і повага плюралізму 
життєвих позицій, розуміння навчання як способу життєдіяльності 
людини, усвідомлення і визнання певних вікових соціально-психо-
логічних особливостей ролі учнів в організації процесу навчання, 
усвідомлення своєї ролі наставники і організатора, що забезпечує 
процес навчання дорослих людей.

Отже, висновок. Сучасний викладач вищого закладу осві-
ти зобов’язаний володіти такими професійно значущими особи-
стісними якостями, як доброзичливість, емпатія, комунікативность, 
ентузіазм, терпимість, корректність, тактовність, самокритичність, 
артистичностью, організаторські здібності, прагнення до лідерства, 
прагнення до постійного самовдосконалення, і такими найважли-
вішими ціннісними орієнтаціями, як повага людської особистості, 
уявлення про людину як про самоцінний і самоврядний суб’єкт, 
котрий саморозвивається, э суб’єктом ноосфери, визнання і по-
вагу плюралізму життєвих позицій, розуміння навчання як способу 
життєдіяльності людини, усвідомлення і визнання певних вікових і 
соціально-психологічних особливостей ролі студентів в організації 
процесу навчання, усвідомлення власної ролі наставники і органі-
затора, що забезпечує процес навчання дорослих. Тобто сучасний 
викладач вищого закладу освіти повинен володіти компетенція-
ми як педагога, так і андрагога.

Оволодіння зазначеною вище моделлю надасть можливість 
викладачеві досягти таких компетентностей, що вимагаються в єв-
ропейському єдиному просторі вищої освіти, як: 1) знання, що доз-
воляють виявити орігінальність (індивідуальність) в розвитку або 
застосуванні ідей, часто в дослідницькому

контексті; 2) вміння вирішувати проблеми в новому, незнайо-
мому оточенні, формулювати власну думку на основі неповної або 
обмеженої інформації, викладати свої позиції і доносити до про-
фесійної та непрофесійної аудиторії; 3) навички самокерованого 
самостійного навчання [11].

Найважливішою компетенцією випускника європейського ВНЗ 
залишається вміння організувати своє навчання упродовж усього 
життя (Life-long learning), і для цього він повинен опановувати: 1) 
високоспеціалізованими знаннями, котрі посідають передові пози-
ції в сфері роботи або навчання і складають основу для оригіналь-

них роздумів або наукових досліджень; 2) спеціальними навичка-
ми вирішення проблем, що вимагаються в наукових дослідженнях 
або іннованої діяльності для розвитку нових знань і процедур, а 
також для об’єднання знань з різних галузей; 3) вміннями (компе-
тенціями) керувати і видозмінювати складні, непередбачувані, що 
потребують нових стратегічних підходів умови праці або навчання, 
а також брати на себе відповідальність за розвиток професійних 
знань і практичної діяльності команди фахівців [9].

Висновки. На думку польського вченого-андрагога Л. Туроса, 
сучасна наука «андрагогіка» спрямовується на з’ясування тих су-
перечностей і протиріч у загальних твердженнях андрагогіки, що 
віддзеркалюють діалектику процесів виховання і навчання, само-
навчання, самовдосконалення дорослих, а також вимагає розу-
міння такого підходу, котрий би підтверджував закономірність цих 
процесів. Водночас у розвитку андрагогіки є ще багато білих плям. 
Побудова загальної теорії виховання і навчання дорослих, їх са-
монавчання і самовиховання — це дуже складне завдання. Його 
розв’язання об’єктивно потребує поєднання наукових положень з 
гіпотезами, вірогідність яких можуть підтвердити або спростува-
ти подальші дослідження [7, с. 261].

Поділяючи цей висновок польського вченого-андрагога, маємо 
чесно визнати, що в українській педагогічній науці ще більше білих 
плям. Тому в українській вищій освіті назріла необхідність у більш 
масштабному застосуванні андрагогічних принципів навчання, а 
також потреба в організації підготовки, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації: викладачів-андрагогів для навчання дорослих; 
викладачів вищих закладів освіти, які володіють компетенціями ви-
кладача-педагога та викладача-андрагога. На нашу думку, можна 
вважати за необхідне ввести у вищій професійній освіті спеціаль-
ність «Андрагогіка».

Головним завданням освіти дорослих в сучасних умовах стає 
створення необхідних умов для навчання людини, що є засобом 
реалізації її життєвих цілей з огляду на суспільні умови і завдання, 
а зміна ролі освіти в житті дорослої людини та суспільства поля-
гає в тому, що вона з соціального інституту, що становить частину 
державного апарату, все більше перетворюється на сферу послуг. 
Тобто мета сучасної вищої освіти — не тільки забезпечити «оптимі-
зацію професійної мобільності», але й надати людині можливість 
«бути самою собою», а також сформувати у неї «постійне бажання 
вчитися і творити себе».

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у пошуках 
ефективних і оптимальних організаційно-змістових та методичних 
засад андрагогіки з метою використання їх у професійній вищій 
освіті дорослих, студентів, майбутніх фахівців, здатних реалізува-
ти політику захисту прав людини, забезпечення гідного рівня життя. 
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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TO THE QUESTION OF PREPARING SOCIAL WORKERS BY STUDYING THE DISCIPLINE 
«PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE»

К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Abstract. The paper suggests the contextual scope of the discipline «Professional foreign language» for study at the university. 
Effective approaches and exercises, that stimulate the cognitive, motivational and communicative processes of students are 
proposed in order to careful prepare future social workers through the study of this discipline.
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Аннотация. В работе предложено контекстное наполнение дисциплины «Профессиональный иностранный язык» для 
изучения в университете. Предлагаются эффективные подходы и упражнения, стимулирующие когнитивные, мотива-
ционные и коммуникативные процессы студентов, с целью основательной подготовки будущих социальных работни-
ков посредством изучения данной дисциплины.
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Введение. Качественная подготовка социальных работни-
ков в эпоху переизбытка информации, сокращения количества 
практических (аудиторных) занятий по профессионально-ориенти-
рованному иностранному языку в университете и быстро меняю-
щихся реалиях требует особой тщательности от преподавателей 
при контекстном наполнении дисциплины «Профессиональный 
иностранный язык» и при выборе ими эффективных подходов, ме-
тодов и приемов обучения.

«Профессиональная деятельность социального работника 
характеризуется наличием у него профессионального призвания, 
глубокой мотивации к выполнению труда, духовно-нравственных 
качеств, склонности к работе с людьми, профессионального ма-
стерства, объективно-критического отношения к своей деятель-
ности, профессиональных знаний и профессиональных умений, 
способности всю жизнь учиться и добиваться самореализации» 
[1]. Будущим социальным работникам крайне необходимо понять 
объем, значение, последствия их работы; четко знать функции, 
сферу деятельности, права и обязанности; овладеть педагогиче-
ским мастерством, чтобы помочь тем социальным группам, кото-
рые имеют потребность в их деятельности, и немалым арсеналом 
профессиональных умений, навыков, глубокими знаниями в обла-
сти наук о человеке: психологии, акмеологии, социологии, педа-
гогике, праве, чтобы достойно реализовывать цели социальной 
работы [2]. Таким образом, перед преподавателем иностранного 
языка в университете стоит задача сформировать из студента — 
будущего социального работника личность, которая бы могла кри-
тически мыслить, успешно осуществлять свою профессиональную 
деятельность и профессиональную деятельность на иностранном 
языке, способную учиться всю жизнь.

Вопросам преподавания английского языка как основного ино-
странного студентам дневного отделения, обучающимся по специ-
альности «Социальная работа» посвящены ряд научных работ, а 
именно, методике преподавания [3], иноязычным профессиональ-
ным компетенциям [4,5], развитию навыков письма в професси-
ональной деятельности [6]. Однако, вопрос основательной под-
готовки социальных работников в рамках изучения дисциплины 
«Профессиональный иностранный язык» остается актуальным.

Научная новизна данного исследования заключается в обо-
сновании и предложении контекстного наполнения дисциплины 
«Профессиональный иностранный язык» в университетах, подхо-
дов и упражнений, которые стимулируют когнитивные, мотиваци-
онные и коммуникативные процессы студентов, с целью основа-
тельной подготовки будущих социальных работников.

Анализ учебно-методической литературы [6, 7, 8] и научной 
литературы [1, 3] показал, что 1) тематическое наполнение учеб-
но-методической литературы для изучения в университете студен-

тами — будущими социальными работниками должен быть шире 
представленных ранее тем.

Ориентируясь на профессиограмму социального работника, 
контекстное наполнение дисциплины «Профессиональный ино-
странный язык», на наш взгляд, должно охватывать такие темы: 
сферы деятельности социального работника, концепция, прин-
ципы, теории социальной работы, роль социального работника 
в разнородной среде, природа поведения человека, схемы пове-
дения, нарушения в поведении, интервью в социальной работе, 
этический кодекс социального работника, интервью в социальной 
работе.

2) в связи с профессионально-направленным характером 
лингвистической подготовки и ее осуществлении на основе мо-
делирования профессионально-ролевого и речевого поведения 
социального работника [1] требуется подбор соответствующих 
подходов и разработка упражнений, соответствующим целям об-
учения.

3) в связи с отсутствием заданий по аудированию и аудиомате-
риалов в вышеперечисленных учебниках и пособиях для студен-
тов, целесообразно поспособствовать решению этой проблемы.

Цель и методы исследования: учитывая вышеперечислен-
ное, задаемся целью предложить контекстное наполнение дисци-
плины «Профессиональный иностранный язык» в университете, 
подходы, упражнения, в том числе, и на развитие навыков пони-
мания английской речи, используя метод анализа научной и учеб-
но-методической литературы и обобщение педагогического опыта.

Результаты исследования. Нами доказано, что при изуче-
нии студентами иностранного языка в рамках профессионально-о-
риентированного обучения, их психофизиологические особенно-
сти восприятия и мышления связаны с когнитивными процессами. 
Умственная деятельность студентов характеризуется высоким 
уровнем обобщения и абстрагирования, умением аргументиро-
вать, доказывать истинность или ложность отдельных положений, 
связывать их в систему. Следовательно, преподавателям при вы-
боре подходов следует отдавать предпочтение тем, которые спо-
собствуют активации и развитию когнитивных, мотивационных 
и коммуникативных процессов студентов с целью достижения ком-
муникативных целей обучения [9].

Также выявлено, что среди множества подходов, применяе-
мых при изучении иностранного языка (грамматико-переводче-
ский, прямой, аудио-языковой, суггестопедический, «молчаливый», 
общей физической реакции, природный, коммуникативный, прин-
ципиальный эклектизм, сознательно ориентированный и обучение 
с помощью базы данных), когнитивные элементы в обучении наи-
более выражено реализуются в грамматико-переводческом, ком-
муникативном, сознательно-ориентированном подходах, при обу-

 10. Pedagogy of ogόlna and subdyscypliny. Ped. naukowa Lucjan Turos. — Warszawa: Wydawnictwo Akademickie «Żak», 
2005. — 601 s.

 11. Shared ‘Dublin’ Descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards. URL: http://www.jointquality.
nl/content/descriptors/CompletesetDublinD
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чении с помощью базы данных, принципиальном эклектизме [9] 
и когнитивно-коммуникативном [10].

Авторский коллектив кафедры иностранной филологии Фа-
культета лингвистики и социальных коммуникаций Национально-
го авиационного университета (г. Киев, Украина) для студентов ІІ 
курса университета, обучающихся по специальности «Социаль-
ная работа», создал практикум “Professional English. Interaction in 
social work” [11]. По-нашему мнению, осведомленность по вопро-
сам сущности, значения и видов социальной работы и основных 
ее направлений, принципах работы, возможно сформировать у 
студентов путем изучения ими тем, представленных в практикуме, 
а именно,»The scope of social work practice» (Сферы применения 
практики социального работника), «Concept of social casework» 
(Концепция социальной работы), «Principles of social casework» 
(Принципы социальной работы), «Theories of social casework» (Те-
ории социальной работы), «Principles of social group work» (Прин-
ципы групповой социальной работы), «Role of social group worker 
in dissimilar settings» (Роль социального работника в разнородной 
среде), «Social work with family» (Социальная работа с семьей), 
«Intervention methods in social work» (Методы вмешательства в со-
циальной работе), «Social work with groups in family system» (Соци-
альная работа с группами в семье), «Working with the community for 
family system» (Работа с сообществом для семьи).

В данном практикуме студентам предлагаются, кроме грамма-
тических упражнений, такие задания как: подобрать эквиваленты 
перевода украинских слов к английским словам из предложенно-
го списка; ответить на вопросы, заданные к текстам; определить 
правдивость утверждений и исправить высказывания; подобрать 
заглавия к абзацам текста из предложенных вариантов; работая 
в группах, аргументировать свою точку зрения на заданную про-
блематику. Эти задания способствуют развитию коммуникативных 
умений и способствуют активации и развитию когнитивных процес-
сов.

Учитывая принцип активации интеллектуальной деятельно-
сти студентов, которая отличается склонностью интеллекта к сле-
дующим типам активности или этапам: воспроизводящая, интер-
претирующая и творческая, мы предлагаем задание, суть которого 
состоит в следующем: сформулировать в устной форме главную 
идею (суть) из прочитанного им / ею отрывка аутентичного текста 
[10, с. 142]. Выполнение предложенного задания зависит от уров-
ня владения иностранным языком студентами. Пребывая на вос-
производящем уровне, который является самым низким этапом 
активации интеллектуальной деятельности студентов, студент / 
студентка выберет из текста предложение, которое, по его / ее 
мнению, есть главным, и прочитает его. Без осмысления и уста-
новления связей между элементами прочитанного отрывка, сту-
дент / студентка не сможет интерпретировать его, выражая дру-
гими словами свою мысль (используя свой словарный запас). Это 
будет интерпретирующий уровень. Находясь на творческом этапе 
активации интеллектуальной деятельности, студент / студентка, 
высказывая главную мысль прочитанного отрывка, способен / спо-
собна обосновать свое мнение, выразить отношение к проблеме 
и т.д.

К упражнениям, стимулирующим когнитивную деятельность, 
способствующим развитию воображения, творческого мышле-
ния и изучения / запоминания лексики, относятся ребусы. Ребу-
сы — (лат. Rebus, с помощью вещей), это головоломка, загадка на 
расшифровку слов, которые зашифрованны с помощью картинок 
и символов. Безусловно, лексика является важнейшим компонен-
том всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 
чтения и письма. Иностранное слово имеет образ или воображе-
ние, произношение и написание.

Как отмечает К. Васильева, у детей после 12 лет след памя-
ти выглядит так: СОЕДИНЕНИЕ ОБРАЗОВ + СЛОВО [12, с. 15]. 
Мы предлагаем студентам — будущим социальным работникам 
задание, которое заключается в разгадывании ребусов, в кото-
рых зашифрована изучаемая ими лексика. Согласно когнитивной 
структуры ребусов их разгадывание происходит в два этапа. На 
первом этапе явный, изобразительный план ребуса, представ-
ленный студентам в виде совокупности изображений отдельных 
предметов и системы знаков-указателей, должен быть правиль-
но «прочитан» ими. На втором этапе скрытый, вербальный план, 
внешне зашифрованный в виде изображений и знаков-указателей, 
должен быть верно понятым, реконструированный студентом в со-
ответствии с авторским замыслом в виде слова-отгадки [13, c. 192].

Предлагаем вашему вниманию такой ребус:
  

 

 

                  
1, 2, 3                                                 1,2,3                               1,2 

BAT                                                  TERrorism                    ERror 

В данном ребусе нами зашифровано слово “batterer” — лицо, 
отличающееся агрессивным поведением, запугиванием и рукопри-
кладством по отношению к супруге.

Как показала практика, помимо стимуляции когнитивных 
процессов, студенты получают больше удовольствия от исполь-
зования игры — разгадывания ребусов, целиком вовлекаются 
в учебный процесс. Ребусы обеспечивают наглядность, развива-
ют творческое восприятие языкового материала, активизируют 
познавательную деятельность студентов через игровые элементы 
и поэтому являются эффективным видом деятельности. Использо-
вание ребусов на этапе закрепления ранее изученных лексических 
единиц интенсифицирует учебный процесс, способствует запоми-
нанию языкового материала и выступает средством познания [14, 
c. 230].

Следует отметить, что коммуникация на иностранном языке 
охватывает как процесс говорения так и восприятие сказанного. 
Восприятие более высокого уровня (с пониманием услышанного) 
подразумевает узнавания слова, которое практически невозможно 
без идентификации. Л. Бондарко отмечает, что восприятие — не 
просто анализ акустических признаков следующих друг за другом 
сегментов, а сложная процедура, включающая и другие уровни вы-
сказывания, — грамматику, синтаксис, контекстные ожидания и т. 
д. [15, с. 13].

Для развития такой речевой деятельности как аудирование, 
предлагаем студентам самостоятельную работу с подкастами. 
Приведем некоторые примеры использования подкастов при из-
учении профессионально-ориентированного языка (английско-
го). Мы предлагаем студентам при изучении модуля «Концепция 
социальной работы» в рамках дисциплины «Профессиональный 
иностранный язык» подкасты «Национальной ассоциации соци-
альных работников» (National Association of Social Workers) «What 
is Library Social Work?» [16], «School Social Work with author Brenda 
Wade» [17], «Working Against Domestic Violence» [18], «Suicide 
Prevention with Jonathan Singer» [19], Social Workers and Advocacy 
[20] и разработанные нами тесты в форме ответов на вопросы от-
носительно понимания контекста подкастов.

Следует отметить, что в указанных подкастах этим ресурсом 
предусмотрены скрипты, которые способствуют устранению не-
допонимания студентами услышанного, изучению новой лекси-
ки и развитию навыков аудирования.

Выводы. Подходы, применяемые при обучении будущих со-
циальных работников посредством изучения дисциплины «Про-
фессиональный иностранный язык» в университете, соответствует 
психофизиологическим особенностям восприятия и мышления 
студентов и достижению цели их качественной подготовки как бу-
дущих социальных работников. Разработанные задания к практи-
куму “Professional English. Interaction in social work” с учетом грам-
матико-переводческого, когнитивно-коммуникативного подходов, а 
также другие описанные в данной статье задания (высказывание 
главной мысли, разгадывание ребусов, упражнения на понимание 
аудирования к подкастам), способствуют развитию необходимых 
навыков у студентов для осуществления ими профессиональных 
контактов на иностранном языке, интенсификации процесса обу-
чения и выработки коммуникативных навыков.

Следует отметить, что в практикум “Professional English. 
Interaction in social work” из-за недостатка объема, не удалось вме-
стить все необходимые для социального работника темы (природа 
поведения человека, схемы поведения, нарушения в поведении, 
интервью в социальной работе, этический кодекс социального ра-
ботника). Нами планируется охватить данные темы и представить 
разработанные упражнения к ним в практикуме, предназначенном 
для студентов ІІІ курса.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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SOCIO-CULTURAL ASPECT IN THE PRACTICE OF TEACHING THE UKRAINIAN 
LANGUAGE AS A FOREIGN

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ У ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК 
ІНОЗЕМНОЇ

Abstract. This article considers the role of the socio-cultural component in teaching Ukrainian as a foreign language and analyses 
the means and methods of teaching aimed to develop the socio-cultural competence in students. Special attention is paid to 
characterizing the most informative — from the perspective of mental meaning explication — language system elements and the 
problems of presenting sociocultural information faced by the teacher of Ukrainian in front of a foreign audience.
Key words: socio-cultural aspect, Ukrainian as a foreign language, foreign student, communicative competence.

Анотація. У цій статті розглянуто роль соціокультурної складової у навчанні української мови як іноземної та проаналі-
зовано засоби та методи навчання, спрямовані на розвиток соціокультурної компетентності студентів. Особлива увага 
приділяється характеристиці найбільш інформативних — з точки зору експлікації розумового сенсу — мовних елемен-
тів системи та проблемам представлення соціокультурної інформації, з якою стикається викладач української мови перед 
іноземною аудиторією.
Ключові слова: соціокультурний аспект, українська мова як іноземна, іноземний студент, комунікативна компетентність.
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Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми завданнями. Вивчення іноземної мови, в тому числі й укра-
їнської як іноземної, — процес тривалий і нелегкий, кінцева мета 
якого — оволодіння комунікативними навичками. Комунікатив-
на компетентність — важлива мета навчання іноземних мов, як 
в Україні, так і в Європі, що впливає на вибір всіх інших аспек-
тів системи навчання, наприклад, змісту, засобів, принципів і ме-
тодів викладання. Через це ми вважаємо, що зараз комунікатив-
ність — найважливіший принцип навчання іноземних мовам, і тому 
його роль провідна при визначенні інших принципів викладання. 
При цьому загальна лінгвістична компетенція нерозривно пов’я-
зана з формуванням соціокультурної компетенції, заснованої на 
знанні учнями вищої школи національно-культурних особливостей, 
соціальної і мовної поведінки носіїв мови, що включають звичаї, 
етикет, соціальні стереотипи, історію і культуру, а також формуван-
ня вміння користуватися отриманими знаннями в процесі спілку-
вання.

Основна частина. Особливості формування такої компетенції 
«полягають у специфічній спрямованості занять з мови, які про-
водяться в контексті діалогу культур з урахуванням відмінностей 
в соціокультурному сприйнятті світу і сприяють, таким чином, до-
сягнення міжкультурного порозуміння між людьми і формування 
«вторинної мовної особистості» »[2; С. 304].

Слід зазначити, що значення соціокультурного компонента зро-
стає, коли мова йде про викладання української мови як іноземної 
іншомовним студентам. Залучення країнознавчих і соціокультурних 
даних не тільки дає стимул до самостійної роботи, сприяючи зміц-
ненню мотиваційної сфери вивчення української мови як інозем-
ної, але і виступає необхідною умовою повноцінного життя в нашій 
країні. Адже без відповідних знань іноземцям складно організува-
ти свій побут і пристосуватися до нових реалій. У цьому випадку 
саме викладач грає важливу роль, відбираючи матеріал і органі-
зовуючи заняття таким чином, щоб соціокультурний компонент 
був представлений на них в необхідному обсязі і в доступній формі.

Більшість лінгвістів погоджуються, що ментальний сенс репре-
зентується в мові як:

а) готові лексеми і фразеологізми зі складу лексико-фразеоло-
гічної системи мови;

б) вільні словосполученнями;
в) синтаксичні конструкції;
г) тексти і сукупність текстів.
Саме тому можна говорити про те, що соціокультурний компо-

нент знаходить своє вираження на всіх рівнях мовної системи[5; С. 
18]. Однак найбільш інформативним з цієї точки зору елементом 
стає текст, тому на уроках з української мови як іноземної прово-
диться інтенсивна робота з текстами, що розкривають специфіку 
національної картини світи. Вони можуть містити інформацію про 
культурні традиції, національні свята, одяг, кухню, облаштування 
побуту, загальноприйняті обряди, культові явища, релігійні погля-
ди носіїв мови і т.д.

Велике значення для формування соціокультурної компетенції 
мають також тексти краєзнавчого характеру, як-от: присвячені опи-
су пам’ятних місць, природних пейзажів, історії регіону. Зауважимо, 
що при роботі з подібним матеріалом викладач ставить перед со-
бою не тільки освітню, але і гуманістичну мету: він виховує у різних 
етнічно студентів здатність мирно й без взаємної дискримінації іс-

нувати в одному суспільстві і сприймати чужу культуру. Адже саме 
принцип формування у іноземних студентів позитивної установ-
ки до народу-носія мови, що вивчається [3; С. 20] лежить в основі 
освоєння соціокультурного компонента.

Педагогу слід бути об’єктивним при аналізі та оцінці фактів, що 
повідомляються, уникати неформально-критичного тону в комен-
тарях. Однак, на наш погляд, не варто намагатися обходити сто-
роною «складні» теми, наприклад проблеми расизму або некорек-
тного ставлення до деяких релігійних течій. Делікатне обговорення 
подібних тем допомагає учням вищої школи краще орієнтуватися 
в новій для них реальності, коригувати свою поведінку, попереджа-
ючи можливі емоційні реакції.

Окрім текстів інформативного характеру, на заняттях з україн-
ської мови як іноземної активно використовуються тексти і діалоги, 
що відображають специфіку розмовної мови та містять загально-
прийняті звернення, а також інформацію про норми етикету і пове-
дінки в певних життєвих ситуаціях (наприклад, в магазині, на пошті, 
в касі аеропорту, на залізничному вокзалі, в університеті та ін.). Ціл-
ком доцільно, як нам видається, при роботі з подібними матеріала-
ми знайомити студентів з елементами неформального спілкування, 
можливо, навіть жаргонною лексикою (наприклад, студентським 
чи молодіжним сленгом), оскільки це сприяє максимальної соціалі-
зації іноземців та їх включення в живе розмовне середовище.

Загальновідомо, що квінтесенцією ментального сенсу є фоль-
клорні тексти (легенди, перекази, міфи, казки, загадки, прислів’я, 
приказки, анекдоти та ін.), використання яких на заняттях не тіль-
ки робить їх цікавими, привносячи розважальний елемент в освіт-
ній процес, а й стає одним з найбільш важливих засобів осягнен-
ня специфіки національного характеру. Безсумнівну прагматичну 
значущість має вивчення приказок, які активно використовуються 
в розмовній мові («ні риба ні м’ясо », «дякувати Богу», та ін.). Умін-
ня використовувати відповідні приказки у відповідній ситуації не 
тільки свідчить про відмінне володіння мовою, а й певною мірою 
споріднює іноземця з носієм мови, спрощуючи процес комунікації, 
психологічно зближуючи представників різних лінгвокультур.

Для розуміння етнокультурної специфіки доцільно вживати на 
заняттях з української мови як іноземної прислів’я, в яких розкри-
ваються такі аксіологічно значущі для культури поняття, як «сім’я», 
«праця», «гроші (багатство)», «дружба» та ін. Порівняльний аналіз 
такиї прислів’їв сприяє виявленню учнями вищої школи базових 
концептів національної культури

через призму свого менталітету. Так, в українській мові існує 
багато прислів’їв про хліб, який постає символом достатку і благо-
получчя (в китайській мові подібну функцію виконує рис).

Вивчення відповідних прислів’їв, включно із лінгвокраїнознав-
чим коментарем викладача, допомагає іноземцям усвідомити і при-
йняти цінності нашої культури.

Не варто недооцінювати значення художніх текстів при вивчен-
ні іноземної мови. Читання мовою оригіналу та аналіз авторських 
текстів, які самі по собі становлять культурну спадщина народу, 
сприяє розвитку творчих здібностей студентів і дозволяє розгляну-
ти специфіку національних концептів через призму індивідуальної 
свідомості автора, який виступає як носій етнічної свідомості. На 
уроках УМІ важливо розглянути найбільш значимі для нашої куль-
тури образи, що розкривають різні грані національного характеру: 
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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наприклад, Захар Беркут, Наталка Полтавка, Каменяр та ін.[7; 
С.76].

Помітну роль у вивченні соціокультурного компонента відіграє 
також автентичний пісенний матеріал. У піснях гармонійно поєд-
нуються і взаємодоповнюються в інформативному плані два нача-
ла: музичне (нотна мова) і поетичне, текстове (вербальна мову). 
Завдяки наявності в піснях двох позначених каналів кодування ін-
формації при роботі з автентичними піснями їх культурна наванта-
ження передається найбільш повно і глибоко усвідомлюється іно-
комунікантами. При цьому автентичні пісні як творіння носіїв мови і 
культури реалізують обмін інформацією, тобто забезпечують ефек-
тивний діалог між представниками соціокультур всередині націо-
нальної міжнародному рівні [6].

Ментальний сенс виявляється не тільки на текстуальному рівні, 
але і при вивченні окремих лексем. Саме тому важливим етапом 
в процесі вивчення української мови іноземцями стає осмислен-
ня семантики слова і встановлення етнокультурного компонента 
в його структурі, чому сприяє використання прийомів лексико-се-
мантичного та етимологічного аналізу розглянутих одиниць.

Так, на особливу увагу заслуговують безеквівалентні слова, що 
позначають унікальні реалії досліджуваної культури, наприклад: 
бартка, вареники, вишиванка [1; С. 188].

Як вже зазначалося, ментальність проявляється у всіх формах 
і категоріях мови, на всіх лінгвістичних рівнях. Тому в процесі нав-
чання іноземної мови викладачеві слід звертати увагу студентів на 
особливості мовної системи, що відображають специфіку націо-
нального характеру. Наприклад, при навчанні української як іно-
земної необхідно підкреслити наявність великої кількості префіксів, 
які репрезентують експресивно-емоційне значення, а також синоні-
мів, що є показником експресивності національного характеру.

Державний освітній cтандарт з УМІ визначає основним дже-
релом соціокультурної інформації для іноземних студентів в на-
вчальному процесі текст, який знайомить з дійсністю і цінностя-

ми духовної культури, допомагає адаптуватися до життя в новому 
соціокультурному середовищі [4; С.225]. Вибір тексту для занять 
повинен відображати тематику вивченого раніше лексико-грама-
тичного матеріалу, бути актуальним, мати пізнавальний характер, 
відзначатися національною та крос-культурної специфікою, викли-
кати мотивацію, що спонукає до читання та обговорення.

При відборі навчального матеріалу слід враховувати такі фак-
тори: вік студентів (актуальність, пізнавальність матеріалу), рівень 
їх знання мови (вивчений лексико-граматичний матеріал), сфера 
інтересів. Так, тексти молодіжних журналів найбільш підходять 
для роботи на просунутому етапі навчання, коли іноземні учні вже 
досягли досить високого рівня мовленнєвої компетенції і можуть 
адекватно сприйняти інформацію, викладену в тексті, розібратися 
зі стильовими і стилістичними особливостями лінгвістичних форм, 
розпізнати залежність способу вираження від умов представленого 
комунікативного акту, дозволяючи істотно розширити соціокультур-
ну компетенцію учнів. Іншими словами, потрібно диференційовано 
або навіть індивідуально підходити до вибору питання, теми там, 
де це видається можливим.

На нашу думку, і цілі навчання, і його зміст не є раз і назавж-
ди константними, вони можуть змінюватися в залежності від кон-
кретних умов. Тому можливе включення елементів краєзнавства 
в соціокультурний компонент в процесі навчання.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким 
чином, при вивченні УМІ соціокультурний компонент відіграє важ-
ливу роль в процесі становлення бікультурної особистості, котра 
володіє достатньою кількістю комунікативних навичок і знань куль-
турологічного характеру для формування оптимальної лінгвістич-
ної компетенції. При цьому включення в заняття елементів всіх 
рівнів мовної системи, які експлікують соціокультурний компонент, 
розширює кругозір студентів і розвиває їх творчі здібності, а також 
підвищує мотивацію до навчання іноземної мови, що, безсумнівно, 
покращує якість викладання.
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TECHNIQUE OF IMPROVEMENT THE CLASSES WITH STUDENTS OF MEDICAL FACULLTY

ТЕХНИКА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ СО 
СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Summary. Application at workshops along with testing students discuss clinical issues of proof, argumentation own views, 
discussions with the teacher, working and learning practical skills greatly improve the assimilation of thematic material.
Currently, the main task of higher education is to preserve and ensure the required quality professional training and finding 
mechanisms to improve its level. Feature of training is what you need to a new level in terms of modular training system to make 
the formation of professional and competent professionals with diverse functional responsibilities.
Keywords: practical classes, teaching, students.

Резюме. В настоящее время главной задачей высшего образования является сохранение и обеспечение необходимого 
качества профессиональной подготовки специалистов и поиск механизмов повышения ее уровня. Особенностью 
подготовки является то, что необходимо на качественно новом уровне в условиях модульной системы обучения, 
осуществить формирование профессионально-компетентного специалиста с разносторонними функциональными 
обязанностями. Применение на практических занятиях наряду с тестированием студентов, обсуждение клинической 
проблемы, доводка, аргументация собственного мнения, дискуссии с преподавателем, отработки и усвоения практических 
навыков значительно улучшают усвоение тематического материала.
Ключевые слова: практическое занятие, преподавание, студенты.
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Introduction. The training of highly professional specialists is an 
urgent task for higher medical institutions of the I-III level of acredita-
tion. In particular, it is known that the new conditions of today require 
future specialists not only to perform certain manipulations, but also to 
develop skills in interpersonal communication, to educate patients and 
their families, in order to improve the quality of life of people, identify 
and resolve problems of patients.

Currently, the main task of higher education is to preserve and 
ensure the necessary quality of professional training and search for 
mechanisms to improve its level [2, 16-17; 5, 14-17].

Modern development of medical education, stages of its reform, 
issues related to improving the quality of education of graduates of 
medical institutions require new approaches to the organization of the 
educational process [1, 216-217; 4, 154-157].

Higher education reform and current requirements for the training 
of future professionals have led to changes in the teaching of disci-
plines. [26-27; 7, 155-157].

It is the study of the discipline «nursing practice» that is a nec-
essary basic foundation for further professional activity, as the knowl-
edge and practical skills will help the future specialist to expand clinical 
thinking, to establish a diagnosis, to develop individual care plans for 
patients of different profiles.

Practice shows that students’ motivational activities during extra-
curricular training may not be the only guarantee of successful mastery 
of practical skills and skills that form the professional competence of 
a future specialist. It is necessary to search and evaluate the effec-
tiveness of modern innovative teaching methods in the context of re-
forming the educational medical field to improve the quality of practical 
training of medical specialists, focused on the requirements of modern 
medicine.

Main part. The basic techniques are activation of students’ educa-
tional activity motivation, methodical organization of educational pro-
cess, improvement of study rooms, computer testing with assessment 
of the initial level of knowledge, remote visualization.

The teacher motivates students’ educational activities, encourages 
them to study, organizes the educational process in such a way that it 
has the maximum effect. And this organization should be held at the 
level of action and capabilities of each individual student. One of the 
most common problems of studying and mastering the discipline of 
students is the problem of free methodical communication of students 
with patients, especially in elementary courses.

In this situation, it is the teacher who is the main teacher and the 
atmosphere that is formed between the student and the patient, as 
well as the students’ interest in interviewing and being patient, dis-
cussing different clinical problems, discussions, alternative methods of 
treatment, considering each student’s opinion, developing their clinical 
thinking.

It is quite clear that textbooks and tutorials for students, even the 
most up-to-date ones, cannot form practical skills for future profession-
als in clinical disciplines.

Thus, the true concept of the term «group» and «teacher» is re-
vealed, without dividing the team of students into those who want to 
learn or who can be taught, and those who do not want to learn, but 
want to give everyone the best knowledge.

There is also an improvement of thematic study rooms, equipping 
them with modern equipment, better provision of classes for thematic 
patients, effective use of the material and technical base of the depart-
ment, especially in the clinic.

With such a system of organizing the educational process, the 
teacher has a real opportunity to discuss in detail with the students 
the most important issues of the topic, which takes the form of a free 
discussion, which actively involves all students attending the class.

Written and computer-controlled knowledge, summaries of skills 
and competencies, after the analysis, showed that the students had 
mastered the theoretical material and sufficiently mastered the prac-
tical skills. They have sufficient knowledge of current methods of re-
search, clinical symptoms, differential analysis and treatment, methods 
of prevention of various complications.

The students regularly conducted trainings on the test control of 
knowledge, improved the content of the test tasks, actively used the 
bases of test situational tasks on the site of distance learning «MOO-
DLE».

Individual students were trained in the “satisfactory” study. They 
were actively involved in independent preparation, abstract work.

The introduction of innovative technologies makes the lesson more 
accessible and interesting, activates educational and cognitive activity. 
One of the most important and effective innovations is the introduc-
tion of computer technologies, distance learning, which significantly 
expands the range of student preparation, introduces novelty, allows 
to create information environment through photos and videos, and is a 
significant factor in enhancing the educational and cognitive knowledge 
of surgical knowledge.

Learning outcomes are greatly improved when remote visualiza-
tion technology can be used in the learning process through video 
broadcast from the operating room.

When preparing a practical class with students, the teacher should 
carefully think about the structure of the class, outline the problem and 
its solution and identify ways to solve it.

The teacher should be guided above all by the fact that in addi-
tion to providing the student with a certain amount of practical skills, to 
teach the student to creatively approach the study and assimilation of 
the material, to the ability to separate the main from the secondary, to 
be able to use the acquired knowledge. Thus, it is necessary to con-
stantly improve the forms of the educational process.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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The final module control is carried out verbally, by testing students’ 
practical skills, ability to evaluate research results, solve situational 
tasks, formulate conclusions and recommendations.

The theoretical and practical training is at the proper level and 
meets the requirements of the educational and professional program 
and educational and qualification characteristics.

Therefore, in order to activate students’ mental activity and form 
professional thinking, the teacher must learn forms, methods of tradi-
tional and innovative methods, taking into account the levels of knowl-
edge and skills of each student of the group, widely use methods of 
intensification and optimization of the educational process, to form 
motivation for future medical and professional training for future physi-
cians. self improvement.
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Conclusions.
1. Conducting practical training with students of medical faculties 

for the current stage requires improvement of practical training, 
optimization of the educational process with the formation of 
motivation for learning and professional self-improvement.

2. The introduction of innovative interactive technologies into the 
educational process helps to improve the quality of mastering 
practical skills and professional skills.

3. Adherence to traditional practices and the application of 
innovative modern techniques for practical training greatly 
improves the results of the educational process of future 
physicians.
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Summary. Currently, the main task of higher education is to preserve and ensure the required quality professional training and 
finding mechanisms to improve its level. Feature of training is what you need to a new level in terms of modular training system to 
make the formation of professional and competent professionals with diverse functional responsibilities.
Application at workshops along with testing students discuss clinical issues of proof, argumentation own views, discussions with 
the teacher, working and learning practical skills greatly improve the assimilation of thematic material.
Keywords: practical classes, teaching, students.

Резюме. В настоящее время главной задачей высшего образования является сохранение и обеспечение необходимого 
качества профессиональной подготовки специалистов и поиск механизмов повышения ее уровня. Особенностью подго-
товки является то, что необходимо на качественно новом уровне в условиях модульной системы обучения, осуществить 
формирование профессионально-компетентного специалиста с разносторонними функциональными обязанностями. 
Применение на практических занятиях наряду с тестированием студентов, обсуждение клинической проблемы, доводка, 
аргументация собственного мнения, дискуссии с преподавателем, отработки и усвоения практических навыков значи-
тельно улучшают усвоение тематического материала.
Ключевые слова: практическое занятие, преподавание, студенты.

Introduction. The training of highly professional specialists is an 
urgent task for higher medical institutions of the I-III level of acredita-
tion. In particular, it is known that the new conditions of today require 
future specialists not only to perform certain manipulations, but also to 
develop skills in interpersonal communication, to educate patients and 
their families, in order to improve the quality of life of people, identify 
and resolve problems of patients.

Currently, the main task of higher education is to preserve and 
ensure the necessary quality of professional training and search for 
mechanisms to improve its level [2, 16-17; 5, 14-17].

Modern development of medical education, stages of its reform, 
issues related to improving the quality of education of graduates of 
medical institutions require new approaches to the organization of the 
educational process [1, 216-217; 4, 154-157].

Higher education reform and current requirements for the training 
of future professionals have led to changes in the teaching of disci-
plines. [26-27; 7, 155-157].

It is the study of the discipline «nursing practice» that is a nec-
essary basic foundation for further professional activity, as the knowl-
edge and practical skills will help the future specialist to expand clinical 
thinking, to establish a diagnosis, to develop individual care plans for 
patients of different profiles.

Practice shows that students’ motivational activities during extra-
curricular training may not be the only guarantee of successful mastery 
of practical skills and skills that form the professional competence of 
a future specialist. It is necessary to search and evaluate the effec-
tiveness of modern innovative teaching methods in the context of re-
forming the educational medical field to improve the quality of practical 
training of medical specialists, focused on the requirements of modern 
medicine.

Main part. The basic techniques are activation of students’ educa-
tional activity motivation, methodical organization of educational pro-
cess, improvement of study rooms, computer testing with assessment 
of the initial level of knowledge, remote visualization.

The teacher motivates students’ educational activities, encourages 
them to study, organizes the educational process in such a way that it 
has the maximum effect. And this organization should be held at the 
level of action and capabilities of each individual student. One of the 
most common problems of studying and mastering the discipline of 
students is the problem of free methodical communication of students 
with patients, especially in elementary courses.

In this situation, it is the teacher who is the main teacher and the 
atmosphere that is formed between the student and the patient, as 
well as the students’ interest in interviewing and being patient, dis-
cussing different clinical problems, discussions, alternative methods of 
treatment, considering each student’s opinion, developing their clinical 
thinking.

It is quite clear that textbooks and tutorials for students, even the 
most up-to-date ones, cannot form practical skills for future profession-
als in clinical disciplines.

Thus, the true concept of the term «group» and «teacher» is re-
vealed, without dividing the team of students into those who want to 
learn or who can be taught, and those who do not want to learn, but 
want to give everyone the best knowledge.

There is also an improvement of thematic study rooms, equipping 
them with modern equipment, better provision of classes for thematic 
patients, effective use of the material and technical base of the depart-
ment, especially in the clinic.

With such a system of organizing the educational process, the 
teacher has a real opportunity to discuss in detail with the students 

the most important issues of the topic, which takes the form of a free 
discussion, which actively involves all students attending the class.

Written and computer-controlled knowledge, summaries of skills 
and competencies, after the analysis, showed that the students had 
mastered the theoretical material and sufficiently mastered the prac-
tical skills. They have sufficient knowledge of current methods of re-
search, clinical symptoms, differential analysis and treatment, methods 
of prevention of various complications.

The students regularly conducted trainings on the test control of 
knowledge, improved the content of the test tasks, actively used the 
bases of test situational tasks on the site of distance learning «MOO-
DLE».

Individual students were trained in the “satisfactory” study. They 
were actively involved in independent preparation, abstract work.

The introduction of innovative technologies makes the lesson more 
accessible and interesting, activates educational and cognitive activity. 
One of the most important and effective innovations is the introduc-
tion of computer technologies, distance learning, which significantly 
expands the range of student preparation, introduces novelty, allows 
to create information environment through photos and videos, and is a 
significant factor in enhancing the educational and cognitive knowledge 
of surgical knowledge.

Learning outcomes are greatly improved when remote visualiza-
tion technology can be used in the learning process through video 
broadcast from the operating room.

When preparing a practical class with students, the teacher should 
carefully think about the structure of the class, outline the problem and 
its solution and identify ways to solve it.

The teacher should be guided above all by the fact that in addi-
tion to providing the student with a certain amount of practical skills, to 
teach the student to creatively approach the study and assimilation of 
the material, to the ability to separate the main from the secondary, to 
be able to use the acquired knowledge. Thus, it is necessary to con-
stantly improve the forms of the educational process.

The final module control is carried out verbally, by testing students’ 
practical skills, ability to evaluate research results, solve situational 
tasks, formulate conclusions and recommendations.

The theoretical and practical training is at the proper level and 
meets the requirements of the educational and professional program 
and educational and qualification characteristics.

Therefore, in order to activate students’ mental activity and form 
professional thinking, the teacher must learn forms, methods of tradi-
tional and innovative methods, taking into account the levels of knowl-
edge and skills of each student of the group, widely use methods of 
intensification and optimization of the educational process, to form 
motivation for future medical and professional training for future physi-
cians. self improvement.

Conclusions.
1. Conducting practical training with students of medical faculties 

for the current stage requires improvement of practical training, 
optimization of the educational process with the formation of 
motivation for learning and professional self-improvement.

2. The introduction of innovative interactive technologies into the 
educational process helps to improve the quality of mastering 
practical skills and professional skills.

3. Adherence to traditional practices and the application of 
innovative modern techniques for practical training greatly 
improves the results of the educational process of future 
physicians.

REFERENCES
 1. Ryabij S.І. Problemi pіdvishchennya profesіjnoї kompetentnostі vipusknikіv medichnih VNZ zі specіal’nostі «Sestrins’ka sprava» 

(OKR- Bakalavr) /S.І.Ryabij, L.І. Gajdich// International scientific-practical conference of teachers and psychologists materials 
of proceedings of the International Scientific and Practical Congress. the 17-18th of February 2015, Geneva (Switzerland) — 
2015. — 215-219.

 2. Karatєєva S.YU. Osoblivostі vikladannya hіrurgіchnih disciplіn іnozemnim studentam / S.YU. Karatєєva //. Bukovins’kij 
medichnij vіsnik.-2013.Tom 17, №1 (65).- S.209-211.

 3. Homko O.J. Aktivnі metodi navchannya іnozemnih studentіv za specіal’nіstyu «Sestrins’ka sprava» (OKR-Bakalavr)z disciplіni 
«klіnіchne medsestrinstvo v hіrurgії». / O.J. Homko //. Bukovins’kij medichnij vіsnik.-2013.Tom 17, № 4 (68).- S.228-230.



EUROPEAN ASSOCIATION OF PEDAGOGUES, PSYCHOLOGISTS AND MEDICS “SCIENCE” “THE UNITY OF SCIENCE”

Pe
da

go
gi

ca
l s

ci
en

ce
s

 December 2019 — January 2020             Direction 1

49

EUROPEAN ASSOCIATION OF PEDAGOGUES, PSYCHOLOGISTS AND MEDICS "SCIENCE"                                 “THE UNITY OF SCIENCE”                                 April 2018                                 Direction 1

11

Pe
da

go
gi

ca
l s

ci
en

ce
s

виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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THE ROLE OF THE SCIENTIFIC CIRCLE IN THE FORMATION OF PERSONALITY

Abstract. The article describes the ways of realization of work in the scientific circle under the conditions of using cognitive 
technologies in higher educational establishments.
The opportunities of the gained experience are used by students to improve their own abilities.
Key words: scientific circle, cognitive technologies, information environment.

Анотацiя. У статті висвітлюються шляхи реалізації роботи в науковому гуртку за умов використання когнітивних техноло-
гій у вищих навчальних закладах.
Можливості отриманого досвіду використовуються студентами для вдосконалення власних здібностей.
Ключові слова: науковий гурток, когнітивні технології, інформаційне оточення.
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РОЛЬ НАУКОВОГО ГУРТКА У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
СПЕЦІАЛІСТА

Постановка проблеми у загальному вигляді. Найважливі-
шою складовою інноваційного оновлення освітнього процесу у ви-
щій освіті є розвиток науково-дослідної роботи студентів.

Когнітивні технології — інформаційні технології, спеціально орі-
єнтовані на розвиток інтелектуальних здібностей людини.

Когнітивні технології розвивають уяву і асоціативне мислення 
людини.

Нині головне у підготовці фахівця з вищою медичною осві-
тою — не оволодіння сумою конкретних знань, а формування вмінь 
та навичок самостійної, наукової, дослідницької, винахідницької 
діяльності, виховання [4, 137].

Аналіз досліджень і публікацій Наш головний капітал для 
майбутнього — це креативні люди з їхнім інтелектом, винахідли-
вістю, мотивацією і творчими здібностями. Проблему професійної 
підготовки майбутніх спеціалістів досліджували О. Абдуліна, В. 
Гриньова, О. Рудницька.

У світовій освітній практиці поняття компетентності є цен-
тральним. Ключові компетенції, визначені на симпозіумі «Ключові 
компетенції для Європи» (1996 р., м. Берн), ознаменували загаль-
носвітову тенденцію оновлення освітнього процесу. Розробник 
компетенцій Г. Халаж (G. Halasz) розглядає їх формулювання як 
відповідь на запити Європи (збереження демократичного відкрито-
го суспільства, мультилінгвізм, мультикультура, нові вимоги ринку 
праці, розвиток комплексних організацій, економічні зміни тощо) [2, 
474]. Це є основою професійної підготовки у контексті зростаючого 
інтересу до виховної ролі науково-дослідної роботи студентів.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми.

Формування вмінь та навичок самостійної, наукової, дослід-
ницької, винахідницької діяльності, виховання культури професій-
ного мислення на базі вищого навчального закладу є запорукою 
формування конкурентного спеціаліста.

Мета статті — пошук ефективного використання когнітивних 
технологій у роботі науково-дослідного гуртка для формування 
професійних компетенцій.

Виклад основного матеріалу. Наукова робота студента по-
діляється на навчально-дослідницьку, яка включається в навчаль-
ний процес, входить до навчальних планів та є обов’язковою для 
всіх студентів та науково-дослідницьку роботу, яка виконується у 
позанавчальний час. Однією з найбільш ефективних форм орга-
нізації поза аудиторної наукової роботи майбутніх спеціалістів є 
студентський науковий гурток [1, 87].

Науковий гурток — це організаційне утворення на кафедрі, 
учасниками якого є студенти, метою якого є виявлення найбільш 
здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи сту-
дентів, яке формується за напрямом наукової діяльності кафе-
дри відповідно до затверджених тематичних планів роботи. На 
думку М. Фіцули, мета наукових гуртків полягає в ознайомленні з 
науковою проблематикою, глибокому вивченню окремих питань, 
засвоєнні принципів, методів і прийомів наукової діяльності [1, 87].

Досвід кафедри надає можливість отримати стійкі навички са-
мостійної науково-дослідницької роботи, підвищити якість засвоєн-
ня внутрішньої медицини, розвинути творче та аналітичне мислен-
ня. Це допомагає студентам розширити світогляд, виробити вміння 
застосовувати теоретичні знання і сучасні методи наукових дослі-
джень на практиці, що має велике значення для профорієнтаційної 
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роботи та для подальшої наукової роботи студентів після закінчен-
ня навчання у ВНЗУ.

Важливу роль відіграють і суперкомп’ютери. Значущою метою 
когнітивної науки є прагнення описати і пояснити процеси мозку 
людини, відповідальні за вищу нервову діяльність, що дозволить 
створити системи так званого сильного штучного інтелекту [3].

У ВДНЗ України «Буковинський державний медичний уні-
верситет для забезпечення студентів електронними навчальни-
ми матеріалами, організації та керування самостійною роботою, 
автоматизованого тестування впроваджено використання мере-
жевих інформаційно-комунікаційних технологій навчання на базі 
LMS “Moodle”. Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment) — віртуальне навчальне середовище або система 
управління навчанням, дистрибутив якої розповсюджується без-
коштовно за принципами ліцензії Open Source. За допомогою цієї 
системи студент може дистанційно, через мережу “Інтернет” оз-
найомитися з навчальним матеріалом, який подається у вигляді 
різнотипних інформаційних ресурсів (текст, відео, анімація, пре-
зентація, електронний посібник), виконати завдання та відправи-
ти результати їх виконання на перевірку викладачу. Співробітни-
ки університету наповнили сервер дистанційного навчання (СДН) 
електронними навчально-методичними матеріалами. Мультиме-
дійні можливості LMS “Moodle” дозволили викладачам максималь-
но унаочнити навчальний матеріал у вигляді навчальних таблиць, 
презентацій лекцій, відеороликів тощо. Це дає змогу посилити інте-
рес студентів до навчального матеріалу, поліпшити його засвоєння, 
а на практичному (семінарському) занятті оптимальніше викори-
стати відведений час [4, 136].

Враховуючи можливості сучасних комп’ютерних технологій 
можна виконувати різні частини науково-дослідної роботи студен-
тів-гуртківців.

Таким чином студенти мають змогу проводити планування 
експерименту, забір матеріалу, виконувати дослідження, прово-
дити статистичну обробку отриманих даних, робити літературний 
пошук, створювати публікації та презентації тез доповідей конфе-
ренцій та статті. В результаті студенти-гуртківці мають змогу долу-
читися до представлення результатів науково-дослідної роботи на 
конференціях різного рівня (місцевого та міжнародного значення, у 
тому числі за кордоном).

За умов активної та систематичної участі у роботі гуртків у май-
бутніх спеціалістів формуються такі особисті якості: пізнавальні 
(допитливість, спостережливість, ініціативність), морально-вольові 
(відповідальність, організованість, надійність, працелюбність) та 

професійні (професійний інтерес, самостійність, креативність, за-
цікавленість у справі).

Для досягнення мети у роботі науково-дослідного гуртка по-
трібно (схема 1): застосовувати знання із предметів, які вивчають-
ся; володіти програмами статистичної обробки даних та побудо-
ви презентації, володіти іноземними мовами. 

  

Наявність 
відповідного 

комп’ютерного та 
технічного 

забезпечення 

Володіння 

англійською 

мовою 

Студенти, які 
показують 

високий рівень 
знань 

Ефективна 
робота науково-

дослідного 
гуртка 

Схема 1. Складові ефективної роботи студентського 
науково-дослідного гуртка.

За таких умов учасники науково-дослідного гуртка зможуть от-
римати досвід, що неодмінно стане у пригоді за будь-яких обставин 
у професійній кар’єрі.

Висновок. Отже, використовуючи досвід роботи в науово-до-
слідному гуртку, майбутній спеціаліст має змогу навчитися вико-
нувати експериментальну роботу. За умов продовження роботи на 
кафедрі після закінчення ВНЗ такий досвід дасть змогу раціо-
нально підійти до виконання та успішно завершити дисертаційну 
роботу у короткий термін. Крім того, можливість доповідати за 
кордоном в рамках представлення студентської роботи дає змогу 
набути впевненості та підвищити самооцінку. Така практика також 
корисна з метою визначення майбутнього місця роботи.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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ACADEMIC INTEGRITY IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Abstract. The article shows the ways of academic integrity realizing by using cognitive technologies in higher educational 
institutions.
Surrounding information and external stimuli (factors of influence) affect the change or adaptation of cognitive behavior, the ability 
to act and adequately perceive the information.
Key words: academic integrity, cognitive educational technologies, informational environment.

Анотацiя. У статті висвітлюються шляхи реалізації академічної доброчесності за умов використання когнітивних техноло-
гій у вищих навчальних закладах.
Оточуюча інформація та зовнішні стимули (фактори впливу) впливають на зміну або адаптацію пізнавальної поведінки, 
здатність діяти та адекватно сприймати інформацію.
Ключові слова: академічна доброчесність, когнітивні технології, інформаційне оточення.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Чи спроможні 
українські університети стати осередками підготовки і виховання 
таких людей згідно із засадами професіоналізму, патріотизму і по-
рядності [1, 38]!?

Когнітивні технології — інформаційні технології, спеціально орі-
єнтовані на розвиток інтелектуальних здібностей людини.

Когнітивні технології розвивають уяву і асоціативне мислення 
людини.

Нині головне у підготовці фахівця з вищою медичною осві-
тою — не оволодіння сумою конкретних знань, а формування вмінь 
та навичок самостійної, наукової, дослідницької, винахідницької ді-
яльності, виховання культури професійного мислення [5, 137].

Аналіз досліджень і публікацій. Для прориву Україні потрібна 
нова якість взаємодії між людьми. Наш головний капітал для май-
бутнього — це креативні люди з їхнім інтелектом, винахідливістю, 
мотивацією і творчими здібностями. Успіх для них — це не лише 
більше, швидше і оптимальніше, а й краще, гарніше, цікавіше, шля-
хетніше, справедливіше і людяніше.

Дехто розпочинає із боротьби зі списуванням та плагіатом, да-
ючи чітке визначення, чим є одне і друге, як на рівні університету, 
так і в робочих навчальних планах окремих курсів [1, 40].

У світовій освітній практиці поняття компетентності є цен-
тральним. Ключові компетенції, визначені на симпозіумі «Ключові 
компетенції для Європи» (1996 р., м. Берн), ознаменували загаль-
носвітову тенденцію оновлення освітнього процесу. Розробник 
компетенцій Г. Халаж (G. Halasz) розглядає їх формулювання як 
відповідь на запити Європи (збереження демократичного відкрито-
го суспільства, мультилінгвізм, мультикультура, нові вимоги ринку 
праці, розвиток комплексних організацій, економічні зміни тощо) 
[2, 474]. Це включає і поняття академічної доброчесності.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми.

Формування вмінь та навичок самостійної, наукової, дослід-
ницької, винахідницької діяльності, виховання культури професій-
ного мислення на базі вищого навчального закладу є запорукою 
формування академічної доброчесності.

Мета статті — пошук ефективного використання когнітивних 
технологій у формуванні академічної доброчесності.

Виклад основного матеріалу. Академічна культура не може 
бути перенесена чи запозичена. Як правило, вона вистраждана ці-
ною спроб і помилок, ціною постійної комунікації та саморефлексії 
університетської спільноти над собою і своїм проектом. Вона не є 
раз і назавжди сформованою і сталою, а потребує постійного онов-
лення і підживлення [1, 51].

«Програма для перевірки тексту на плагіат» — AntiPlagiarism.
NET — програмний продукт для перевірки тексту на наявність за-
позичень з різних джерел інтернету (умовно званих «неунікальні 
фрагментами»).

Пошук плагіату проводиться за індексом найбільших пошуко-
вих систем Інтернету, включаючи Google, Yandex, Bing та інші.

На базі ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 
університет» було створено спеціальну комісію для перевірки пу-
блікацій співробітників на наявність плагіату. Відповідальна особа 
використовуючи програму «AntiPlagiarism» встановлює наявність 
співпадінь.

За допомогою програмного забезпечення «Antiplagiarism» (схе-
ма 1) є можливість стверджувати, про унікальність (оригінальність) 

текстових даних у поданій роботі у процентному співвідношенні, 
що дозволяє оцінити даний матеріал як такий, в якому плагіату 
не виявлено (або виявлено) в контексті літературних посилань 
щодо інших публікацій та інтернет-ресурсів. Голова комісії оцінює 
отримані дані та засвідчує підписом. Згідно висновку комісії 75% і 
більше достатнє процентне співвідношення для посібників та 85% і 
більше — для оригінальних статей для подальшої публікації.
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Схема 1. Когнітивні складові в формуванні академічної 
доброчесності в роботі ВНЗ.

Важливу роль зіграли і суперкомп’ютери. Значущою метою 
когнітивної науки є прагнення описати і пояснити процеси мозку 
людини, відповідальні за вищу нервову діяльність, що дозволить 
створити системи так званого сильного штучного інтелекту [3].

В сучасних умовах зростає роль мережевого спілкування. 
В рамках такого виду комунікації важливим у реалізації академіч-
ної доброчесності є ділове спілкування (при якому відбувається 
обмін інформацією для досягнення певного результату). Тобто це 
спілкування цілеспрямоване. Воно виникає на основі і з приводу 
певного виду діяльності.

У ВДНЗ України «Буковинський державний медичний універси-
тет» та Чернівецькому медичному коледжі БДМУ для забезпечен-
ня студентів електронними навчальними матеріалами, організації 
та керування самостійною роботою, автоматизованого тестування 
впроваджено використання мережевих інформаційно-комуніка-
ційних технологій навчання на базі LMS “Moodle”. Moodle (Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment) — віртуальне на-
вчальне середовище або система управління навчанням, дистри-
бутив якої розповсюджується безкоштовно за принципами ліцензії 
Open Source. За допомогою цієї системи студент може дистан-
ційно, через мережу “Інтернет” ознайомитися з навчальним ма-
теріалом, який подається у вигляді різнотипних інформаційних 
ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, електронний посіб-
ник), виконати завдання та відправити результати їх виконання на 
перевірку викладачу. Співробітники університету та коледжу на-
повнили сервер дистанційного навчання (СДН) електронними на-
вчально-методичними матеріалами. Мультимедійні можливості 
LMS “Moodle” дозволили викладачам максимально унаочнити на-
вчальний матеріал у вигляді навчальних таблиць, презентацій лек-
цій, відеороликів тощо. Це дає змогу посилити інтерес студентів до 
навчального матеріалу, поліпшити його засвоєння, а на практично-



EUROPEAN ASSOCIATION OF PEDAGOGUES, PSYCHOLOGISTS AND MEDICS “SCIENCE”

Pedagogical sciences

52

му (семінарському) занятті оптимальніше використати відведений 
час [4, 136].

Висновок. Отже, оточуюча інформація та зовнішні стиму-
ли (фактори впливу) впливають на зміну або адаптацію пізнаваль-
ної поведінки співробітника так само як і студента вищого навчаль-
ного закладу, здатність діяти та адекватно сприймати інформацію. 
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Доповнюючи інформаційні технології, власне, когнітивними, які 
враховують індивідуальні та загальні когнітивні можливості, можна 
не тільки сприяти професійному навчанню, але й підвищити за-
гальну когнітивну ефективність працівників та студентів вищих 
навчальних закладів. Використовуючи можливості когнітивних тех-
нологій можна досягти бажаної імплементації академічної добро-
чесності.

INDICATORS OF ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF STUDENTS OF MEDICAL 
HIGHER EDUCATION

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ВУЗУ

Abstract. The article presents the results of studying the indicators of quality of life of medical students 1-6 courses of different 
specialties, which was conducted with the help of the SF-36 questionnaire, and the analysis of the obtained data. The comparative 
characteristic of the revealed changes of indicators of physical and psychological components of health of students of different 
courses. It is revealed that constant mental and psycho-emotional load, disturbance of the mode of work, rest and nutrition lead 
to decrease of quality of life of medical students.
Keywords: quality of life, medical students, psychological component of health, physical component of health.

Резюме. У статті наведено результати вивчення показників якості життя студентів-медиків 1–6 курсів різних спеціальнос-
тей, яке проводилось за допомогою опитувальника SF-36, проведений аналіз отриманих даних. Дана порівняльна харак-
теристика виявлених змін показників фізичного та психологічного компонентів здоров’я студентів різних курсів. Виявлено, 
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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Вступ. Оцінка якості життя широко використовується в медич-
ній практиці [3, 6], але все частіше привертає до себе увагу пробле-
ма збереження здоров’я студентської молоді. Близько 33,5% уч-
нів загальноосвітніх шкіл мають низький рівень фізичного здоров’я, 
22,6% — середній, 6,7% — вище за середній та лише 0,8% — ви-
сокий. За офіційною статистикою в Україні до 70% дорослого насе-
лення має низький та нижче середнього рівні фізичного здоров’я [2, 
5]. У літературі наводяться дані про негативну динаміку показни-
ків стану здоров’я студентів деяких вишів [1, 4, 5].

Дуже важливим періодом для стану здоров’я студентів є почат-
ковий етап навчання у вищому навчальному закладі, який харак-
теризується зміною способу життя, унаслідок зміни характеру та 
інтенсивності навчального процесу, психоемоційних навантажень, 
для декого — зміною умов проживання, режиму та якості харчу-
вання, та інші чинники . Навчальний процес у вищому навчальному 
закладі пов’язаний з інтенсивними навантаженнями, що можуть 
в подальшому призвести до зниження адаптаційних можливостей 
організму. Тому моніторинг якості життя є профілактичною можли-
вістю дезадаптації серед студентів-медиків.

Одним із найбільш адаптованих опитувальників для моніто-
рингу якості життя є «SF-36 Health Status Survey». Він дозволяє 
проводити оцінку якості життя в широких межах, завдяки своїй не 
специфічності й суб’єктивності оцінки респондентом [9].

Мета роботи. Вивчити якість життя (ЯЖ) студентів під час нав-
чання шляхом порівнювання показників фізичного і психологічного 
компонентів здоров’я.

Матеріали й методи дослідження. Дослідження прове-
ли в 125 студентів, які навчаються на 1-6 курсах ВДНЗУ «Буковин-
ський державний медичний університет». Із них 34 студенти 1-го 
курсу (середній вік 17,9±0,9 років), 53 студенти 3-го (середній вік 
20,1±1,2 років) та 38 студентів 6-го курсів (середній вік 22,5±0,5 ро-
ків). ЯЖ вивчали за допомогою опитувальника SF-36 (Short Form 
Health Survey) відповідно до вимог Міжнародного проекту IQOLA, 
який був розроблений для проведення популяційних досліджень 
якості життя [7].

Основним методом отримання даних було анкетування на ос-
нові використання прямого опитування респондентів. Після роз’яс-
нень мети й завдань дослідження опитувальник SF-36 заповню-
вався респондентом самостійно. Для отримання репрезентативних 
відповідей анкетування проводили в умовах, які унеможливлюють 
обговорення.

36 пунктів опитувальника SF-36 згруповані у вісім шкал: фізич-
не функціонування (PF), рольове (фізичне) функціонування (RP), 
інтенсивність болю (BP), загальне здоров’я (GH), життєздатність 
(VT), соціальне функціонування (SF), емоційне функціонування 
(RE), психологічне здоров’я (MH). Усі шкали опитувальника об’єд-
нані у 2 сумарних вимірювання: 1) Фізичний компонент здоров’я 
(Physical health — PH). Складники шкали: фізичне функціонування, 
рольове функціонування, зумовлене фізичним станом, інтенсив-
ність болю, загальний стан здоров’я. 2) Психологічний компонент 
здоров’я (Mental Health — MH). Складники шкали: психічне здо-
ров’я, рольове функціонування, зумовлене емоційним станом, со-
ціальне функціонування, життєва активність. У пунктах 6, 9а, 9д,9г, 
9з, 10, 11 — обчислюється зворотній рахунок значень. Формула 
обчислення значень [(реальне значення показника) — (мінімально 
можливе значення показника)] : (можливий діапазон значень) х 100 
[9].

Аналіз отриманих даних оцінювали кількість пропущених відпо-
відей, а також кількість респондентів, які відповіли не менше, ніж 
на 50% питань за кожною шкалою.

Обраховували середню арифметичну та її похибку. У зв’язку 
із ненормальним розподілом показників для порівняння середніх 
величин застосовували непараметричний критерій Mann-Whitney у 
середовищу комп’ютерної програми PAST [8]. Достовірними вважа-
ли результати при рівні значущості р<0.05.

Результати. Аналіз якості даних, отриманих за допомогою 
анкетування, показав задовільні характеристики заповнення опи-
тувальника SF-36 респондентами. Отримані дані засвідчують, 
що частка пропущених відповідей для всіх анкет становила 1,6%, 
частка респондентів, які відповіли не менше, ніж на 50% питань за 
кожною шкалою– 96,4%. Це все засвідчує про те, що отримані ха-
рактеристики відповідають загальноприйнятим вимогам до аналізу 
якості даних у дослідженнях якості життя.

Проведене дослідження показало, що 8,8% опитаних студен-
тів оцінили своє здоров’я як відмінне, 21,6% — дуже добре, 56% — 
добре, 8,8% — задовільне і 4,8% — як погане. Серед юнаків до-
стовірно більша, ніж серед дівчат, кількість тих, хто оцінював своє 
здоров’я як добре і дуже добре (р<0,05). Водночас переважає 
кількість студентів молодших курсів, які дають низьку самооцінку 
стану свого здоров’я. це може бути пов’язано із великим емоційним 
навантаженням, значною розумовою працею, адаптацією до нових 
умов навчання, а в декого — і до нових умов проживання. Адапта-
ція до нових чинників, які характерні для вищої школи, супроводжу-
ється значним навантаженням компенсаторних систем організму, 
що нерідко, у подальшому призводить до виснаження фізичних 
резервів організму, особливо в перші роки навчання.

Показники якості життя студентів, які відображають фізичний 
компонент здоров’я наведені в таблиці 1.

Таблиця 1
Показники оцінки якості життя студентів, фізичний 

компонент здоров’я, M ±σ, бали
Курс/

Показник PF, M ±σ RP, M ±σ BP, M ±σ GH, M ±σ
1 курс 83±23,2 60±45,9 75,8±23,2 64,3±15,8
3 курс 91,1±8,3 81,8±31,0 77,4±27,1 67±16,5
6 курс 96,8±5,1 89,5±19,2 84,4±21,8 72,9±14,5
Примітки. PF — фізичне функціонування, RP — рольове фізич-

не функціонування, BP — біль, GH — загальне здоров’я.

Аналіз отриманих даних показника фізичне функціонування 
(PF) засвідчив, що він найвищий у студентів 6-го курсу (96,8) та 
найменший у студентів 1-го курсу (83). Даний параметр відобра-
жає можливість виконання різноманітних фізичних навантажень. 
Аналіз шкали рольового функціонування (RP), який зумовлений 
фізичним станом, показав, що він найнижчий на першому курсі (60) 
і збільшується до шостого курсу (89,5). Значення за шкалою ро-
льове фізичне функціонування (RР) достовірно нижчі у всіх групах, 
ніж за шкалою фізичне функціонування (PF), (р<0,05),. Особливо 
вони низькі в студентів першого курсу, що може бути пов’язано зі 
значним обмеженням фізичного стану їхнього повсякденного жит-
тя Інтенсивність болю (BP): найнижча на першому курсі (75,8) та 
найвища — на шостому (84,4). Покажчик загального стану здоров’я 
(GH) має найбільше значення на шостому курсі (72,9) і найнижче — 
у першокурсників (64,3).

Графічно динаміку показників оцінки якості життя фізичного 
компоненту здоров’я студентів представлено на рис. 1

Рис. 1. Основні показники якості життя студентів різних 
курсів, які відображають фізичний компонент здоров’я, бали

Аналізуючи показники шкал, які характеризують фізичний 
компонент здоров’я кожного курсу, ми помітили, що на першому 
курсі найменший показник RP, а на шостому — GH. Це може вка-
зувати на те, що стан здоров’я студентів від молодших курсів до 
старших погіршується, а також що студенти шостого курсу більш 
критично ставляться до свого здоров’я, ніж на першому.

Динаміка показників, які відображають психічний компонент 
здоров’я (ПКЗ) представлені в таблиці 2.

Таблиця 2
Показники оцінки якості життя студентів, психологічний 

компонент здоров’я, M ±σ, бали
Курс/

Показник VT, M ±σ SF, M ±σ RE, M ±σ MH, M ±σ
1 курс 58,5±16,3 76,3±20,8 90,0±31,6 59,6±19,4
3 курс 55,9±17,6 76,7±16,5 60,6±13,9 63,1±13,9
6 курс 62,8±15,4 86,718,8 88,8±28,0 66,1±13,7
Примітки. VT — життєздатність, SF — соціальне функціонуван-

ня, RE — рольове емоційне функціонування, MH — психологічне 
здоров’я.

Аналізуючи показник за шкалою життєздатність (VT) було вияв-
лено, що він найвищий на шостому курсі (62,8), а найнижчий — на 
третьому (55,9). Даний параметр характеризує життєву активність 
респондентів, вбачає відчуття себе повним сил і енергії або навпа-
ки знесиленим. Низькі бали в студентів третього курсу може свідчи-
ти про їхню втому та зниження життєвої активності, яке пов’язано 
з особливостями навчання на даному курсі (підготовка до КРОК 
1 та IFOM, модульні контролі). За шкалою рольового емоційного 
функціонування (RE), яка дозволяє провести оцінку ступеня, у яко-
му емоційний стан заважає виконанню роботи або іншої повсяк-
денної діяльності, статистично достовірно нижчий показник у сту-
дентів третього курсу (60,6), (р<0,05). Низький показники за даною 

що постійне розумове і психоемоційне навантаження, порушення режиму праці, відпочинку та харчування призводять до 
зниження якості життя студентів-медиків.
Ключові слова: якість життя, студенти-медики, психологічний компонент здоров’я, фізичний компонент здоров’я.
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шкалою свідчить про обмеження у виконанні повсякденної роботи, 
зумовлене погіршенням емоційного стану. Показник соціального 
функціонування (SF), відображає ступінь обмеження соціальної 
активності (спілкування). Низькі бали спостерігаються в студен-
тів першого та третього курсу (76,3 та 76,7 відповідно), що свідчать 
про обмеження інтенсивності спілкування з іншими людьми у зв’яз-
ку із погіршенням фізичного та емоційного стану.

Динаміка показників оцінки якості життя психологічного компо-
ненту здоров’я студентів представлено на рис. 2.

Рис. 2. Основні показники якості життя студентів різних 
курсів, які відображають психологічний компонент здоров’я, 

бали

Звертає на себе увагу те, що показники якості життя, які відо-
бражають психологічний компонент здоров’я, у студентів третього 
курсу значно нижчі за всіма шкалами, ніж у студентів інших курсів, 
(р<0,05).

Порівнюючи параметри ФКЗ і ПКЗ виявлено, що показники пси-
хологічного компоненту здоров’я достовірно нижчі від показни-
ків фізичного компоненту здоров’я, (р<0,05), у студентів 3-го та 6-го 
курсів.

Графічно профіль якості життя студентів представлено на 
рис. 3.

Рис. 3. Фізичний і психологічний компоненти здоров’я 
студентів різних курсів, бали

Отже, проведене опитування студентів дало можливість з’ясу-
вати вплив кожного параметру опитувальника SF-36 на якість жит-
тя залежно від курсу навчання.

Висновки. Таким чином,
1) Студенти молодших курсів частіше дають низьку самооцін-

ку своєму здоров’ю, що може бути зумовлено великим емо-
ційним і розумовим навантаженням, необхідністю адаптації 
до нових умов навчання, а для іногородніх — і до нових 
умов проживання.

2) Стан здоров’я студентів ї рівень їхнього фізичного функціо-
нування погіршуються від молодших до старших курсів.

3) Показники ПКЗ у студентів 3-го курсу нижчі від таких показни-
ків 1-го та 6-го курсів, що може бути пов’язано із високим рів-
нем психоемоційного навантаження та особливостями нав-
чання даного курсу.

4) Постійне розумове і психоемоційне навантаження, порушен-
ня режиму праці, відпочинку й харчування призводять до 
зниження якості життя студентів.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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INDIVIDUAL WORK AND THE ATTITUDE OF STUDENTS

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА И ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ

Abstract. Individual extra studying can be considered as part of the learning process. In the didactic category, despite the contra-
diction of power, it is known without any judicial experience. This paper is to confirm that the democratic approach of the studying 
process is directly correlated to the individual work of the student.
One way to improve the quality of education is to regulate the student’s individual preparation:

 – the state educational requirements;
 – quality system]
 – the idea of the individual preparation is described in LHE (The Law for Higher Education).

PURPOSE: To consider some motives, factors and processes of the individual preparation.
RESEARCH METHODS applied:

 – System approach and critical analysis of available scientific periodicals;
 – Mathematical-statistical methods;
 – Interview poll method.
 – In the study are included students from different majors and courses to determine the extent of the experience gained dur-
ing the training, i.e. availability of habits for personal development.

CONCLUSIONS / FINDINGS:
1. It is necessary to create habits for individual work.
2. The sstudents have an interest in individual work, but the problem is in their skills, self-discipline, self-esteem, and others.
3. The creation of skills for Individual preparation is a systematic, dynamic and active process shaped by the teacher’s influ-
ence.

Keywords: Individual studying, education, student

Аннотация. Индивидуальное дополнительное обучение может рассматриваться как часть процесса обучения. 
В дидактических категориях, несмотря на противоречивый статус, это значительный факт, без которого современное 
обучение немыслимо.
Эта статья подтверждает, что демократический подход образовательного процесса напрямую связан с индивидуальной 
работой студента.
Одним из способов повышения качества обучения является регулирование самостоятельной работы студента в:

 – Государственное образовательное требование.
 – Система качества.
 – Идея самозанятости отражена в Законе о высшем.

ЦЕЛЬ: Рассмотреть некоторые мотивы, факторы и процессы индивидуальной подготовки.
Используемые ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ МЕТОДЫ:

 – Системный подход и критический анализ доступных научных периодических изданий.
 – Математические и статистические методы
 – Метод анкета-интервью

В исследование включеные студенты разных специальностей и курсов для определения уровня опыта, полученного 
в процессе обучения, т.е. наличие привычек к самостоятельной работе.
ВЫВОДЫ:

1. Надо создавать привычки для самостоятельной работы.
2. Студенты стремятся к самозанятости, но проблема заключается в навыках, самодисциплине, чувстве собственного 
достоинства и многом другом.
3. Создание навыков самозанятости — это систематический, динамичный и активный процесс, определяемый 
влиянием преподавателя.

Ключевые слова: индивидуальная работа, обучение, студент
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INTRODUCTION
In recent years, there has been a trend towards higher education:

1. Demographic collapse — the number of graduating people from 
high school.

2. The presence of a large number of universities.
As a result, to a certain extent, the quality of higher education is 

lowered.
Observed side effects:
 – Failure to verbal expression of the knowledge that students 

possess.
 – A chaotic and unconscious situation that leads to unconsciousness 
of the correlations between concepts in the same area.

 – Failure to transfer knowledge from one area to another (Dishlieva 
2014).

These are new approaches, methods and learning tools.
Individual extra studying can be considered as part of the learning 

process.
In the didactic category, despite the contradiction of power, it is 

known without any judicial experience.
Support the classification of self-employment, which is very diverse 

and there is no common one for the time being
I.I. Malkin derives the individual work into:

1. Individual preparation of reproduction type
2. Individual preparation with cognitive and research type
3. Individual preparation of creational type.
4. Individual preparation of cognitive practical type
M.I. Skatkin presents the classification of individual work based on 

didactic and purpose:
1. Individual preparation acquiring new knowledge
2. Individual preparation for practicing the acquired knowledge
In this paper the term independent work is formulated as follows: 

The individual work is planned work of the students, synchronized ac-
cording to the assignment within the lecturer’s methodical guidance, 
but without his direct participation (Dimitrova 2017, Stancheva and 
Stanchev 2005.)

The research paper claims that the democratic approach of the 
studying process is directly correlated to the individual work of the stu-
dent.

One way to improve the quality of education is to regulate the stu-
dent’s individual preparation:

 – The state educational requirements
 – Quality system.
 – The idea of the individual preparation is described in LHE (The 

Law for Higher Education).
The ratio of presence / individual preparation worldwide is 1:3.5.
Students’ individual work includes preparation for examinations, 

seminars, exercises and more. There are certain hygiene standards for 
the duration of individual studying in order to avoid burning (Nikolova 
and Dimitrova, Nikolova and Ingilizova 2012, Popov 2006).

The individual preparation could be observed from different angles: 
organisational skills, activity, intensity, functionality, stimulus.

The thorough research of the educational process, as explorers 
and participants have led us to exploration of the individual preparation 
category

The individual preparation matter is still present especially nowa-
days:

 – Fast growing scientific data base;
 – Necessity of fulfilling and enriching of the knowledge on the 
subject;

 – The nonstop competition in the atmosphere of market economics 
and the need of active attitude and individual preparation 
concerning the ever-actual self-improvement and self-
proclamation (Popov 2006, Ykimova and Mihova 2008).

OBJECTIVE: To consider some motives, factors and processes of 
the individual preparation.

METHODS AND MATERIALS:
Objective: The feedback from students from different courses and 

degrees of high education.
Sources of information: anonymous questionnaire spread across 

the students:
 – Radiologist from Medical College at Medical University of Plovdiv, 

professional bachelor — 21 people.
 – Nurses and midwives from Haskovo Medical College at the 
Thracian University Stara Zagora, bachelors — 53 people.

 – Master of Pharmacy at the Medical University of Plovdiv — 23 
people.

 – Study period: 01.2019-02.2019 year.
Location of the study: Medical College at Medical University of 

Plovdiv, Faculty of Pharmacy, Medical University of Plovdiv, Haskovo 
Medical College at Thracian University.

Research methods applied:
 – System approach and critical analysis of available scientific 

periodicals.
 – Mathematical-statistical methods
 – Interview poll method
RESULTS AND DISCUSSION
Demographic characteristics of the study participants:
The study involved 13 men, 83 women and one did not respond, or 

a total of 97 people.
For greater clarity, participants are divided by age: up to 25 years 

old are 79 and over 25 years old are 18 people.
There is a wide variety of people with different secondary educa-

tion. The distribution of the respondents by specialty and course is as 

follows: X-ray engineer first course are 13, second course are 8. Mas-
ter pharmacist third course 23 people. First year medical sessions are 
34people. Midwives are 19 people.

In the study are included students from different majors and cours-
es to determine the extent of the experience gained during the training, 
i.e. availability of habits for personal development (Table 1). Seven-
ty-nine are convinced of having independent work habits. Six do not 
possess such habits, 11 cannot say if they possess or not such habits.

Table 1.
Individual work habits

Yes No No opinion
I

year
II

year
III 

year
I

year
II

year
III 

year
I

year
II

year
III 

year
Radiologist 

Medical College 
of Plovdiv

11 7 1 1

Master 
Pharmacist 

Plovdiv
19 4

Nurse Haskovo 28 4 2
Midwife 
Haskovo 14 2 3

Total 53 7 19 6 6 1 4
In the higher educational facilities, there are different types of in-

dividual work — preparation for lectures, seminars, laboratory work, 
drafting of precis, projects, diploma work. In the first year, regardless 
of the specialty, the students prefer the team studies - 32 people, from 
second year — 5 and from the third course 15 people. Individual study-
ing is preferred by 34 students. Very few are the people without opinion 
what they prefer — 10 people — as can be seen from Table 2 .

Table 2.
Preferences for a type of individual preparation.

Individual 
studying Team studying No opinion

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

Radiologist 
Medical College 

of Plovdiv
5 2 7 5 1 1

Master 
Pharmacist 

Plovdiv
6 15 2

Nurse Haskovo 13 19 2
Midwife Haskovo 9 6 4

Total 26 2 6 32 5 15 7 1 2
Given there are many opportunities for acquiring knowledge (Inter-

net, accessible periodicals etc.), as well as the modern perceptions of 
education, Individual work as a pre-preparation tool is an opportunity 
for 77 students. There are 5 students that are on the contrary opinion, 
and without any opinion are 13 students (Table 3).

Table 3. 
Individual work as a Pre-Preparation Tool.

Yes No No opinion
1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

Radiologist 
Medical College 

of Plovdiv
10 6 1 2 2

Master 
Pharmacist 

Plovdiv
18 2 3

Nurse Haskovo 29 5
Midwife 
Haskovo 14 2 3

Total 53 6 18 3 2 10 2 3
The acquiring of new knowledge is meaningless if students are not 

able to use it to solve every day issues, apply them in new situations, 
which can be conducted through individual preparation for 64 respon-
dents, corresponding to 8 respondents in the opposite opinion and 23 
without opinion — the results are presented in Table 4.

Table 4. 
Individual work for immediate practicing of the acquired 

knowledge.
Yes No No opinion

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

Radiologist 
Medical 

College of 
Plovdiv

6 2 1 6 6

Master 
Pharmacist 

Plovdiv
13 4 4
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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Yes No No opinion
1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

Nurse 
Haskovo 27 2 5
Midwife 
Haskovo 16 1 2

Total 49 2 13 4 4 13 6 4
Individual work involves reproductive and creative processes in 

students’ preparation. Depending on which there are three different 
levels of individual work:

A) Reproductive (training) level
B) Reconstructive level
C) Creative approach
By conducting individual work prerequisites emerge for the discov-

ery of patterns and skills for 65 students, on the contrary we have 13 
people, the approximal share of those who are without any opinion 
15.46% (Table 5).

Table 5. 
Individual preparation as prerequisite for the discovery of 

patterns and skill acquisition.
Yes No No opinion

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

Radiologist 
Medical 

College of 
Plovdiv

7 6 5 1 1

Master 
Pharmacist 

Plovdiv
6 4 10

Nurse 
Haskovo 33 1
Midwife 
Haskovo 13 3 3

Total 53 6 6 8 1 4 4 1 10
Individual work (Table 6) can be revised as a student’s pursuit of 

self-fulfillment, both in professional and personal aspects, which forms 
a professional and personal profile for 81 people, against 6 and a rela-
tive share of 8.25% for non-judges.

Table 6. 
Individual work as a process of formation of professional and 

personal profile.
Yes No No opinion

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

Radiologist 
Medical 

College of 
Plovdiv

11 7 2 1

Master 
Pharmacist 

Plovdiv
16 3 2

Nurse 
Haskovo 28 1 5
Midwife 
Haskovo 19

Total 58 7 16 3 3 5 1 2
The students are doing individual work in different subjects. It is 

necessary for the students to be trained in all the courses for individual 
preparation, but the probability that each student has a discipline in 
which he feels prepared for individual study is bigger.

The results obtained from the study, as well as according to P. Pid-
casiti, the highest degree of independence is achieved in the creative 
individual preparation process. The number of positive respondents 
was 59, the negative ones are 13, and with no opinion – 29.

A more sophisticated and creative approach compared to individ-
ual preparation is the heuristic approach. It is focused on performing 
scientific tasks, examining hypotheses and collecting empirical data on 
the path of various studies (78), as shown in Table 7.

Table 7. 
Individual work and scientific activity.

Yes No No opinion
1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

Radiologist 
Medical 

College of 
Plovdiv

9 5 1 3 2

Master 
Pharmacist 

Plovdiv
9 4 6

Nurse 
Haskovo 28 4 12

Midwife 
Haskovo 8 4

Total 45 5 9 9 4 21 2 6
When the volume, form and methods are set, the individual prepa-

ration activates cognitive curiosity for 71 of the respondents, and brings 
nothing to 9 responders, but there are also apathetic 13 students, that 
have no opinion on the matter. This can be seen in Table 8.

Table 8. 
The individual work as a tool for cognitive activity.

Yes No No opinion
1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

Radiologist 
Medical 

College of 
Plovdiv

10 6 2 1 1 1

Master 
Pharmacist 

Plovdiv
13 4 3

Nurse 
Haskovo 25 2 6
Midwife 
Haskovo 17 2

Total 52 6 13 4 1 4 9 1 3
According to EU report (EU, 2004 “Europe needs more scientists”), 

the number of young people engaged in science is decreasing. An op-
portunity to provoke the curiosity of a student into a particular field of 
study is to assign an individual work by the lecturer. This can be seen 
in Table 9. (Mihova 2013, Ykimova and Mihova 2008).

Table 9. 
Stimulation of individual work by the teacher.

Yes No No opinion
1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

Radiologist 
Medical 

College of 
Plovdiv

10 7 2 1 1

Master 
Pharmacist 

Plovdiv
13 1 6

Nurse 
Haskovo 29 4
Midwife 
Haskovo 15 1 3

Total 54 7 13 3 1 1 8 6
The curriculum should include the possibility of selectivity of disci-

plines and types of work that would encourage the individual to mani-
fest and realize their desires and opportunities within and beyond the 
required minimum of knowledge. It is necessary for the lecturer to stim-
ulate, clarify, correct, and build up on the students’ work. 74 people 
confirm that the activity of the teacher has essential influence. At the 
opposite opinion are 5 and with no opinion are 14 of the respondents.

When organising the process the teacher should bear in mind:
 – The relative share of time spent on individual work based on a 
differential approach on specific conditions and specific training 
requirements;

 – Educational and training facilities;
 – Planning for individual improvement.
Independent school work not only does not diminish the lead-

ing role of the teacher, on the contrary, it increases his demand. The 
teacher`s functions become more complex and become differentiated 
(Petrov 1992).

It is evident from Table 10, more than half of respondents (54) ac-
tivate their attention during their solo work. According to 26 students 
individual work can not engage their attention. There are 15 students 
without an opinion.

Table 10. 
Individual work and attention of the student.

Yes No No opinion
1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

Radiologist 
Medical 

College of 
Plovdiv

6 4 3 2 4 2

Master 
Pharmacist 

Plovdiv
11 6 4

Nurse 
Haskovo 23 9 2
Midwife 
Haskovo 10 6 3

Total 39 4 11 18 2 6 9 2 4
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The vast number of students who engage their attention with indi-
vidual work convincingly demonstrates the desire of young people to 
continually improve.

Independent work develops qualities like autonomy and respon-
sibility. The accumulated knowledge and experience during university 
education should increase self-confidence and security when deciding 
when the student works alone. Table 11 confirms that.

Table 11. 
Individual work to create confidence in students.

Yes No No opinion
1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

Radiologist 
Medical 

College of 
Plovdiv

7 5 1 1 5 2

Master 
Pharmacist 

Plovdiv
10 5 2 5

Nurse 
Haskovo 30 2

Yes No No opinion
1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

1st 
year

2nd 
year

3rd 
year

Midwife 
Haskovo 19

Total 56 5 10 3 1 5 7 2 5
By the individual work 71 students shape as persons who are con-

fident and take decisions with great certainty. The individual work is 
not in favour to 9 students. With no assessment of the process are 14 
people. Therefore the individual work develops students` entanglement 
and encourages them for taking the needed action.

CONCLUSIONS
1. The individual work should be stimulated.
2. It is necessary to create habits for individual work.
3. There is a must for creating educational standards for individual 

preparation.
4. The sstudents have an interest in individual work, but the 

problem is in their skills, self-discipline, self-esteem, and others.
5. The creation of skills for Individual preparation is a systematic, 

dynamic and active process shaped by the teacher’s influence.
6. The individual work develops students’ self-reflection.
7. Individual work forms skills for operation with data bases and 

is a way to improve the critical thinking and creative thinking of 
the student.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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Abstract. The article stydies the method of application the interactive method of Case study in the process of teaching and 
studying of clinical disciplines. As well as advantages and expediency of its use in medical students’ lessons. The case-study 
method provides students with mastering theoretical principles of medicine and promotes mastery of practical skills, education of 
creative approach to the analysis of clinical and laboratory and instrumental data, professional formation of the student, stimulates 
the individual activity of students, generates positive motivation for learning in future specialists, develops certain personal 
qualities and competences. It also enables the teacher: to improve himself/herself, to think differently, to act and to renew his/her 
own creative potential.
Keywords: interactive teaching, Case study, medical students, clinical thinking.

Анотація. У статті розглянута методика застосування інтерактивного методу кейсів у процесі викладання та вивчення 
клінічних дисциплін, наведено переваги та доцільність його використання на заняттях студентів-медиків. Метод case study 
забезпечує засвоєння студентами теоретичних положень медицини та сприяє опануванню практичними навичками, ви-
хованню творчого підходу до аналізу клініко-лабораторних та інструментальних даних, фаховому становленню студента, 
стимулює індивідуальну активність студентів, формує позитивну мотивацію до навчання, забезпечує високу ефективність 
навчання і розвитку майбутніх фахівців, формує певні особистісні якості та компетенції. А також дає можливість самому 
викладачу: самовдосконалюватись, по-іншому мислити, діяти та оновлювати власний творчий потенціал.
Ключові слова: інтерактивне навчання, метод кейсів, студенти-медики, клінічне мислення.

Введення. Реформування національної системи освіти Украї-
ни, сучасні тенденції світової інтеграції зводять проблему розвитку 
особистості в ранг пріоритетних завдань [1, 3]. Тому велике зна-
чення набуває впровадження інтерактивних методів навчання, яке 
є ефективнішим засобом в опануванні сучасних технологій, підви-
щенні ефективності навчання та якості знань, формуванні життєвої 
і професійної компетентності сучасної молоді.

Однією з інтерактивних методик, що набула популярності у Ве-
ликобританії, США, Німеччини, Данії та інших країнах стала Case 
study (кейс-метод, метод аналізу ситуацій), розроблена англійськи-
ми науковцями М. Шевером, Ф. Едейемта К. Єйтс. Саме їй у світо-
вої практиці відводиться важливе місце для вирішення сучасних 
проблем у навчанні. Вперше кейс-метод був застосований у 1910 р. 
при викладі управлінських дисциплін у Гарвардський бізнес-школі, 
який добре відомий інноваціями, а в Україні даний метод став по-
ширюватись тільки у другій половині 90-х років ХХ ст., як пізнаваль-
на акселерація у процесі вивчення природничих наук [7].

Метод кейсів — сучасний спосіб навчання, який ефективно 
використовують у вивченні медицини. Перед студентами-медика-
ми ставлять завдання, так би мовити проблеми, різної складності 
та характеру. Вони дають можливість “бачити це з погляду дії, а не 
аналізувати його з відстані [4]. Саме проблемне навчання (problem-
based learning) чи не найкраще допомагає подолати прірву між те-
орією та практикою.

Навчальна дiяльнiсть повинна бути інноваційною і ґрунтувати-
ся на оригінальних методиках розвитку рiзноманiтних форм мис-
лення, творчих здiбностях, високих соціально-адаптаційних мож-
ливостях особистості [2, 4].

Постановка проблеми. Кейс-метод належить до позаігрових 
імітаційних інтерактивних методів навчання, який дає можливість 
розширити межі існуючих науково-педагогічних парадигм, сприяє 
професійному розвитку викладачів і студентів [5, 6]. Проблема 
впровадження методу Case study в практику вищої професійної 
освіти в даний час є досить актуальною, що зумовлено двома тен-
денціями:

 – перша випливає із загальної спрямованості розвитку освіти, 
її орієнтації не стільки на отримання конкретних знань, скіль-
ки на формування професійної компетентності, умінь і нави-
чок розумової діяльності, розвиток здібностей особистості, 
серед яких особлива увага приділяється здатності до навчан-
ня, зміну парадигми мислення, умінню переробляти величез-
ні масиви інформації;

 – друга випливає з розвитку вимог до якості фахівця, який, 
окрім задоволення вимог першої тенденції, повинен володі-
ти також здатністю оптимальної поведінки в різних ситуаціях, 
відрізнятися системністю та ефективністю дій в умовах кризи.

В основу кейс-методу покладені концепції розвитку розумових 
здібностей. Суть методу полягає у використанні конкретних ви-
падків (ситуацій, історій, тексти яких називаються «кейсом») для 
спільного аналізу, обговорення або вироблення рішень студента-
ми з певного розділу навчання дисципліни, наприклад внутрішньої 
медицини.

В освітньому процесі застосовуються наступні види кейсів:
 – практичні кейси, які відображають реальні життєві ситуації. 

Навчальне призначення такого кейса може зводитися до тре-
нінгу тих, хто навчається, закріпленню знань, вмінь і навичок 
прийняттю рішень у конкретній ситуації;

 – навчальні кейси, що відображають типові ситуації, з яки-
ми найчастіше зіштовхуються фахівці в процесі своєї профе-
сійної діяльності. Оскільки в навчальному кейсі на першому 

місці стоять навчальні й виховні завдання, то це вносить 
в них значний елемент умовності;

 – науково-дослідні кейси, орієнтовані на здійснення дослід-
ницької діяльності.

Завдяки методу «Case study» для вирішення практичних за-
вдань застосовуються теоретичні знання, що сприяє розвитку са-
мостійного мислення, вміння вислуховувати і враховувати альтер-
нативну точку зору, аргументовано висловити свою думку.

Методи дослідження. Цінність кейс-методу полягає в тому, що 
він одночасно відображає не тільки практичну проблему, а й ак-
туалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирі-
шенні цієї проблеми, а також вдало суміщає навчальну, аналітичну 
і виховну діяльність, що безумовно є діяльним і ефективним в реа-
лізації сучасних завдань системи освіти.

Дослідження науковців свідчать, що цей метод не потребує ве-
ликих матеріальних і часових витрат й допускає варіативність нав-
чання. Проблемна ситуація може бути висвітлена як при вивченні 
нової теми при викладанні теоретичного матеріалу, так і може вико-
ристовуватися з метою узагальнення та систематизації матеріалу 
під час практичних занять.

Кейс-метод дозволяє зацікавити студентів процесом навчання, 
формує сталий інтерес до навчальної дисципліни, сприяє активно-
му засвоєнню знань та навичок. Даний метод дозволяє використа-
ти теоретичні знання й прискорити засвоєння практичного досвіду.

Мета навчання за допомогою кейсів полягає у формуванні ме-
дика-фахівця, який здатний правильно аналізувати ситуацію (клі-
нічний випадок), виявити проблеми (суб’єктивні та об’єктивні дані, 
результати додаткових методів дослідження), можливі причини їх 
появи, аналізує можливі варіанти їх усунення (вибір тактики ліку-
вання), вибирає найбільш оптимальний з них (призначення схе-
ми лікування).

При створенні кейса ми дотримуємося наступної схеми:
1) вказуємо паспортні дані пацієнта;
2) описується ситуація (скарги, анамнестичні відомості, симп-

томи, синдроми основної патології);
3) надаються результати додаткових методів обстеження.

Вміння скористатися теорією, звертання до фактичного матеріа-
лу, ситуаційний аналіз — це найважливіші характеристики кейс-ме-
тоду. Однак головне його призначення — розвивати здатність 
аналізувати різні проблеми й розв’язувати їх, іншими словами на-
вчитися обробляти інформацію. Кейси занурюють студента в про-
блему, змушують шукати розв’язок конкретного завдання. Суть 
кейс-методу в тому, що студентам пропонується для осмислення 
реальна життєва ситуація (пацієнт із захворюванням внутрішніх 
органів або клінічний випадок), опис якої не тільки відображає 
практичну проблему, але й актуалізує певний комплекс знань, який 
необхідно засвоїти для усунення даної проблеми (постановка ді-
агнозу, призначення додаткових методів обстеження, проведення 
диференційної діагностики, а також призначення схеми лікування).

Мета викладача — на прикладі конкретного клінічного випадку 
допомогти студентам в аналізі фактів і проблем, а потім розгляну-
ти можливі рішення й наслідки обраних дій.

Роботу над кейсом поділяють на два основні етапи: домашня 
самостійна робота й робота в аудиторії.

Алгоритм проведення практичних занять із застосуванням 
кейс-методу передбачає:

І етап — заздалегідь складені кейси викладач роздає студен-
там не пізніше як за день до заняття. Студенти самостійно роз-
глядають кейс, підбирають додаткову інформацію і літературу для 
його вирішення.
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ІІ етап — заняття розпочинаються з контролю знань студентів, 
з’ясування центральної проблеми (патологія у пацієнта), яку необ-
хідно вирішити. Розділивши групу студентів на мали робочі групи, 
дати різні ситуації для вирішення кейсу або всім однакові. Студент 
повинен проаналізувати клінічну ситуацію (симптоми), виявити ві-
рогідні причини її виникнення, уявити можливі патогенетичні ме-
ханізми, обгрунтувати діагноз, визначитись із стратегією ведення 
пацієнта, обрати оптимальну тактику лікування. Причому вибір по-
винен бути обгрунтований, з можливими наслідками та ускладнен-
нями. І чим напруженіше, навіть драматичніше ситуація, представ-
лена в кейсі, чим більшою терміновості прийняття рішення вона 
потребує, тим цікавіший кейс. Викладач контролює роботу малих 
груп, допомагає, уникаючи прямих консультацій. Студенти можуть 
використовувати допоміжну літературу, підручники, довідники. Кож-
на мала група обирає «спікера», який на етапі презентації рішень 
висловлює думку групи. У ході дискусії можливі питання до висту-
паючого, виступи і доповнення членів групи, викладач слідкує за 
ходом дискусії і шляхом голосування обирається спільне вирішен-
ня проблемної ситуації. На етапі підведення підсумків викладач 
інформує про вирішення проблеми в реальному житті або обґрун-
товує власну версію і обов’язково оприлюднює кращі результати, 
оцінює роботу кожної малої групи і кожного студента.

Для ефективного використання кейс-методу необхідно створю-
вати спеціальні умови:

 – забезпечення достатньо високої складності пізнавальних 
проблем, які потрібно вирішувати студентам;

 – створення викладачем логічного ряду запитань щодо пізна-
вальної проблеми, які спонукають студентську молодь до по-
шуку істини;

 – створення в аудиторії атмосфери психологічного комфорту, 
яка має сприяти вільному висловлюванню студентами думки, 
не боячись помилки;

 – відведення спеціального часу на осмислення способів вирі-
шення проблеми;

 – організація спеціальної підготовки викладачів до запрова-
дження методики.

Результати застосування інтерактивного методу Case study:
 – відпрацювання навичок співпрацювати у групі;
 – працюючи в команді, студенти підвищують свій індивідуаль-

ний результат, оскільки беруть відповідальність за окремий 
фрагмент завдання, роблячи внесок у вирішення загальної 
проблеми;

 – відпрацювання навичок аналізу та систематизації інформації, 
розвиток клінічного мислення;

 – відпрацювання навичок контролювати свій час (тайм-ме-
неджмент);

 – відпрацювання навичок презентувати результати своєї робо-
ти;

 – можливість застосувати теоретичні знання під час виконання 
практичних завдань.

При викладанні клінічних дисциплін кейсовий метод допомагає 
застосовувати правильні рішення в умовах невизначеності; розро-
бляти алгоритм ведення пацієнтів у клініці; оволодівати навичка-
ми дослідження конкретних ситуацій; розробляти план лікування, 
реабілітаційних та профілактичних заходів; застосовувати отрима-
ні теоретичні знання, у тому числі при вивченні інших дисциплін, 
для вирішення практичних завдань; враховувати точки зору інших 
фахівців на розглянуту проблему при ухваленні остаточного рішен-
ня.

Висновки. Інноваційна технологія метод Case study дозволяє 
підвищити якість навчання студентів, оскільки спонукає їх до само-
стійного вивчення наукової i методичної літератури, сприяє форму-
ванню навиків самоосвіти, дозволяє оволодіти методами аналізу 
фактів, явищ і проблем, що розглядаються. Метод Case study спри-
яє розвитку спілкування в практичній терапевтичній діяльності, до-
помагає студентам колегіально вирішувати конкретні клінічні про-
блеми. Кейс-метод дозволяє об’єктивно оцінити знання, практичні 
навички, професійні вміння студентів, розвиває клінічне мислення 
кожного окремого студента та його інтелектуальний потенціал. Ви-
користання методу підвищує ефективність діяльності викладача та 
сприяє його професійному зростанню.

Рекомендації. Використання такого інтерактивного методу 
навчання, як кейс-метод, спонукає студентів до самостiйного ви-
вчення наукової i методичної лiтератури, сприяє формуванню 
навиків самоосвіти, дозволяє оволодiти методами аналiзу фактiв, 
явищ, проблем, що розглядаються. Кейс-метод долає класичний 
стереотип традиційного навчання — «сухість» та «неемоційність» 
викладання навчального матеріалу та підвищує якість клінічної під-
готовки студентів-медиків. Вищевикладене дозволяє рекомендува-
ти кейс-метод для використання його на практичних та підсумкових 
заняттях при вивченні клінічних дисциплін.

Перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи, варто за-
значити, що подальше впровадження інтерактивної методики нав-
чання студентів із застосуванням «Case study» методу при ви-
кладанні клінічних дисциплін є перспективним. Однак помилково 
вважати, що кейси можуть замінити живе спілкування з хворим, 
фізикальне обстеження пацієнта, лекції. Без оволодіння теоретич-
ного матеріалу вирішення кейсу неможливе. Безумовно, що дану 
інноваційну методику слід використовувати в органічному зв’язку з 
іншими методами навчання, в тому числі і традиційними, які фор-
мують у студентів обов’язкові нормативні знання.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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THE ROLE OF MEDICAL UNIVERSITIES’ SENIOR STUDENTS’ INDIVIDUAL WORK IN THE 
STUDY OF THE DISCIPLINE “MEDICAL GENETICS”

РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СТАРШИХ КУРСІВ МЕДИЧНОГО ВНЗУ 
ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА»

Abstract. The correct organization of students’ individual work provides opportunities for their personal involvement in mastering 
professional activities and forms professionally significant qualities, namely responsibility, creativity, information culture, and self-
education ability. The individual work of the student contributes to the upbringing of the future specialist’s thinking, creates the 
conditions for the formation of his own opinion, cognitive activity. Its effectiveness is ensured by a combination of various forms of 
educational activity in the context of the constant development of the educational environment of a higher educational institution.
Key words: individual work, types, students, higher educational institution.

Резюме. Правильна організація самостійної роботи студентів надає можливості особистісного залучення студента до опа-
нування професійної діяльності та формує в нього професійно-значимі якості: відповідальність, креативність, інформацій-
ну культуру, здатність до самоосвіти. Самостійна робота студента сприяє вихованню мислення майбутнього спеціаліста, 
створює умови для формування власної думки, пізнавальної активності. Її продуктивність забезпечується поєднанням різ-
номанітних форм навчальної діяльності в умовах постійного розвитку освітнього середовища вищого навчального закладу.
Ключові слова: самостійна робота, види, студенти, вищий навчальний заклад.
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Вступ. Основним завданням вищої школи на сучасному ета-
пі є підготовка фахівця високої кваліфікації, здатного самостійно 
і відповідально діяти, конструктивно мислити під час вирішення 
нестандартних завдань, що володіє належним світоглядом і мо-
ральною свідомістю. Для формування нового покоління фахів-
ців необхідні нові підходи в здійсненні навчально-виховного проце-
су, що розкривають потенційні можливості студентів [4]. Об’єктивно 
зберігається основне протиріччя в системі освіти між швидким 
темпом приросту знань у різних галузях і обмеженими можливос-
тями їх засвоєння, що змушує педагогічну теорію відмовитися від 
абсолютного освітнього ідеалу (всебічно розвиненої особистості) і 
перейти до нового — максимального розкриття потенційних мож-
ливостей кожного студента. До чинників, що визначають обмежені 
можливості засвоєння знань студентами, ми відносимо тенденцію 
до зменшення аудиторних годин, зміну співвідношення аудиторних 
годин і самостійної роботи на користь останньої форми навчан-
ня, об’ємне по годинах тижневе навчальне навантаження, ігнору-
вання інтеграційних підходів у процесі планування та викладання 
навчальних дисциплін. Тому все більшого значення набуває осо-
бистісний підхід у навчанні, який визначає необхідність створення 
системи організації, підтримки і стимулювання пізнавальної діяль-
ності суб’єкта навчання [3].

Основна частина. Однією з провідних проблем викладання на 
старших курсах залишається саме проблема активізації пізнаваль-
ної діяльності, так як необхідно враховувати різний рівень накопи-
чених знань студентів, наявність різного обсягу професійних знань 
і умінь, психологічні аспекти навчання в університеті тощо. Посту-
пова інтеграція вітчизняної системи освіти в європейський та світо-
вий простір потребує нових підходів до підготовки кваліфікованих 
фахівців, що базуються на збільшенні організаційного, дидактично-
го та методичного ресурсу самостійної роботи студентів (СРС) [1].

У педагогічних системах різних країн для визначення поняття 
«самостійна робота» використовують низку термінів, які підкрес-
люють її різні аспекти. Популярним серед них є «опосередковане 
навчання», тобто робота, яку виконують студенти під керівництвом 
викладача, на противагу поняттю «пряме» навчання, яке відбува-
ється за безпосередньої участі викладача. У педагогічній літера-
турі Австрії, Швейцарії існує термін «тиха робота», який підкрес-
лює особистий характер діяльності. У французькій та англійській 
педагогічній літературі використовують поняття «індивідуальна 
робота». У США існує термін «незалежне навчання», що означає 
таку пізнавальну діяльність, при якій студенти мають значну сво-
боду добору засобів і методів навчання на основі отриманих від 
викладача навчальних програм [9,11]. На сучасному етапі розвитку 
вищої освіти, СРС належить до основних форм навчального про-
цесу у ВНЗ [4]. Тобто СРС є обов’язковою складовою частиною 
навчальної діяльності студента у процесі здобуття ним вищої осві-
ти. Базується СРС на самостійності та працездатності студентів. 
Самостійність — здатність студента виконувати певні дії або цілий 

комплекс дій без безпосередньої допомоги з боку іншої людини або 
технічних засобів, що її замінюють, керуючись лише власним досві-
дом. Самостійність студента у здобутті знань є доволі непростим 
завданням і передбачає оволодіння ним складними вміннями й на-
вичками, а саме: навчитися оприділяти сенс і мету навчальної ро-
боти, знайти мотивацію на здобуття загальноосвітніх і професійних 
знань та вмінь; вміти науково організувати власне навчання й осві-
ту. Оскільки навчання є фактично «професійною» діяльністю сту-
дента, то воно має свої правила та технології організації (студент 
повинен уміти визначати мету, предмет і засоби навчальної діяль-
ності, оптимально використовувати відведений на самостійну ро-
боту час); — творчо, по-новому підходити до питань, які необхідно 
вирішити, оскільки виконання подібних завдань спонукає студента 
до стандартизованого прийняття рішень; — аналізувати й оцінюва-
ти здобуті навчальні результати [2]. Тобто самостійність студента у 
навчальній діяльності визначається наявністю таких компонентів: 
мотиваційного, орієнтувального, організаційного, процесуального, 
енергетичного, оціночного. Працездатність студента — це готов-
ність до виконання тієї чи іншої навчальної роботи з високим сту-
пенем напруження, із великими затратами нервової енергії впро-
довж певного часу. Працездатність має індивідуальний характер і 
залежить від внутрішніх (суб’єктивних) та зовнішніх (об’єктивних) 
чинників. До суб’єктивних чинників належать інтелектуальні здіб-
ності, вмотивованість, особливості волі, стан здоров’я, володіння 
навичками наукової організації навчальної праці; до об’єктивних — 
організація навчального місця, режим праці й відпочинку у ВНЗі, 
завантаження різноманітною роботою, наявність доручень, обсяг 
і теоретичний рівень розумового навантаження, кількість навчаль-
них завдань, монотонне й тривале виконання однієї й тієї ж роботи, 
тривалість сну, харчування, механічне та примусове заучування 
тексту [6, 10].

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, 
регламентується навчальним планом (робочим навчальним пла-
ном) і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загально-
го обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної 
навчальної дисципліни. Самостійна робота студентів забезпечу-
ється всіма навчально-методичними засобами, необхідними для 
вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: під-
ручниками, навчальними та методичними посібниками, конспекта-
ми лекцій, навчально-лабораторним обладнанням, електронно-об-
числювальною технікою тощо. Студентам також рекомендується 
для самостійного опрацювання відповідна наукова література та 
періодичні видання. Методичне забезпечення самостійної робо-
ти студентів повинне передбачати й засоби самоконтролю (тести, 
пакет контрольних завдань тощо) [4,7].

Викладання медичної генетики на IV-му курсі здійснюється від-
повідно до розробленої програми з медичної генетики для студен-
тів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації 
(МОЗ України, К., 2009 року).
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Програма з медичної генетики включає 20 годин практичних 
занять (п’ять практичних занять по 4 год) та 25 годин самостійної 
роботи.

У поняття самостійної роботи із медичної генетики входять: 
підготовка до практичних занять (теоретична підготовка та опра-
цювання практичних навичок), самостійне опрацювання тем, які 
не входять до плану аудиторних занять (спадкові захворювання 
нирок, системні скелетні дисплазії, основи екологічної генетики, 
фармакогенетики), індивідуально-дослідницька самостійна робота 
студента, підготовка до підсумкового модульного контролю.

Індивідуально-дослідницька самостійна робота студента вклю-
чає в себе: аналіз клінічних випадків, робота з архівним матеріа-
лом клініки, підготовка літературного огляду по клінічним випадкам, 
що мають труднощі диференційної діагностики та/або лікування, 
виступ на клінічній лікарській та/або клініко-патологоанатомічній 
конференції, підготовка рефератів.

Кожен із зазначених видів самостійної роботи потребує від сту-
дентів наполегливої праці. На заняттях викладач орієнтує студента 
на самостійну діяльність. Хоча здатності і можливості студентів до 
самостійної роботи різні, загальні вимоги до організації такої ро-
боти однакові для всіх: регулярність і систематичність, виділення 
головного в будь-якому матеріалі, розуміння його, а не заучування 
тощо. Самостійна робота студентів виконує певні дидактичні функ-
ції, із яких найбільш важливі: закріплення знань, умінь та навичок, 
отриманих під час вивчення навчального матеріалу; розширення 
і поглиблення навчального матеріалу, який вивчався в аудиторії; 
формування умінь і навичок самостійного виконання завдань; роз-
виток самостійного мислення шляхом виконання індивідуальних 
завдань в обсязі, який виходить за межі матеріалу за програмою, 
але відповідає можливостям студента; виконання індивідуальних 

завдань; підготовка рефератів, для вивчення нових тем під час за-
нять в аудиторії. Самостійна робота здебільшого виступає чи не 
єдиним способом виховання самостійності студентів у набутті 
знань. Ефективність організації самостійної роботи забезпечується 
певною кількістю літератури, розробленими кафедрою методични-
ми розробками щодо організації самостійної роботи, проведенням 
індивідуальних і тематичних консультацій, застосуванням різних 
форм контролю у вигляді клінічних задач, кейсів та тестів різного 
ступеня складності. Зовнішній контроль за самостійною роботою 
з боку викладачів має поєднуватися із самоконтролем студентів. У 
цьому випадку викладач зосереджує свою увагу на наданні допо-
моги тим, кому це особливо необхідно, що вимагає дій кваліфікова-
ного втручання педагога [5,8].

Висновки. Таким чином, виконання самостійної роботи сту-
дентом допоможе йому, як майбутньому спеціалісту оперативно 
приймати рішення, діяти самостійно, творчо. Самостійна робота 
студента сприяє вихованню мислення майбутнього професіонала, 
створює умови для формування власної думки, пізнавальної ак-
тивності. На жаль, не вся здобута інформація зберігається в пам’я-
ті на довгі роки, людина має здатність забувати, але навички само-
стійного пошуку та опрацювання літературних джерел допоможуть 
у майбутньому швидко знаходити потрібну інформацію різної тема-
тики та підтримають образ всебічно розвиненої та інтелектуально 
багатої особистості. Організація самостійної роботи студентів на-
дає можливості особистісного залучення студента до опануван-
ня професійної діяльності та формує в нього професійно-значимі 
якості: відповідальність, креативність, інформаційну культуру, здат-
ність до самоосвіти. Її продуктивність забезпечується поєднанням 
різноманітних форм навчальної діяльності в умовах постійного 
розвитку освітнього середовища вищого навчального закладу.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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PECULIARITIES OF TEACHING MEDICAL GENETICS TO IV YEAR STUDENTS SPECIALTY 
«MEDICINE»

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ СТУДЕНТАМ IV КУРСУ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЦИНА»

Abstract. The article deals with the issues of modern teaching of the discipline «Medical genetics» for students of IV year of 
medical university. Practical classes, peculiarities of theoretical and practical parts of the lesson are analyzed in detail. The 
practical skills that a student must acquire for this course of study are separately identified.
Key words: medical genetics, students, teaching, vocational training.

Анотація. У статті розглянуті питання сучасного викладання дисциспліни «Медична генетика» для студентів IV курсу ме-
дичного ВНЗу. Детально проаналізовані практичні заняття, особливості теоретичної та практичної частин заняття. Окремо 
виділені практичні навички, які повинен засвоїти студент за даний курс навчання.
Ключові слова: медична генетика, студенти, викладання, професійна підготовка.
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Вступ. Загальним завданням системи вищої професійної 
освіти є формування у майбутнього фахівця свідомої мотивації і 
професійних компетенцій. Сучасний освітній процес у медичному 
університеті спрямований на навчання студентів самостійного ак-
тивного оволодіння системою загальних і спеціальних компетенцій 
і накопиченню творчого досвіду [6].

Спадкові хвороби та уроджені вади розвитку трапляються у 
практиці лікаря будь-якої спеціальності, вони мають хронічний 
перебіг та потребують дороговартісного лікування. Тому найваж-
ливішим завданням сучасної медичної генетики є первинна про-
філактика спадкових захворювань та уроджених вад розвитку та, 
як наслідок, зниження патологічного ефекту генетичного тягаря по-
пуляції. Також постійно удосконалюється пренатальна діагности-
ки уроджених вад розвитку та спадкової патології, активно розши-
рюється програма масового і селективного скринінгу на ці хвороби, 
впровадження новітніх генних методик, трансплантації клітин, тка-
нин; хірургічна корекція уроджених вад розвитку в будь-якому віко-
вому періоді [5].

Слід відзначити, що генна терапія — єдиний та ефективний ме-
тод лікування спадкових захворювань, особливо в неонатальному 
періоді, тому пренатальна діагностика дуже важлива у цьому ви-
падку. Тому в умовах підйому захворюваності на спадкові хвороби, 
повсюдне поширення мультифакторних хвороб, також накопичен-
ня патологічних генів у людській популяції, все актуальнішою стає 
проблема модернізації навчального процесу з медичної генетики, 
а також забезпечення його якісним викладанням, що відповідає 
сучасними світовим вимогам, із орієнтацією на досвід зарубіжних 
країн [4,7,9].

На сучасному етапі розвитку медичної освіти в Україні постає 
питання про підготовку фахівців, які відповідають світовим стан-
дартам із медицини і можуть бути конкурентоспроможними, тому 
актуальність викладання медичної генетики для подальшого роз-
витку і удосконалення медичної допомоги не викликає сумнівів [4].

Майбутній фахівець медик повинен бути професійно обізна-
ним, вміти лабільно мислити при вирішенні неординарних ситуацій 
і намагатися отримувати позитивні результати при лікуванні паці-
єнта [3,9].

Відповідно, виникає необхідність впровадження таких тех-
нологій, які б не тільки забезпечували високий рівень засвоєння 
програмного матеріалу з даної, конкретної навчальної дисципліни, 
а й сприяли розвитку професійних навичок, мотивації до майбут-
ньої професійної діяльності. У зв’язку з цим проводиться постійний 
пошук нових технологій навчання для повноцінного освоєння сту-
дентами навчального матеріалу та набуття практичних навичок за 
фахом [1].

Безсумнівно, пріоритетною основою у викладанні медичної ге-
нетики є максимально правильний підхід до процесу сприйняття 
матеріалу з урахуванням питань загальної генетики, механізмів мо-
лекулярної біології і методів генетики людини. Міжпредметна інте-
грація забезпечує формування у студентів клінічного мислення. Це 
важливо для підготовки фахівця-професіонала, що володіє запа-
сом сучасних медичних знань, умінь і навичок, здатного клінічно 
мислити, кваліфіковано підходити до постановки діагнозу і грамот-
но вирішувати професійні завдання [2,8].

Основна частина. Викладання медичної генетики на IV-му 
курсі здійснюється відповідно до розробленої програми з медичної 
генетики для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV 
рівнів акредитації (МОЗ України, К., 2009 року).

Програма з медичної генетики включає 20 годин практичних 
занять (п’ять практичних занять по 4 год) та 25 годин самостійної 
роботи. Завданням викладання дисципліни «Медична генетика» є 
не тільки знайомство з сучасними механізмами розвитку організму 
в умовах здоров’я і патології, а й формування практичних навичок 
із основних методів генетичного обстеження людини. Для досяг-
нення поставленої мети практичні заняття передбачають: розбір 
теоретичного матеріалу, в процесі якого акцентується увага на су-
часних досягненнях у галузі молекулярної генетики та генетики лю-
дини. Теоретичний блок практичного заняття узгоджується з прак-
тичною роботою: студентам пропонуються завдання з вирішення 
проблемних ситуацій, моделювання генетичних процесів, аналізу 
клінічних задач. Використовуються наступні педагогічні методи: 
ділові ігри, рольові ігри, дебати, кейс-метод і багато інших [1,3,4].

На першому практичному занятті «Предмет і завдання медич-
ної генетики. Роль спадковості в патології людини. Методи в ме-
дичній генетиці» студенти повторюють відомий їм матеріал із кур-
су медичної біології про основи спадковості і мінливості людини, 
закони Менделя, хромосомну теорію Моргана, типи успадкування 
спадкових захворювань, методи діагностики в медичній генетиці.

Практична частина заняття включає в себе розв’язання клініч-
них кейсів. Тобто, в межах кейс-завдання проводиться аналіз ро-
доводу пробанда, визначається тип успадкування даної спадкової 
патології та визначається ризик розвитку захворювання. Студен-
ти аналізують готові родоводи та каріограми та вчаться правильно 
їх оцінювати.

На другому практичному занятті вивчають семіотику спадкової 
патології та хромосомні захворювання. Детально розбирають на 
теоретичній частині заняття плейотропність дії генів і множинний 
характер ураження при спадковій патології; клінічний аспект пле-
йотропії, пов’язаний з диференційною діагностикою синдромаль-
ної і несиндромальної патології. Також аналізують особливості 
клінічного огляду хворих та їх родичів, що сприяють діагностиці 
уродженої і спадкової патології.

Розглядають морфогенетичні варіанти розвитку (мікроаномалії, 
мікроознаки, ознаки дизембріогенезу), їх ґенез, постнатальну моди-
фікацію. Загальні і специфічні морфогенетичні варіанти: значення 
в діагностиці спадкових синдромів і уроджених вад. Аналізується 
родина як об’єкт медико-генетичного спостереження: необхідність 
сімейного підходу; клінічна значимість явищ неповної пенетрантно-
сті та варіаційної експресивності у структурі причин клінічної різно-
манітності етіологічно єдиних форм спадкової патології.

На практичній частині заняття студенти діляться на пари «лі-
кар-пацієнт» та проводять первинний генетичний огляд, детально 
аналізуючи анамнез життя, родовід, та описують виявлені мікроа-
номалії. Якщо знаходять уроджені вади розвитку або мультифак-
торну патологію визначають ризик появи даного захворювання у 
наступного покоління. У процесі всебічного аналізу заслуханих 
повідомлень у студентів формується здатність зіставляти новий 
матеріал з попередніми знаннями.
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На третьому практичному занятті розглядаються питання еті-
ології й патогенезу моногенних захворювань, типи генних мутацій, 
різноманітність проявів генних мутацій на клінічному, біохімічному, 
молекулярно-генетичному рівнях, ефекти пре- та постнатальної 
реалізації дії мутантних генів. Окремо зупиняються на механізмі 
патогенезу моногенних захворювань: специфічність мутацій, мно-
жинність метаболічних шляхів, множинність функцій білків; понятті 
про гено-, фено- і нормокопії. Також у межах теоретичної части-
ни розглядають моногенні синдроми множинних природжених вад 
розвитку, загальні ознаки, клінічні приклади та окремі синдроми: 
Елерса-Данлоса, Марфана, адреногенітальний синдром, муковіс-
цидоз, уроджений гіпотиреоз, нейрофіброматоз, туберозний скле-
роз; спадково зумовлені форми неоплазій.

На практичній частині група ділиться на підгрупи та отримує 
для розгляду кейси із моногенною патологією. Усі кейси аналізу-
ються усією групою після їх розв’язання для кращого засвоєння 
моногенних хвороб.

На четвертому практичному занятті розбираються етіологія і 
цитогенетика хромосомних хвороб; часткові трисомії й моносомії; 
однобатьківські дисомії; патогенез хромосомних хвороб. Механіз-
ми порушення розвитку і виникнення вад розвитку при хромосом-
них хворобах: нерозходження в мейозі, порушення овогенезу.

Також аналізують летальні ефекти хромосомних і геномних му-
тацій (спонтанний аборт, мертвонародження, рання дитяча смерт-
ність) та пренатальна діагностика хромосомних хвороб. Особли-
вості клінічних проявів окремих синдромів: Дауна, Патау, Едвардса, 
трисомії 8, трисомії 22, «котячого крику», Вольфа-Хіршхорна, Ше-
решевського-Тернера, Клайнфельтера, трисомії Х, полісомії Y.

На практичній частині заняття група ділиться на малі підгрупи, 
кожна з якої починає працювати над запропонованими їм ситуа-
цією легендах. Малі групи по запропонованим легендах повинні 
грамотно розкласти каріотип пацієнта, користуючись готовими на-
борами трафаретів хромосом людини та назвати патологію. Далі 
потрібно грамотно записати висновок по каріограмі.

На п’ятому практичному занятті студенти розбирають прин-
ципи роботи медико-генетичної консультації, методи пренаталь-

ної діагностики й основи планування сім’ї. Також обговорюються 
види профілактики спадкових хвороб: первинна, вторинна і третин-
на, та її рівні: прегаметичний, презиготичний, пренатальний і пост-
натальний. Форми профілактичних заходів: медико-генетичне кон-
сультування; пренатальна діагностика; масові просіюючі програми; 
«генетична» диспансеризація населення (регістри); охорона навко-
лишнього середовища і контроль за мутагенністю факторів сере-
довища. Характеристика основних програм діагностики фенілке-
тонурії, уродженого гіпотиреозу, адреногенітального синдрому та 
муковісцидозу.

У результаті навчання студентів на циклі клінічної генети-
ки вони повинні вміти:

 – обстежити хворого для виявлення спадкової патології або 
мікроаномалій, розпізнавати загальні прояви спадкової па-
тології, правильно використовувати медичну термінологію 
при описі фенотипу хворого;

 – зібрати сімейний анамнез, скласти родовід, проаналізува-
ти успадкування захворювання в сім’ї, розрахувати величину 
генетичного ризику;

 – вміти обґрунтовано направляти хворих на цитогенетичне, біо-
хімічне та молекулярно-генетичні дослідження;

 – сформулювати попередній діагноз найбільш поширених 
спадкових хвороб;

 – обґрунтовано направляти хворих на медико-генетичне кон-
сультування.

Висновок. Таким чином, на кожному занятті студенти отри-
мують необхідні базисні знання, закріплюють набуті практичні 
навички, що створює наступність для подальшого більш погли-
бленого вивчення інших дисциплін на старших курсах. Доціль-
ність такого підходу полягає також у тому, що у студентів значно 
підвищується мотивація до навчання. Використання інноваційних 
методів при освоєнні практичних навичок доповнюють традиційні 
методи навчання, дозволяють зберегти пріоритет вищої медичної 
школи — формування особистісних якостей професійно грамотно-
го лікаря.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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STUDENTS’ MOTIVATION AS ONE OF THE MAIN FACTORS OF FUTURE SUCCESSFUL 
PROFESSIONAL ACTIVITY

МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ МАЙБУТНЬОЇ УСПІШНОЇ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Abstract. The article deals with the problem of students’ learning motivation and their further professional growth. The concept 
of motivation from the point of view of different scientists is defined, the problems of lack of motivation of students, the emotional 
aspect of motivation, types and techniques of motives are considered, as well as the tips on increasing the students’ motivation 
for professional training of future specialists are given. The purpose of the article is to analyze the conceptual foundations of the 
formation of professional motivation and self-determination of students in the conditions of modern fierce competition in the labor 
market.
Keywords: motivation, students, learning, speaking, interest, university.

Анотація. У статті розглянута проблема мотивації навчання студентів та їхнього подальшого професійного росту. Визна-
чається поняття мотивації з точки зору різних вчених, розглянуті проблеми відсутності мотивації у студентів, емоційний 
аспект мотивації, види та техніки мотивів, а також подані поради щодо підвищення мотивації студентів для професійної 
підготовки майбутніх спеціалістів. Метою статті є аналіз концептуальних засад формування професійної мотивації і само-
визначення студентів в умовах сучасної жорствокої конкуренції на ринку праці.
Ключові слова: мотивація, студенти, навчання, мовив, інтерес, ВУЗ.
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Поставновка питання. На сучасному етапі розвитку професій-
ної освіти в Україні актуалізується проблема пошуку ефективних 
моделей підготовки майбутніх фахівців різних спеціальностей на 
основі розвитку їхньої мотивації до навчання. «Завдання вищої 
школи — готувати освічену молодь — майбутнє нашої країни, яка 
б засвоїла не лише основи знань, а й оволоділа методами науко-
вого пізнання, зрозуміла цінність та важливість наукової думки як 
досвіду попередніх поколінь [6].

Сучасність висуває випускникам вузів високі вимоги, де основ-
ні ролі посідають професіоналізм, соціальна активність і творчий 
підхід до виконання професійних завдань, тому процес підготов-
ки майбутніх фахівців складний та зумовлений багатьма вирішаль-
ними чинниками. Серед них чи не найголовнішим є адекватність 
мотивації навчальної діяльності студентів цілям і завданням освіт-
ньої системи у ВНЗ та подальшим вимогам професійного кар’єрно-
го росту й посіданні особливої ніші на ринку праці. Відтак проблема 
формування мотивації до навчання, що є невід´ємним фактором у 
майбутньому професійному розвитку, є актуальним тому, що серед 
студентської молоді прослідковується втрата стимулу до навчаль-
ної діяльності.

Огляд історіографії питання. Власне широким вивченням мо-
тивації людини займалися Д.Макклелланд, Д.Аткінсон, Г.Хекхаузен, 
Г.Келлі, Ю.Роттер, К.Роджерс, Р.Мей, А.Н.Леонтьєв. Сучасні нау-
ковці, що апробують проблеми мотивації, розглядають: полімоти-
вовану діяльность (В. Галузяка, В. Клачка, І. Жадан, І. Зарубінської, 
К. Кальницької. В роботах Л. Божович, В. Ковальова, О. Леонтьєва, 
В. Ляудіс) мотивацію як динамічний процес активного навчання (К. 
Ізард, І. Ільїн, А.  Маслоу, М. Савчин); мотивацію як комплекс сти-
мулів до навчання (Д.  Мазоха, Н. Опанасенко, Н. Юдіна). Питан-
нями вивчення історичних матеріалів у вищій школі займалися В. 
Бевз, Т. Годованюк, В. Андріанов та ін.

Метою статті є аналіз концептуальних засад формування про-
фесійної мотивації і самовизначення студентів в умовах сучасної 
жорствокої конкуренції на ринку праці.

Виклад основного матеріалу. Останім часом в психологічній 
та педагогічній науковій літературі питанням мотивації студент-
ської діяльності приділяється багато місця. Це актуальна пробле-
ма, оскільки питання про мотиви зумовлені безпосередньою діяль-
ністю тих, хто навчається.

Вища професійна освіта є фундаментальною складовою ціліс-
ної системи безперервної професійної освіти в сучасних умовах 
жорсткої конкуренції на ринку праці. Формування професійної мо-
тивації студента є важливим фактором його конкурентності. Зав-
дяки системному та благотворному впливу мотивації формується 
позиція особистості, поведінкові реакції, професійні навики.

Маркова А. К. виділяє два типи стратегій дослідження моти-
вації: 1) вивчення впливу мотивації на діяльність, зміна діяльності 
в залежності від актуалізації у студента різних мотивів; 2) вивчення 

впливу діяльності на становлення мотиваційної сфери. Спочатку 
слід проаналізувати поняття «мотивація» та її основний складник — 
мотив. А. Маслоу, визначивши мотивацію як процес спонукання 
особистості до задоволення потреби, надав їй енергетичної функ-
ції та динамічного характеру [8]. Як зазначає І. Ільїн: «мотивація — 
це процес формування мотиву, що проходить через певні етапи» [5, 
с. 85]. Відтак автор висловлює думку, що при врахуванні стану інди-
віда, його можливостей, досвіду та ситуації в одному випадку буде 
вихід «енергії потреби», тобто відбуватиметься процес мотивації, а 
в іншому — ні. Далі автор наголошує на інтегрованому підході до 
визначення терміна «мотивація» і пропонує синтез динамічної та 
статичної (змістової) складових цього поняття [5, с. 85]. До того ж, 
мотивація розглядається як «сукупність стимулів або мотивів, що 
мають певну ієрархію і виражають спрямованість особистості» [3, 
с.184].

За визначенням Н. Лисовець, мотивацію складають дві гру-
пи явищ: сукупність мотивів або чинників як індивідуальна система 
мотивів; динамічна освіта, процес, механізм, тобто система дій з 
активізації мотивів певної людини [7]. Ефективна організація педа-
гогічного процесу неможлива без врахування спонукальних причин, 
які визначають діяльність студента, тобто, аналіз та модернізація 
методики навчального процесу потребує дослідження пробле-
ми мотивації. З точки зору психології мотиви, це те, що спонукає 
діяльність людини, заради чого вона здійснюється.

З мотивацією безпосередньо пов’язані мотиви. Тому, варто ви-
значити поняття «мотив» також. Під цим терміном розуміють при-
чину дій, вчинків людини; це поняття, яке пояснює, чому людина 
робить те, що вона робить. Коротше кажучи, мотивацією для сту-
дента виступає бажання вчитися заради досягнення не тільки ака-
демічної мети, а й для професійного зросту, для відчуття конку-
рентного середовища тощо. Відтак, навчальну активність студента 
можна визначити шляхом вираження сильної або слабкої мотива-
ції до навчання.

У свою чергу, мотиви поділяються на: навчально-пізнавальні 
мотиви, що формують зміст освітньої діяльності, штовхають сту-
дентів опановувати не лише теоретичними знаннями, а й актив-
но тренувати їх у навчальній практиці; мотиви, що пакозують сам 
процес навчання, виявляють інтелектуальну активность студен-
тів тощо. Поряд з цим, дослідници виділяють наступні техніки мо-
тивування: переконання; викликання інтересу; навіювання; делегу-
вання; закріплення позитивного враження.

У процесі навчання студент зіштовхується з низкою проблем 
психолого-педагогічного характеру, що пов’язані з пристосуванням 
до нової дидактичної ситуації, яка принципово відрізненяється від 
шкільних форм та методів організації навчального процесу. Ця аб-
солютно відмінна й нова ситуація для студентів та пов’язані з нею 
труднощі створюють свого роду навчальний бар’єр, який повинен 
бути подоланий шляхом професійних дій викладачів та кураторів, 
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за допомогою мотиваційних інструментів, які повинні майстерно за-
стосовувати останні.

Однак, мотиви стають запорукою формування навчальної ді-
яльності студентів, якщо: у структурі мотивів превалює внутрішня 
мотивація, безпосередньо пов’язана з навчальною діяльністю; 
навчальні мотиви глибоко усвідомлені студентом й вимальовують 
чітку картину майбутнього застосування набутих під час навчання 
знань та навичок; навчальні мотиви реально діють, актуалізуються 
в поведінці, у навчальних діях, прагненні аналізувати й застосову-
вати вивчене [9].

Дослідники визначають, що професійна мотивація студен-
тів активно формується на 3-4 курсах навчання, коли поглиблено 
вивчаються професійно-зорієнтовані дисципліни та здійснюється 
практика. Наприклад, С. Єрохін, Ю.Нікітін компонентами професій-
ної мотивації називають мотивацію ініціації (спонукає до діяльно-
сті); мотивацію селекції (сприяє вибору мети); мотивацію реалізації 
(забезпечує регулювання, контроль реалізації виконання відповід-
ної дії); мотивацію постреалізації (уможливлює завершення вико-
нання дії і спонукання до іншої) [1].

Професійну мотивацію зведено до трьох основних комплексів: 
інтерес, обов’язок, самооцінка професійної здатності [1]. Безпосе-
редній інтерес (виникає на основі привабливості змісту та проце-
сів конкретної діяльності) включає професійно-специфічний інте-
рес (інтерес до предметів, до процесів праці, що характеризують її 
основні функції, а також до результатів, які виражаються у створе-
них продуктах, наданих послугах тощо); загальнопрофесійний інте-
рес (виникає на основі привабливості найбільш загальних власти-
востей професії); романтичний інтерес (базується на уявленні про 
незвичайність певної професії); ситуативний інтерес (формується 
на основі випадкових, нетипових для певної професії ознак).

Опосередкований інтерес (зумовлений деякими організацій-
ними, соціальними та іншими характеристиками професії) вклю-
чає професійно-пізнавальний інтерес (базується на прагненні до 
пізнання певних природних, технічних, гуманітарних та інших про-
цесів і явищ); інтерес до самовиховання (проявляється у прагненні 
до духовного збагачення і формування суб’єктно-ціннісних якостей 
особистості); престижний інтерес (вибір професії, зумовлений 
перспективами професійного зростання і престижністю професії у 
суспільстві); інтерес супутніх можливостей (відображає прагнення 
молодої людини за допомогою обраної професії задовольнити пев-
ні духовні й життєво-побутові запити та потреби, тобто прагнення 
до спілкування з людьми, матеріальне забезпечення тощо); неви-
значений інтерес (в його основі лежить невизначений емоційний 
потяг до певної професії).

Мотивом суспільного обов’язку у виборі професії є усвідом-
лення студентом реальної суспільної користі від своєї участі в пев-
ній сфері діяльності, переживання особистої відповідальності за 
успішну працю, готовність до подолання можливих моральних і 
фізичних труднощів. Можна виділити чотири основних групи моти-
вів обов’язку: а) відповідальність щодо повсякденних професійних 
обов’язків і вимог; б) прагнення до вдосконалення майстерності 
в обраній справі; в) новаторство у праці та організації; г) загаль-
но-альтруїстичні прагнення [4].

Одним зі способів формування професійної спрямованості 
студентів є розширення їхнього досвіду фахової діяльності, якого 
вони набувають у процесі фахової практики. У цей період відбува-
ється вдосконалення і коригування сформованих у процесі вивчен-
ня фахових дисциплін знань і навичок. Практика — це можливість 
виявити наявність (чи відсутність) інтересу до обраної професії, 
життєвих налаштувань, пов’язаних із цією професією, ступеня го-
товності до здійснення професійної діяльності.

Становлення майбутнього фахівця як висококваліфікованого 
фахівця, на думку В. А. Якуніна, Н. В. Нестерової, можливо лише 
при сформованому мотиваційно-ціннісному відношенні в його 
професійному становленні. Н. Б. Нестерова, аналізуючи психоло-

гічні особливості розвитку навчально-пізнавальної діяльності сту-
дентів, вона розділяє весь період навчання на три етапи: I етап 
(I курс) характеризується високим рівнем показників професійних 
і навчальних мотивів. Проте, поряд з цим мотиви ідеалізуються, 
оскільки обумовлені розумінням їх суспільного сенсу, а не особо-
вого. II етап (II, III курс) відрізняється загальним зниженням інтен-
сивності всіх мотиваційних компонентів. Пізнавальні і професійні 
мотиви перестають управляти навчальною діяльністю. III етап (IV-V 
курс) характеризується тим, що росте ступінь усвідомлення й інте-
грації різних форм мотивів навчання [8].

Необхідна умова для створення інтересу до змісту навчання і 
до самої навчальної діяльності — можливість проявляти в навчан-
ні інтелектуальну самостійність та ініціативність. Чим активніші ме-
тоди навчання, тим легше зацікавити ними учнів. Основний засіб 
виховання стійкого інтересу до навчання — використання таких пи-
тань і завдань, вирішення яких вимагає від учнів активної пошуко-
вої діяльності. Велику роль у формуванні інтересу до навчання віді-
грає створення проблемної ситуації, зіткнення учнів з труднощами, 
які вони не можуть вирішити за допомогою запасу знань, що є у 
них; стикаючись зі створеною викладачем проблемою, вони пере-
конуються в необхідності отримання нових знань або застосування 
старих в новій чи нестандартній ситуації. Відтак, цікавими є лише ті 
завданян, які вимагають постійної напруги. Легкий матеріал, що не 
вимагає розумової напруги, не викликає інтерес. Подолання труд-
нощів у навчальній діяльності — найважливіша умова виникнення 
зацікавленості до нього.

Навчальний матеріал і методичні прийоми, які викладач залу-
чає до подачі навчально-практичного матеріалу, повинні бути до-
статньо різноманітні. Новизна матеріалу — найважливіша пе-
редумова виникнення інтересу до нього. Проте, пізнання нового 
повинно спиратися на знання, що вже є у студента зі школи. Ви-
користання раніше засвоєних знань — одна з основних умов по-
яви зацікавленості. Відтак, важливий фактор виникнення інтересу 
до навчального матеріалу — його емоційне забарвлення, живе 
слово вчителя, актуальні приклади, показ на практиці, інформація, 
де можна застосувати отримані знання тощо [2].

Найважливішим чинником застосування мотивації є подальша 
активні й успішна професійна діяльність студента. Стосовно на-
вчальної діяльності студентів в системі вузівської освіти під про-
фесійною мотивацією розуміється сукупність чинників і процесів, 
які, відбиваючись в свідомості, спонукають і направляють особу до 
вивчення майбутньої професійної діяльності. Професійна мотива-
ція є внутрішнім фактором розвитку професіоналізму особистості, 
оскільки тільки на основі її високого рівня сформованості можли-
вий ефективний розвиток професійної культури студента [10]

Правильне виявлення професійних інтересів і схильностей 
є важливим прогностичним чинником задоволеності професією 
в майбутньому. Причиною неадекватного вибору професії можуть 
бути як зовнішні (соціальні) чинники, пов’язані з неможливістю 
здійснити професійний вибір за інтересами, так і внутрішні (пси-
хологічні) чинники, пов’язані з недостатнім усвідомленням своїх 
професійних схильностей або з неадекватним уявленням про зміст 
майбутньої професійної діяльності. Тому, формування стійкого по-
зитивного відношення до професії є одним із актуальних питань 
педагогіки і педагогічної психології.

Висновки. Для підвищення рівня підготовки сучасних фахів-
ців до успішної конкурентоспроможної професійної діяльності після 
закінчення вищого навчального закладу на перший план виступа-
ють завдання щодо розвитку професійної мотивації студентів ВНЗ. 
Вища школа має систематично формувати мотивацію студентів до 
професійної діяльності за допомогою фахової практики, розкрит-
тя можливостей позитивного використання професійного досвіду. 
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів визначеної про-
блеми. Перспективними для подальшого наукового пошуку є пи-
тання ролі викладачів до формування спрямованості на успішну 
професійну діяльність студентів.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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Higher state educational institution of Ukraine “Bukovynian state 
medical university” is famous for the enormous amount of Hindu stu-
dents’ community. It allows to engage knowledge and cultural acquisi-
tions from such a popular spiritually-physical practice as yoga with its 
direct representatives. That’s why, physical training teachers practice 
creative cooperation with the students’ youth during their lessons at 
BSMU.

Fitness is popular kind of physical training nowadays. Yoga is one 
of the most widespread offshoot of it. Ancient yogis did not do only 
exercises, they also professed their own philosophy consisted in har-
mony between body and soul. So, it is known that yoga is psycho-prac-
tice of changing consciousness; it is holistic system of various Indian 
spiritual and physical methods which exist in Hinduism and Buddhism 
in order to control psychology and psychophysiology of person. Yoga 
is the most important component of the spiritual culture of mankind, 
which originated in the bowels of Indo-European civilization, crossed 
all boundaries, and enriched with the intellectual achievements of many 
other cultures, flourished in the modern world, becoming Path, a prac-
tice and source of inspiration for many generations.

Historiography review. High attention is paid to different kind of 
sport in scientific and methodology literatures. In particular, different 
methods are described, however, method of lessons organization with 
yoga elements is described only partly and accent is not always on 
practical aspect of the problem. There are some scientists who investi-
gated peculiarities of yoga for increasing efficiency of physical training 
lessons in Higher educational institutions, in particular, V. Dyukov and 
N.Skuryhuna [3]. Such scientists as T.E. Vasylyev and V.A. Voronin [5; 
6] pay attention to the introduction of sport elements with sanative char-
acter and methodical enrichment of physical training lessons because 
of it. Our work is special because of description of creative contact 
and cooperation with yoga culture representatives. Such scientists as 
V.H. Boksha, V.A. Levando, A.E. Makarevych investigated the usage 
and functional properties of yoga exercises in the process of physical 
training. In particular, it was revealed that practice of yoga promotes 
breathing improvement and is serious prevention for spine, joints and 
nervous system diseases.

Aim of investigation is to study peculiarities of technique connect-
ed with using yoga exercises in the process of physical training lessons 
and organization cooperation with Hindu students by teachers from 
BSMU faculty of physical training.

Main information. Yoga is regarded as peculiar body philosophy 
and combines unique physical, moral, mental and spiritual charges, 
which together accumulate all hidden or “intoxicated” abilities of our 
body in the result of tiredness and stress situations. Yoga means bal-
ance of spirit that gives opportunity to look at life impartially in all its dis-
plays [1, с. 128]. There is big amount of physical training systems which 
promote development of muscle tissues which consist in using a lot of 
special exercises and methods. However, there is peculiarity of yoga 
exercises; yoga improves not only our body, but also expands mental 
abilities. People who practice yoga learn who to operate muscles at the 
level of feelings and listening to body and soul [2, с. 67].

Yoga consists in asanas (starting positions), pranayam (breathing), 
chakras (concentration on energy). Aim of yoga lessons is to fulfill pos-
itive impact on the process of physical improvement of students. In our 
case also is very important to conditionally return Hindu students in 
their native country, to improve their depressed being and home nos-
talgia. It will help to accumulate positive energy and increase work-
ing capacity during intensive studying. Yoga exercises are based on 
muscles stretching. This method is the most widespread for increasing 
flexibility and posture improvement in frontal and sagittal balances. It 
is necessary to rotate these exercises with relaxation and meditative 
yoga elements.

Peculiar methodical experiment consisted in two stages and was 
conducted between Hindu students and teachers from BSMU physical 
training faculty. On June 21 solemn events dedicated to the celebra-
tion of the International Yoga Day were held. The first stage was con-
sisted in that medical student Jani Mihir who is good at yoga practice 
and originates from the yogis’ family, conducted introduction lecture 
for Ukrainian students who had physical training lessons; he told them 

about yoga history and peculiarities of this practice. Students found out 
basic concepts of this culture from his lecture. Mentions about yoga 
are found even in the oldest Sanskrit sources. It is unknown exactly 
when yoga occurred. Scientists consider Stone Age was the time of its 
occurrence. Archeological excavations let to confirm it, as there were 
found different statuettes with yoga poses in the last cities of Ind-Sar-
asvati civilization, dated back to 4th millennium B.C. in general, history 
of yoga can be divided into 5 main periods: Vedic period, Pre-classical 
period, Classical period, Post-classical period and Period of modern 
yoga. The word “yoga” means balance, union, connection, joint. Yogis’ 
doctrine claims that people must be responsible for their health. Yoga 
philosophy states that violation of behavior laws, bad habits and ac-
tions, wrong pathogenic thoughts are the reasons of all diseases.

In order to receive only positive effect on our body from yoga exer-
cises and obtain maximum relaxation and stress releasing, it is neces-
sary to follow these rules: to do yoga only with positive mood; before 
doing asanas it is necessary to do warming-up; beginners should not 
stay long in one position, especially if it is complicated; exercises must 
be conducted with empty stomach (eat 3 hours before yoga, drink wa-
ter 30 minutes after doing asanas); it is necessary to teach your body 
to be concentrated on separate organs as the action of all exercises 
is directed into almost all organs: liver, glands of the inner secretion, 
cardiovascular system, lungs, gastrointestinal tract [4].

Next stage was conduction of lessons with yoga elements. It is 
important to know that yoga practice promote health improvement and 
increasing of resistibility and endurance of the body. Important compo-
nent of physical lessons with yoga lessons at BSMU is that Hindu stu-
dents share their “primary” yoga knowledge while teachers introduce it 
into general lessons’ structure, as there are different kinds of physical 
training: running, walking, active games, gymnastics, aerobics, pilates 
and others. Students Jani Mihir (group 43, II course), Shukla Simran 
(group 51, II course) and Jai Vachani (group 53, II course) agreed to 
share their yoga knowledge. According to it, series of special lessons 
was conducted where teachers and those students were working under 
parity conditions and organized educational process together. In par-
ticular, those students conducted the beginning and ending of lessons, 
as yoga elements are better to conduct during the introduction and 
finish. Yoga culture consists in such parts as: asanas (starting posi-
tions), pranayam (breathing), chakras (concentration on energy). For 
introduction part, traditional exercises of generally-developing charac-
ter were chosen:

 – Complex of breathing exercises “Bhastraca”. “Bhastraca” is 
one of pranayama types, that is breathing exercises consisted 
in rhythmical diaphragmatic breathing. It has effective renewal 
impact on digestive and cardio-vascular systems. So, “Bhast-
raca” has sedative impact on whole body. Complex lasts for 3-5 
minutes. However, it gives chance to customize students’ bodies 
for stronger physical charges. 46 students (3 groups) were do-
ing “Bhastraca” exercises which were accompanied with verbal 
attitudes of student-master. It allowed to improve students’ being, 
give their bodies “oxygen portion” of health. Life in another coun-
try and constant stress situations because of intensive studying 
and medical subjects’ complexity cause depressions and broken 
spirit in foreign students. This breathing complex is for improve-
ment mental being in students and return them to their hometown, 
at least mentally.

 – Yoga complex “Surya namaskar” (greeting the sun) is one of the 
leading yoga culture technique. This technique is based on the 
cycle of 12 basic starting asana positions — periodical inclines 
forward and backward, bending and extension of spine and other 
parts of body. Flexibility of body and ability to weaken all muscles 
are very important on this stage. The main feature of this complex 
is to teach your body to be flexible, graceful and light that re-
new all organism’s potential. Initially, technique of each asana is 
worked out separately, later rotation of the complex is introduced. 
It is important to pay attention to breathing that must be synchro-
nous with asanas and duplicate natural body rhythms. During in-
creasing the angle of the pelvis slope, exercises must promote 
muscle extension of front part of thighs, lumbar part of long back 
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muscles, square muscle, as well as strengthening stomach mus-
cles and back side of thighs. Exercises “Surya namaskar” must 
be conducted for 20 minutes.

 – Final part of physical training must be finished with using so 
called “pose of dead” — lying on back in shavasana (correct re-
laxation) that normalizes adrenalin and insulin in blood (for 5-10 
minutes). Also exercises for breathing normalization can be used. 
Final stage is necessary for gradual recovery of body and all its 
systems after physical training. Its important element is breathing 
gymnastics — deep breath with parallel hands lifting and exhale 
with their lowering. In order to intensify the process of accumula-
tion in the subtle body of additional energy, may be a lying posi-
tion, combining together the heels of straight legs. The practice 
of shavasana frees the body from all stresses and prepares it for 
new stresses. If out of mastering well, it can become a partial re-
placement of sleep. A few minutes of practice of shavasana give 
a tired body an equilibrium, and a person gets the opportunity to 
work normally. This repose method is especially useful for medi-
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cal students who do not have the possibility to sleep regularly due 
to the intensity of their education. Chavasan is a major therapeu-
tic exercise for heart disease and hypertension. Yogis (those who 
engaged in yoga professionally) with the help of this asana reach 
the state of Yoga-Nidra — falling into a dream without dreams — 
and enter the scope of the Universal Mind. In cases of cervical 
osteochondrosis or persistent tension of the neck muscles (for ex-
ample, during daily work at the computer) recommended starting 
the relaxation from the head.

Summary. Creative cooperation between teachers from BSMU 
physical training faculty and direct carriers of ancient spiritually-physi-
cal yoga practice promote improvement of the dialogue and abrasion of 
cultural barriers between foreign students and Ukrainian teachers. Also 
the results of this so called experiment revealed that lessons with yoga 
elements are being passed more productively than traditional ones and 
influenced on physical and psychological condition of students. Stu-
dents withstood physical loading well, they were not overtired; they 
performed complexes of yoga exercises with pleasure.

USE OF SIMULATION TRAINING TECHNOLOGIES IN INTERNAL MEDICINE STUDY

ВИКОРИСТАННЯ СИМУЛЯЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ 
ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

Abstract. The implementation of simulation technologies into the educational process of medical students is presented in the 
article. The effectiveness of simulation training implementation within professional development of future doctors is proved and 
the students’s attitude to this methodology. The method of stimulation training is a modern and effective means of improving the 
effectiveness of professional training at the postgraduate stage. The immersion of students in the clinical situation, created with 
the help of modern simulators and phantoms, as well as standardized patients, not only improves the competence of the students, 
but also improves the confidence and readiness of future physicians to solve clinical problems in real conditions.
Keywords: simulation training, internal medicine, students.

Анотація. У статті висвітлено впровадження симуляційних технологій у навчальний процес студентів-медиків. Оцінено 
ефективність застосування симуляційного навчання у професійній підготовці майбутніх лікарів і ставлення студентів до 
даної методики. Метод стимуляційного навчання є сучасним і ефективним засобом підвищення ефективності фахової 
підготовки на додипломному етапі. Занурення студентів в клінічну ситуацію, створену за допомогою сучасних тренажерів і 
фантомів, а також стандартизованих пацієнтів, не тільки дозволяє покращити компетентнісну підготовку студентів, але і 
поліпшує впевненість та готовність майбутніх медиків до вирішення клінічних задач у реальних умовах.
Ключові слова: симуляційне навчання, внутрішня медицина, студенти.
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Вступ. На сьогодні медична освіта в Україні стоїть перед ря-
дом проблем, які необхідно вирішити. Перш за все, виникла гостра 
необхідність зі сторони студента у зміні стилю навчання. Особли-
ва потреба виникла у зменшенні великого розриву між теоретич-
ною підготовкою та клінічною практикою майбутнього лікаря. Крім 
того, Світовим альянсом за безпеку пацієнтів, створеним за під-
тримки ВООЗ, повідомляється, що вищі навчальні заклади повинні 
створити безпечне та надійне освітнє середовище для навчання 
клінічних умінь. Тому, все більше уваги необхідно приділяти безпе-
ці пацієнтів, збільшенню відповідальності медичних працівників пе-
ред ним, етичним питанням, високому рівню необхідної професій-
ної кваліфікації.

Водночас традиційні форми медичної освіти не можуть гаран-
тувати повністю безпечної та ефективної підготовки медичного 
працівника до майбутньої активної співпраці з пацієнтами. Окрім 
того, традиційні форми контролю рівня компетентності лікарів є 
переважно недостатніми. Це, відповідно, вимагає адаптування 
навчальних програм з використанням сучасних освітніх інструмен-
тів [6].

В умовах реформування вищої медичної освіти ми повинні 
впроваджувати нові методики підготовки студентів, які після за-
кінчення навчального закладу були б професійно компетентними. 
В останні роки в Україні все більшого поширення набуває симуля-
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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ційне навчання, слідуючи тенденціям розвинених країн світу, де си-
муляційна освіта широко використовується в практичній підготовці 
медичних фахівців [8].

Симуляційне навчання — сучасна технологія набуття практич-
них навичок, умінь та знань, заснована на реалістичному моделю-
ванні та імітації клінічної ситуації з використанням різноманітного 
сучасного навчального обладнання.

Розвиток комп’ютерної техніки та мікроелектроніки привів до 
появи високотехнологічних манекенів, які дозволяють розкри-
ти справжній потенціал симуляційного навчання [7], що дозволяє 
досягти максимально якісного реалізму імітації різноманітних клі-
нічних сценаріїв, а також відпрацювати практичні навички окремих 
діагностичних і лікувальних маніпуляцій.

Медичні працівники та викладачі вищих медичних навчальних 
закладів усього світу зазначають, що навчання на базі моделю-
вання тих чи інших клінічних ситуацій сприяє покращенню якості 
медичного обслуговування за рахунок підвищення продуктивності 
праці фахівців та рівня безпеки пацієнтів [1].

Останнім часом інтерес до симуляційного медичного навчання 
в Україні значно зростає. З’являється обладнання, відкриваються 
нові навчальні центри. Однак, тільки наявності високотехноло-
гічних тренажерів недостатньо для забезпечення високої якості 
практичної підготовки майбутніх медиків. Необхідною умовою є 
використання особливих педагогічних технологій, які забезпечують 
відпрацювання та вдосконалення практичних навичок і підготов-
ку до компетентної професійної діяльності лікаря на всіх етапах 
навчання [2]. Важливо дотримуватися ефективної методології, 
налагодити співпрацю між симуляційними центрами та належну 
підготовку викладачів, здатних організувати навчальний процес з 
урахуванням сучасного досвіду [4].

Тому, провідним фактором, який впливає на перспективу роз-
витку вищої медичної освіти в Україні є застосування нових симу-
ляційних технологій [5], які допоможуть забезпечити інноваційний 
розвиток суспільства та підготувати конкурентоспроможних фахів-
ців інноваційного типу в умовах зростаючої конкуренції на ринку 
освітніх послуг [3], допоможуть подолати наявні проблеми у меди-
цині, починаючи з навчання у вищому навчальному закладі, і до 
етапу безперервного навчання [1].

Мета роботи — оцінити ефективність проведення навчаль-
них симуляційних тренінгів у студентів п’ятого та шостого курсу 
на практичних заняттях із дисципліни “Внутрішня медицина” для 
підвищення якості освітнього процесу та покращення професійної 
підготовки медиків.

Основна частина. У Вищому державному навчальному за-
кладі України «Буковинський державний медичний університет» 
симуляційні технології в медицині використовуються, зокрема, під 
час навчання студентів п’ятого та шостого курсів на практичних за-
няттях з внутрішньої медицини у Центрі симуляційної медицини та 
інноваційних технологій. Студенти на такі практичні заняття прихо-
дять згідно затвердженого графіку.

На базі симуляційного центру студенти разом з викладачем 
відпрацьовують практичні навички на муляжах, манекенах та си-
муляційних тренажерах. Також з майбутніми лікарями проводяться 
симуляційні тренінги із залученням стандартизованих пацієнтів та 
акторів для моделювання реалістичної клінічної ситуації і створен-
ня ефекту безпосереднього контакту та спілкування з «реальни-
ми пацієнтами». Відповідно до теми та мети заняття, проводиться 
відтворення певного клінічного сценарію, який допомагає майбут-
нім медикам якісно оволодіти практичними навичками та ефектив-
но засвоїти методи діагностики та лікування. Роль стандартизова-
ного пацієнта та його родичів часто грають самі студенти.

Головними ознаками симуляційного навчання можна вважати: 
наявність штучно створеного імітованого середовища для нав-
чання; можливість використання манекенів або стандартизовано-
го пацієнта для повноти та реалістичності моделювання об’єкта 
в певній ситуації; відпрацювання конкретних практичних навичок 
з використанням сучасної апаратури без завдання шкоди здоров’ю 
людини; відпрацювання командної роботи в імітованій конкретній 
ситуації; наявність досвідчених викладачів (інструкторів), які мають 
багатий досвід лікувальної та навчальної роботи.

Досить часто може виникнути хибна думка, що симуляційне 
навчання — це тільки відпрацювання на тренажерах певних про-
цедур і маніпуляцій. Це неодмінно дуже важлива складова части-
на навчального процесу, але в жодному разі не єдина. Загальний 
успіх залежить не тільки від індивідуальних знань, вмінь та навичок, 
а й від злагодженої і ефективної роботи усієї команди медиків, яка 
працює [6].

У стані стресу значно збільшується кількість помилок, які ро-
блять медичні працівники — навіть у тих процедурах, які вони ра-
ніше у спокійній ситуації відпрацьовували на тренажерах. Тому, 
імітуючи реальну обстановку, потрібно вчити студентів правильно 
діяти і в стані нервового напруження. Симуляційне навчання має 
вирішувати значно ширше коло завдань, ніж просто відпрацювання 
на спеціальних тренажерах навичок виконання певних маніпуляцій 
і процедур. Не менш важливим є розвиток здатності приймати рі-
шення, лідерських та організаторських якостей, навичок командно-
го спілкування та підтримки.

Перевагами симуляційного тренінгу є: знижений стрес студен-
та під час перших самостійних маніпуляцій; велика кількість повто-
рів для відпрацювань навичок; відпрацювання дій при рідкісних та 
таких, що загрожують життю, станах; розвиток як індивідуальних 
умінь і навичок, так і командної взаємодії; об’єктивна оцінка досяг-
нутого рівня майстерності.

Зі студентами шостого курсу симуляційна форма навчання 
внутрішньої медицини переважно використовується при наданні 
екстреної та невідкладної медичної допомоги при відпрацюванні 
клінічних сценаріїв у залі екстреної медичної допомоги та залі сер-
цеволегеневої реанімації. В цьому випадку можливо більш повно 
і реалістично моделювати об’єкт у певній ситуації, отримати не-
обхідні теоретичні та практичні знання, відпрацьовувати конкретні 
навички, не завдаючи шкоди здоров’ю людини.

При вивченні клінічних дисциплін, зокрема внутрішньої меди-
цини, на жаль, виникають деякі труднощі для виконання і засвоєн-
ня практичних навичок та вмінь, а також для якісної діагностики та 
лікування пацієнта: не завжди здійснюється повноцінний розбір 
кожного пацієнта, який був відібраний для курації; відсутність па-
цієнта по темі заняття; залежність від стану пацієнта; обмеженість 
у часі, неможливість самостійно скорегувати діагностику та ліку-
вання пацієнта. Це не дає студентам достатньої можливості ово-
лодіти певними навичками та вміннями. З іншого боку викладач не 
може повністю проконтролювати, наскільки кожен студент оволо-
дів певною практичною навичкою чи вмінням.

Тому студентам п’ятого курсу симуляційне навчання з внутріш-
ньої медицини переважно проводиться за допомогою клінічних 
сценаріїв різних захворювань внутрішніх органів з використанням 
стандартизованого пацієнта. Суттєвою перевагою використання 
стандартизованого пацієнта у стимуляційному навчанні є те, що та-
ким чином можна створити клінічний сценарій практично будь якого 
захворювання внутрішніх органів, навіть досить рідкісного.

На допомогу студентам, для вирішення запитань щодо об’єк-
тивного обстеження пацієнта, надається манекен у вигляді торса 
реального пацієнта для аускультації при різних патологіях орга-
нів дихання та серця, а також манекен у вигляді руки для вимі-
рювання артеріального тиску та пульсу. Симулятор досконало 
відтворює фізіологію людини, що надає можливість аускультації 
серцевих тонів, як у нормі, так і при різних станах, а також фізіоло-
гічних та патологічних дихальних шумів. Відпрацювання практич-
них навичок на тренажері дає можливість студентам краще ово-
лодіти методиками, також збільшуються можливості викладача як 
проконтролювати певну навичку. Після відпрацювання практичних 
навичок на тренажері студенти краще орієнтуються в аускульта-
тивній картині не тільки на симуляторі, але і на пацієнтах.

Надзвичайно важливою і відповідальною частиною симуля-
ційного навчання є дебрифінг, тобто обговорення після виконання 
клінічних сценаріїв, яке проводиться у відповідних кімнатах. При-
міщення та оснащення стимуляційного центру спеціально присто-
соване для проведення симуляційного заняття з поточним спосте-
реженням за діями суб’єктів навчання і подальшим проведенням 
дебрифінгу [2].

Під час дебрифінгу викладачі разом із студентами перегля-
дають і аналізують відеозаписи дій команди. Звертають увагу не 
лише на техніку виконання, а й на різні важливі моменти, пов’язані 
з комунікацією і взаємодією у команді, процесом прийняття рішень, 
роллю лідера, розподілом завдань, ефективністю використання 
усіх членів команди та інше. Викладачі і студенти разом визнача-
ють успіхи та позитивні моменти, ключові проблеми, а також ро-
блять висновки, що саме потрібно змінити, щоб команда працюва-
ла краще і ефективніше.

Якісне проведення дебрифінгів за ефективною методикою сут-
тєво підвищуює користь від проведеного навчання.

Для проведення контролю вихідного рівня знань, а також для 
закріплення пройденого матеріалу у вигляді тестів, а також можли-
вістю проведення симуляційного навчання за допомогою комп’ю-
терних симуляційних програм у стимуляційному центрі наявний 
зал віртуального симуляційного навчання обладнаний відповідною 
кількістю персональних комп’ютерів.

Після кожного проведеного в стимуляційному центрі заняття 
з внутрішньої медицини студенти оцінювали дане заняття згід-
но переліку запитань. Переважній більшості студентів заняття 
в стимуляційному центрі сподобалося, було цікавим та корисним. 
Вони відмічають, що дані тренінги здатні суттєво підвищити рівень 
вмінь та навичок, допомагають не боятися діяти в реальному житті, 
зацікавленні продовжувати дане навчання й надалі та рекоменду-
вати його іншим.

Студенти завжди з радістю відвідують заняття в стимуляційно-
му центрі, активно та плідно працюють впродовж всього практично-
го заняття часто навіть забуваючи про перерву, повністю пережи-
ваючи запропоновану клінічну ситуацію.

Прислухаючись до побажань студентів, ми запровадили прове-
дення звичайних практичних занять зі студентами в межах навчаль-
ної аудиторії кафедри у форматі стимуляційного навчання. Таким 
чином, під час практичного заняття ми розігруємо певну клінічну 
ситуацію з використанням стандартизованого пацієнта, роль якого 
грає один із студентів групи. Кожен студент групи повинен поспіл-
куватися з даним пацієнтом, провести його об’єктивне обстеження, 
призначити та оцінити додаткове лабораторне та інструментальне 
обстеження, а також призначити лікування. Звичайно після цього 
обов’язково проводиться дебрифінг з детальним обговоренням ді-
агностично-лікувальних моментів щодо пацієнта, а також розбором 
усіх помилок допущених кожним студентом.

Таким чином, використання симуляційних технологій у медицині 
доповнює підготовку студентів до реальної клінічної практики, під-
вищує інтерес студентів до навчання, дозволяє підвищити засвою-
ваність навчального матеріалу, якість та ефективність навчально-
го процесу, сприяє формуванню мотивації студентів до навчання. 
Занурення студентів в клінічну ситуацію, створену за допомогою 
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сучасних тренажерів і фантомів, а також стандартизованих паці-
єнтів, не тільки сприяє покращенню професійної компетентності 
студентів, але й поліпшує впевненість і готовність майбутніх ме-
диків до вирішення клінічних задач у реальних умовах. Крім того, 
воно забезпечує контроль викладача за якістю виконання кожним 
студентом практичних навичок.

Висновки. Використання симуляційних технологій у студен-
тів п’ятого та шостого курсу на практичних заняттях із дисциплі-
ни “Внутрішня медицина” сприяє підвищенню якості освітнього 
процесу та покращенню професійної підготовки медиків. 
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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Abstract
The presented work analyzes the theoretical and practical features of modern innovative pedagogical technologies. Based on the 
information presented, the possibilities of the effective use of innovative technologies in higher medical education are proposed.
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Аннотация
В представленной работе проанализированы теоретические и практические особенности современных инновационных 
педагогических технологий. На основе изложенной информации предложены возможности эффективного применения 
инновационных технологий в высшем медицинском образовании.
Ключевые слова: высшее медицинское образование, инновационные технологии, глобализация обучения, Европейская 
кредитная трансферно-накопительная система (ЕКТС).

Topicality. The restructuring of the educational process widely 
using of innovative information and telecommunication technologies 
becomes a basis of implementing a radical economic reforms and 
building a qualitatively new education system in Ukraine. The changes 
taking place in the development of the Ukraine, science and education 
reforms require a thorough training of specialists who are capable of 
ensuring a qualitative transition from the industrial to the innovation 
and information society through innovations in education, scientific and 
methodological work. Moreover, this postulate directly concerns higher 
medical education.

Foreign and domestic experience shows that solving the task of 
building a modern competitive economy and knowledge society re-
quires the optimal use of the latest models of innovative processes, 
where research innovation universities become an important compo-
nent. Such higher education institutions, working in close partnership 
with the state and local government and subjects of the economic ac-
tivity, are increasingly turning into centers of innovation development, 
achieving significant acceleration of the processes of implementation 
of research and development in technology, goods and services de-
manded by modern economy [10, p. 38].

The main target of the reform of higher medical education is the for-
mation of new medical personnel through the introduction of European 
medical and scientific standards into the educational and integration 
process and the improvement of the intellectual, scientific and educa-
tional, professional-oriented level of future doctors, providing them with 
modern, more effective innovative and informational medical technol-
ogies [16, p. 4].

Analysis of recent research. The history of the emergence of 
innovation in education is associated with the development of experi-
mental pedagogy (second half of the nineteenth century), the doctrine 
of studying the psychological characteristics of children, the newest 
forms and the content of their teaching and education by methods of 
scientific research. The main ideas of foreign scientists of that time 
were the need to abolish educational traditions and proclaim the priority 
of creative development of the child [17, p. 5].

The principal purpose of the introduction of innovations in educa-
tion at the end of the XX — beginning of the XXI century became the 
necessity to respond to the challenges of globalization transformations, 
environmental problems, and multicultural tendencies in the world. 
New ideas centered on the problem of quality of the education, the 
formation in teachers the individual responsibility for positive changes 
in that, the activation of socio-pedagogical processes to improve its 
quality [14, p. 122; 18, p. 324].

The most significant achievements in any field of production or 
economy will not find their practical application without the presence of 
skilled performers of this job. Therefore, the system of higher education 
receives the special significance in the implementation of state policy 
focusing on industrial restructuring and the development of an individ-
ual model of economic growth, as well as admission of Ukraine as a 
high-tech country [5, p. 314].

The process of informatization of the education acquired the pur-
poseful nature of national significance with the adoption of the Law of 
Ukraine «On the Concept of the National Program of Informatization» 
(1998) [18, p. 240] as well as the Law of Ukraine «On the Basic Princi-
ples of the Development of Information Society Societies in Ukraine for 
2007-2015» [8, p. 2004].

There is no monosemantic definition of innovation in the modern 
literature. This category is mostly interpreted as transforming potential 
scientific and technological progress into real one, which is incarnating 
in new products and technologies. In a broad sense, innovations are 
considered as profitable use of ideas, inventions in the form of new 
products, services, organizational, technical and socio-economic de-
cisions of the production, financial or commercial nature. The complex 
of scientific, technological and organizational changes is defined by 
researchers as an innovation process, and the period of creation and 
commercialization is called the innovation cycle [17, p. 3].

Thus, the coverage of actual problems in the teaching of any disci-
plines in higher educational institutions is intended to help the teacher 
to efficiently organize the learning process in accordance to the state 

educational standard, the main regularities and the newest trends in 
the field of pedagogy, psychology, medicine, etc. [6, p. 79].

The innovative methods include active learning. It is known that in 
the process of passive perception, a person will remember 10% from 
what he read, 20% from what he heard, 30% from what he saw, 50% 
from what he saw and heard, while in the active perception one’s mem-
ory keeps 80% from what he say and 90% from what he does on his 
own. Consequently, we can conclude that the methods of active learn-
ing greatly improve the memorization of the subject, facilitate its identi-
fication and purposeful practical implementation [12, p. 215].

The significant demand of changes in the medical education sys-
tem is based on two factors: a prominent increase in the volume of 
medical information and a rapid scientific progress in the understand-
ing of medical facts, phenomena, etc. Therefore, the informatization of 
continuous medical education should become the principal platform of 
these changes, especially in the context of the current reform of the 
medical sphere [13, p. 84].

Purpose of the investigation was to analyze the efficiency of use 
of the innovative potential in modern higher medical education in the 
conditions of globalization of educational process.

The main material. Informatization of society is one of the regu-
larities of the modern progress of medical education. At the same time, 
the main consideration focuses on the set of measures aimed at en-
suring the full use of reliable, comprehensive and timely knowledge in 
all types of human activities. While using the traditional learning tech-
nologies, it is difficult to achieve a number of professional education 
goals. There are the formation of professional motives and interests, 
systemic specialist’s thinking, holistic view of professional activity. Very 
important skills and knowledge include also team mental and practi-
cal work, collective interaction and communication, individual and joint 
decision-making; mastering the methods of modeling and designing. 
The key factor here is the progress in IT-technologies that provide ac-
cess to the global information space for each student. Successful use 
of computers in education requires efforts not only from students but 
also from teachers, as well as the integration of information technology 
into the educational process. Computer equipment also allows imple-
menting a variety of learning methods. It contributes to the success of 
learning, presents information in many different forms, personalizing 
it much more effectively, and gives impressive results. Herewith, the 
assimilation of fundamental and clinical medical disciplines is progres-
sively improved, rising the motivation to study and social development 
of students [3, p. 15; 4, р. 7; 15, р. 79].

One of the most effective education technologies is the modular 
one, which is based on the following principles: quantum, problem, 
modularity, parity. All these principles are conditioned by the general 
theory of fundamental systems, which is the methodological basis of 
learning technology [2, р. 159].

However, after becoming valid in 2014 the Law of Ukraine «On 
Higher Education» by the Ministry of Education and Science of Ukraine, 
the credit-modular system of education is abolished as a compulsory 
course of higher educational institutions. According to the Law, the Eu-
ropean Community Course Credit Transfer System (ECTS) is being 
implemented into the higher education system of Ukraine. This is the 
system is used in the European Higher Education Area and facilitates 
the academic mobility of higher education graduates. The system is 
based on the definition of the studying load needed to achieve the de-
fined learning outcomes and is calculated in ECTS credits. ECTS credit 
is a unit of measurement of the academic load of a higher education 
applicant required to achieve identified (expected) learning results.

The state policy of Ukraine in the field of higher education is based 
on the principles of international integration and integration of the high-
er education system of Ukraine into the European higher education 
area, with the achievements and progressive traditions of the national 
higher school, which are preserved and developed [8, р. 2004].

In addition to modular higher education, another very effective re-
mote learning technology through the Internet is widely provided. Tech-
nologies such as electronic universities, academies, schools, libraries, 
training portals, educational electronic resources, virtual round tables, 
seminars, conferences, symposiums, lectures, practical classes, labo-
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ratory works, work-shops have become popular. Multimedia and inter-
active learning tools, in addition to traditional forms, can enhance the 
quality of education by using of modern computer technologies (educa-
tional CDs, E-books, atlases, presentations, films, MCQs, etc.) in the 
educational process [11, р. 124; 13, р. 86].

The efficacy of innovative pedagogical technologies also depends 
on the teacher’s skill of proper organization of the educational process.

Innovative technologies are often a combination of several learning 
methods, which allows for a comprehensive renewal of the educational 
process. The combination of two modern technologies (informational 
and modular) creates innovative one, which, on the one hand, provides 
computer-based learning support (information technology), and on the 
other hand, provides individualized learning (modular technology).

The combination of technological processes in the form of new 
information and modular technologies will facilitate the creation of a 
technology called «information-modular», the main purpose of which is 
to update the educational process of the higher educational institution 
[1, р. 9].

Conclusions. The presented modern data unequivocally show the 
necessity of the comprehensive application of innovative programs in 

all types and branches of education, but the processes of globalization 
and informatization gain the greatest importance in the field of higher 
education. The peculiarity of medical higher education is conditioned 
be the demand of introducing innovations into the educational process 
while preserving the basic teaching methods of conducting of the real 
patient in a real clinical situation.

Efficacy of student learning will be improved significantly with the 
use of interactive methods extending the borders of creative activity of 
both teacher and student. It may form the critical thinking, skills of in-
dependently acquiring and controlling knowledge, confident navigation 
in the educational space. Further development requires the disclosure 
of the influence of information and communication technologies on the 
development of creative potential of the individual.

The introduction of distance learning and advanced training fa-
cilitates the optimization and unification of the educational process 
at the university, the specialization of teachers in using of innovative 
programs and the implementation of the principles of globalization of 
higher education.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 

EUROPEAN ASSOCIATION OF PEDAGOGUES, PSYCHOLOGISTS AND MEDICS “SCIENCE” “THE UNITY OF SCIENCE” August 2018    Direction 1

11

Pe
da

go
gi

ca
l s

ci
en

ce
s

особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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PROBLEMS AND WAYS OF SOLUTION IN TEACHING CLINICAL DISCIPLINES TO ENGLISH 
FOREIGN MEDICAL STUDENTS: THE COMMUNICATION OF INNOVATION AND TRADITION.

ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
АНГЛОМОВНИМ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ: ВЗАЄМОЗВЯЗОК ІННОВАЦІЙ І 
ТРАДИЦІЙ

Abstract. The article discusses the peculiarities of teaching clinical discipline to English-speaking foreign medical students. 
Ways of solving problems by means of innovative educational technologies which aim to increase professional competence and 
facilitate international integration are considered. It is emphasized on the need to preserve the traditions of the national higher 
medical school and to search for the optimal combination of classical and the newest technologies of teaching.
Keywords: English-speaking medical students, physician training, innovative educational technologies, international integration.

Анотація. У статті обговорюються особливості викладання клінічної дисципліни англомовним іноземним студентам-меди-
кам. Розглядаються шляхи вирішення проблем за допомогою інноваційних освітніх технологій, метою яких є підвищення 
професійної компетенції та полегшення міжнародної інтеграції. Наголошується на необхідності збереження традицій ві-
тчизняної вищої медичної школи та пошуку оптимального поєднання класичних і новітніх технологій навчання.
Ключові слова: англомовні студенти-медики, підготовка лікаря, інноваційні освітні технології, міжнародна інтеграція.
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З погляду конвертованості медичної освіти найбільш опти-
мальним варіантом мови навчання є англійська. Прерогатива та-
кого підходу обумовлена тим, що переважна кількість іноземних 
студентів тією чи іншою мірою володіють цією мовою, більшість 
інформаційних інтернет-ресурсів та інших пошуково-бібліотечних 
баз даних є англомовними, робочою мовою переважної більшості 
міжнародних конгресів і симпозіумів є англійська.

Тому. підготовка іноземних студентів у групах з викладанням 
англійською мовою на медичному факультеті №3 Вищого держав-
ного навчального закладу України «Буковинський державний ме-
дичний університет» є одним із шляхів до євроінтеграції вітчизня-
ної медичної освіти.

На кафедрі догляду за хворими та вищої медсестринської осві-
ти навчаються студенти, починаючи з другого курсу. Викладають-
ся дисципліни: «Догляд за хворими» та «Сестринська практика». 
Навчання здійснюється відповідно до вимог Болонського процесу 
із застосуванням кредитно-модульної системи. Програми навчаль-
них дисциплін для викладання англійською мовою розроблено на 
базі затверджених Міністерством охорони здоров’я.

Відомо, що підготовка лікаря на сучасному етапі потребує гли-
бокого засвоєння фундаментальних базових предметів та клініч-
них дисциплін з урахуванням найсучасніших досягнень медичної 
науки та практики. Одночасно, якість підготовки лікаря визначаєть-
ся не лише обсягом отриманих знань і навичок, але й здатністю до 
самоосвіти і творчої діяльності.

У сучасних умовах лавиноподібно зростаючого потоку інфор-
мації, яку раніше людина отримувала впродовж усього життя, по-
трібна модернізація освітнього простору, заснована на інновацій-
них стратегіях з використанням новітніх досягнень науки і практики. 
Необхідно не стільки передавати студентам суму тих чи інших 
знань, скільки навчити здобувати ці знання самостійно, уміти орі-
єнтуватися в інформаційному просторі, користуватися отримани-
ми знаннями, що в цілому сприяє розвитку критичного мислення та 
формуванню професійних компетенцій, які надалі застосовувати-
муться в умовах безперервної самоосвіти.

Викладання клінічної дисципліни у порівнянні з вивченням те-
оретичних наук має свої особливості, які ще більше посилюються 
при навчанні англомовних студентів. Основний час практичних 
занять при вивченні клінічних дисциплін має проходити біля ліж-
ка хворого, де студент самостійно засвоює здобуті під контролем 
викладача навички. Саме практика раннього контакту студентів з 
пацієнтами, допуск до клінік студентів, незалежно від їх громадян-
ства, відрізняє вітчизняну систему навчання лікаря від медичної 
освіти у США та країнах Заходу, — там закони захищають паці-
єнтів від будь-яких контактів з медиками, які не мають ліцензії на 
практику в країні, де відбувається обстеження або лікування.

Враховуючи необхідність відпрацювання практичних навичок 
студентом на кожному занятті, на кафедрі створений фантомний 
клас, де кожен студент має можливість відпрацювати практичні 
навички. Також, у Вищому державному навчальному закладі Укра-
їни «Буковинський державний медичний університет» створений і 
успішно працює «Симуляційний центр», де відбувається підготовка 
студентів до ЛІІ «КРОК».

Модернізація системи вищої освіти робить акцент саме на під-
вищенні ролі самостійної роботи студентів, що сприяє формуван-
ню професійної компетентності, забезпечує процес розвитку нави-
чок самоорганізації і самоконтролю власної діяльності. Самостійна 
робота іноземних студентів — це планована робота, що викону-
ється за завданням і при методичному керівництві викладача, але 
без його безпосередньої участі. Вона сприяє поглибленню і роз-
ширенню знань, формуванню інтересу до пізнавальної діяльності, 
розвитку здібностей та оволодінню прийомами процесу пізнання. І 
якщо при засвоєнні теоретичної частини теми методика організа-
ції самостійної роботи іноземних студентів у цілому зрозуміла, то 
на етапі організації практичної роботи із хворими виникає низка 
проблем. Клінічне зайняття студента-медика проходить у лікарнях 
і поліклініках, де студент повинен самостійно обстежувати росій-
сько- та україномовних пацієнтів і знайомитися з українськими іс-
торіями хвороби, вести медичну документацію, спілкуватися із 
середнім медперсоналом та співробітниками лабораторій, які не 
говорять англійською. Це значно ускладнює самостійну роботу сту-
дентів і підвищує навантаження на викладача.

Завжди ключовою позицією вітчизняної медичної школи було 
формування у студента клінічного мислення, що є фундамен-
тальною основою підготовки майбутнього лікаря. Тому сліпе за-
провадження кредитно-модульної системи і зміщення акценту 
на підготовку до тестування на клінічних кафедрах ускладнює 
формування клінічного мислення і може призвести до зниження 
практичної підготовки лікарів. Виникає протиріччя: з одного боку, 
підсумки тестів з предмету не можуть бути єдиним індикатором 
якості підготовки майбутнього лікаря, а інші ж складові професійної 
компетентності, так звані надпредметні або кросс-предметні компе-
тентності (cross-curricular competencies) доволі складно піддаються 
оцінюванню.

У процесі навчання велике значення має співтовариство сту-
дентів. Студенти перетворюють інформацію, яку вони отримують 
від викладачів і з літератури у знання через розмови, обговорення, 
групові дискусії та інші подібні дії. Але неоднорідність контингенту 
іноземних студентів, наявність різних етнічних, національних та со-
ціальних груп із суттєвими відмінностями культури, віросповідання, 
життєвого досвіду утруднюють взаємовідносини між самими сту-
дентами та впливають на організацію навчального процесу. Тому, 
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велику увагу слід приділяти навчанню студентів роботі в команді 
(cooperative learning), розвитку комунікативних навичок та вмінь на 
основі методики проведення занять у вигляді клінічних ситуацій та 
ділових ігор (simulation games). Усі студенти під час проведення 
таких занять беруть участь в обговоренні теми, вирішенні ключо-
вих задач. Ситуаційне й ігрове навчання є одними з видів розви-
вального навчання студентів, вони спрямовані на інтенсифікацію 
освоєння матеріалу, вміння аналізувати факти з різних точок зору, 
висувати гіпотези, робити висновки, до того ж, вони є імпульсом 
підтримки у студентів інтересу до самого процесу навчання.

В одній групі є студенти з різною мотивацією до навчання; від-
повідно, у них різко відрізняється рівень базової підготовки. Доволі 
велика частка студентів не вміють конспектувати лекції, працюва-
ти у бібліотеці, мають вкрай недостатні навички самостійної ро-
боти тощо. Крім того, у зв’язку з тим, що для більшості іноземних 
студентів англійська не є рідною мовою, вони мають труднощі 
при засвоєнні усної інформації, особливості їх мовлення усклад-
нює спілкування. Тому, для підвищення ефективності засвоєння 
інформації, індивідуалізації навчання використовуються сучасні 
програмні й технічні засоби.

Відомо, що інформаційне забезпечення процесу навчання є 
його невід’ємною складовою. Проблемою навчання англомовних 
студентів є недостатність англомовних медичних підручників, від-
сутність у бібліотеці університету видань, визнаних у зарубіжній 
практиці стандартом підготовки лікаря. Підручники з педіатрії, ви-
дані в Україні та рекомендовані Міністерством охорони здоров’я 
України для навчання іноземних студентів, не завжди можна знай-
ти у вільному продажу.

Ця проблема вирішується підготовкою на кафедрі методичних 
рекомендацій, кожен студент має змогу отримати тексти і муль-
тимедійні презентації лекцій в електронному вигляді. Саме елек-
тронні версії навчальних посібників та методичних матеріалів най-
більш перспективні та адаптовані для англомовних студентів. Для 
успішної реалізації сучасних освітніх технологій у Вищому держав-
ному навчальному закладі України «Буковинський державний ме-
дичний університет» створена і успішно працює електронна систе-
ма дистанційного навчання «MOODLE» де, окрім розкладів занять 
та консультацій, містяться методичні вказівки з вивчення дисциплі-
ни, мультимедійні презентації, тестові завдання по кожній темі за-
няття, ситуаційні задачі, перелік контрольних питань та тестів для 
модульних контролів, завдання для самостійної роботи. Ці матері-
али постійно оновлюються та доповнюються.

Навчально-методичний комплекс, що втілює в собі технологію 
формування професійної й комунікативної компетенції, є складо-
вою дистанційної освіти та індивідуального підходу до навчання. 
Відомо, що засоби та швидкість засвоєння інформації є дуже ін-
дивідуальними, а для іноземних студентів ці відмінності ще більш 
значущі. Тому, доступність і відкритість навчання, можливість само-
стійно визначати темп навчання, кількаразово повертатися до ок-
ремих тем, у будь-який час, у будь-якому місці, дозволяє студентам 
виробити індивідуальний графік навчання, примушує займатися 
самостійно й отримувати навички самоосвіти.

Не можна обійти увагою ще одну суттєву проблему, яка усклад-
нює підготовку та подальшу міжнародну інтеграцію іноземного 
студента-медика. Це відмінності в стандартах надання медичної 
допомоги в Україні, в номенклатурі діагнозів, що виставляються 
в історіях хвороб та не завжди відповідають Міжнародній класи-
фікації хвороб, такі відмінності є особливо значущими в термі-
нології. Це не тільки українська проблема. Медицина — єдина з 
найважливіших наук, у якій досі не вирішено завдання створення 
єдиної професійної мови. Лікарі в різних країнах називають од-
наковими термінами різні, а різними — одні й ті ж самі поняття. 
Хвороби в кожній країні називають ім’ям своїх вітчизняних ліка-
рів. Ця ситуація, ускладнює викладання, засвоєння та подальше 
використання отриманих знань. Тому при навчанні іноземних сту-
дентів потрібно обов’язково враховувати особливості вітчизняної 
медичної термінології та надавати аналогічні терміни, прийняті 
в англомовній медичній літературі для можливості орієнтування у 
світовому медичному просторі. На жаль, не завжди у вітчизняних 
підручниках, рекомендованих для навчання іноземним студентам, 
і навіть у тестах «КРОКу» враховані ці відмінності.

Отже, у навчанні англомовних студентів потрібно зберегти уні-
кальні організаційно-методичні досягнення вітчизняної вищої 
медичної школи, що забезпечували впродовж тривалого часу її 
безприкладну ефективність, — тобто високий рівень кваліфікації 
й віддачі медичних кадрів при вкрай обмеженому їх фінансуванні. 
Але нині, для підготовки висококваліфікованих фахівців, які ма-
ють професійні компетенції на сучасному рівні, в умовах інтеграції 
в загальноєвропейський освітній простір потрібно удосконалюва-
ти методологію викладання з урахуванням інноваційних освітніх 
технологій — з орієнтацією на міжнародні стандарти. Ключ до між-
народної інтеграції — в оптимальному поєднанні фундаменталь-
ної, загальнопрофесійної та спеціальної складових вищої медичної 
освіти. Національною є тільки система охорони здоров’я, а меди-
цина як наука — завжди інтернаціональна.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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INTERDISCIPLINARY COMMUNICATION OF BIOORGANIC AND BIOLOGICAL CHEMISTRY 
AND OTHER SUBJECT OF PHYSICO-CHEMICAL AND PHYSIOLOGICAL DIRECTION IN 
TRAINING STUDENTS OF MEDICAL FACULTY

МІЖПРЕДМЕТНI ЗВ’ЯЗКИ БІООРГАНІЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ ТА ДИСЦИПЛІН 
ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО І ФІЗІОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ НА 
МЕДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

Abstract. The article deals with interdisciplinary communication bioorganic and biological chemistry and subject of physico-
chemical and physiological direction in training students of medical faculty; analyses «cross» terms and concepts used in training 
courses of bioorganic and biological chemistry, medical chemistry, medical physics, physiology and pathological physiology on 
medical faculty.
Key words: interdisciplinary communication, bioorganic and biological chemistry, medical chemistry, medical physics, physiology, 
pathological physiology, learning process, specialty «Medicine».

Анотацiя. У статті розкрито міжпредметні зв’язки біоорганічної і біологічної хімії та дисциплін фізико-хімічного і фізіологіч-
ного спрямування в процесі навчання студентів медичного факультету; проведено аналіз «наскрізних» понять і термінів, 
що використовуються в навчальних курсах біоорганічної і біологічної хімії, медичної хімії, фізіології та патологічної фізіо-
логії на медичному факультеті.
Ключові слова: міжпредметне зв’язки, біоорганічна і біологічна хімія, медична хімія, медична фізика, фізіологія, патоло-
гічна фізіологія, навчальний процес, спеціальність «Медицина».
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Міжпредметні 
комунікації, тобто викладання навчальної дисципліни в тісному ін-
тегративному зв’язку з навчальним матеріалом інших навчальних 
дисциплін, є надзвичайно важливим елементом навчання на су-
часному етапі підготовки медичних фахівців, адже вони сприяють 
формуванню в майбутніх лікарів як основних базових, так і про-
фесійних компетентностей. Застосування інтегративного підходу 
в навчанні поглиблює співпрацю між викладачем і студентом, фор-
мує в студентів-медиків цілісне уявлення про роль навчальної дис-
ципліни в його становленні як майбутнього працівника медичної 
галузі. Результатом втілення міжпредметних зв’язків в медичному 
освітньому просторі є викладання навчальних дисциплін, зокрема 
природничих, які вивчаються студентами-медиками на 1-3 курсах, 
в тісному інтегративному зв’язку [1,2,3,4].

Аналіз досліджень і публікацій. Значення міжпредметних 
зв’язків у процесі викладання досліджували та висвітлювали у сво-
їх наукових роботах ряд учених, зокрема М. Ванчуленко, Н. Воло-
щук, Є. Глінська, І. Звєрєв, М. Карпець, Г. Максимов, Л. Шестакова, 
В, Шибаєв, В. Шершньова та інші. Для успіху навчання, на думку 
В.П. Шибаєва, важливим є цілеспрямоване об’єднання навчальних 
дисциплін, оскільки воно сприяє цілісному вивченню певних об’єк-
тів, явищ і процесів [1,2,4]. На роль міждисциплінарного інтегру-
вання навчальних дисциплін у формуванні компетентнісного під-
ходу в навчальному процесі, зазначаючи необхідність створення 
«віртуальної навчальної міждисциплінарної лабораторії» вказує В. 
Шершньова [2].

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми. Встановлення міжпредметних зв’язків і комунікацій грунтується 
на виокремленні певних термінів і понять, які використовуються як 
при розгляді навчального матеріалу однієї конкретної навчальної 
дисципліни, так і використовуються в попередніх, суміжних і на-
ступних навчальних дисциплінах. Переважна більшість наукових 
праць із цього напрямку дослідження вказує на наявність інтегра-
тивних зв’язків між дисциплінами, проте не виокремлює конкретних 
понять і термінів, які дозволяють встановити чіткі міжпредметні ко-
мунікації між природничими дисциплінами, які читаються студен-
там молодших курсів медичних ВНЗ.

Тому, виокремлення термінологічної бази понять, які вико-
ристовуються у процесі вивчення студентами дисциплін фізико-хі-
мічного та фізіологічного спрямування, з’ясування її значення для 
розуміння навчального матеріалу з цих навчальних дисциплін є 
актуальним та допоможе студентам медикам краще і глибше зро-
зуміти суть та механізм біохімічних і фізіологічних процесів, які роз-

глядаються, а також якісно підготуватися до міжнародного іспиту з 
основ медицини — IFOM.

Мета статті — провеcти, для встановлення міжпредметних 
комунікацій між природничими дисциплінами фізико-хімічного та 
фізіологічного спрямування, аналіз основних «наскрізних» понять 
і термінів, що використовуються в курсах біоорганічної і біологіч-
ної хімії, медичної хімії, медичної фізики, фізіології та патологічної 
фізіології, що читаються студентам спеціальності «Медицина», які 
навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти галузі 
знань 22 «Охорони здоров’я».

Виклад основного матеріалу. У вищих медичних навчальних 
закладах студенти-медики вивчають біоорганічну і біологічну хімію 
на 1-му та 2-му курсах. Обсяг навчальної дисципліни складає 9 кре-
дитів ECTS. У ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 
університет» студенти, які навчаються на другому (магістерському) 
рівні за спеціальністю «Медицина», біоорганічну хімію вивчають на 
1-му курсі (Модуль 1: Біологічно важливі класи органічних сполук. 
Біополімери та їх структурні компоненти), а біологічну хімію — на 
2-му (Модуль 2: Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм 
вуглеводів, ліпідів, амінокислот та його регуляція; Модуль 3: Моле-
кулярна біологія. Біохімія тканин і фізіологічних функцій та їх регу-
ляція). Медичну хімію та медичну фізику студенти, що навчаються 
за спеціальністю «Медицина» вивчають на 1-му курсі, фізіологію — 
на 2-му, а патологічну фізіологію — на 3-му. Таким чином, окрім 
термінів та понять вивчених студентами при вивченні біоорганічної 
хімії, на 2-му курсі студенти також оперують термінологією набутою 
ними при вивченні медичної хімії та медичної фізики, а приступаю-
чи до вивчення патологічної фізіології вже володіють також термі-
нологією, опанованою ними у при вивченні фізіології та біологічної 
хімії, що сприяє формуванню в них цілісного уявлення про функці-
онування органів і систем органів у здорової людини та при певних 
захворюваннях.

Так, зокрема, приступаючи до вивчення теми «Біохімія трав-
лення» в курсі біоорганічної і біологічної хімії студенти-другокур-
сники вже мають уявлення про пасивний транспорт речовин, яке 
вони отримали у курсі фізіології, опираючись на знання, набуті 
ними в курсі медичної хімії, адже саме у цьому навчальному курсі 
при розгляді тем «Адсорбційні процеси та йонний обмін у біосисте-
мах» і «Колігативні властивості розчинів» першокурсники розгля-
дають пасивну дифузію електролітів, як процес, що відбувається 
без витрат енергії в напрямку поступового зниження концентрації 
речовин від вищої до нижчої, тобто за градієнтом концентрації, аж 
до вирівнювання концентрації по обидва боки мембрани і настан-
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ня термодинамічної рівноваги. При вивченні реабсорбції вони у 
нирках у курсах фізіології і біологічної хімії студенти уже мають 
поняття про осмос, набуте ними при вивченні медичної хімії, і віль-
но оперують термінами «ізоосмотичність», «гіперосмотичність» 
тощо. Знання про «осмос» необхідні також для розуміння понять 
«онкотичний тиск крові» й «осмотична резистентність еритроци-
тів», які вивчаються у темі «Біохімія крові» та є необхідні для ви-
вчення патологічної фізіології. У темі «Біохімія крові», модулю №3 
з біоорганічної і біологічної хімії, студенти-медики вивчають також 
принципи дії буферних систем крові та знайомляться з основни-
ми типами порушень кислотно-лужної рівноваги в організмі люди-
ни. Вивчення цієї теми базується на знаннях, набутих студентами у 
курсі медичної хімії про буферні системи (Тема «Кислотно-основна 
рівновага внутрішніх середовищ організму») та є необхідним для 
з’ясування причин розвитку ацидозів і алкалозів. Для розуміння 
колоїдних властивостей білків плазми крові необхідне розуміння 
студентами такої класифікаційної ознаки, як розмір частинок, який 
зумовлює якісну характеристику колоїдних розчинів, а саме 1-100 
нм. Тема «Титрометричний аналіз» у курсі медичної хімії закладає 
базові знання та вміння, необхідні для проведення визначення 
кислотності шлункового соку в курсі біоорганічної і біологічної хі-
мії (модуль №3). У темі «Кислотно-основна рівновага внутрішніх 
середовищ організму» першокурсники знайомляться з поняттям 
«водневий показник» і методами його визначення у біорідинах ор-
ганізму за допомогою рН-метра. Ці базові знання використовують-
ся в курсі біоорганічної і біологічної хімії при визначенні рН шлун-
кового соку та сечі, а також у подальшому на клінічних кафедрах 
при роботі з цими біологічними рідинами.

Вивчаючи «поверхневий натяг» та «поверхнево-активні речо-
вини» у курсі медичної хімії студенти отримують знання, які доз-
воляють їм при вивченні фізіології та біохімії зрозуміти механізм 
очищення альвеол у легенях за допомогою сурфактантів. Розгля-
даючи систему дихання у курсі фізіології, та біохімію крові у курсі 
біоорганічної і біологічної хімії, аналізуючи криву дисоціації студен-
ти пригадують знання, набуті ними раніше у курсі медичної хімії, 
зокрема щодо впливу температури, водневого показника (рН) та 
парціального тиску вуглекислого газу (рСО2) на дисоціацію кривої, 
зокрема з впливом рН пов’язують ефект Бора й ефектХолдейна. 
Знання розчинності газів у крові необхідне для вивчення у курсі біо-
хімії ефекту Бора та з’ясування причин розвитку кесонної хвороби, 
яка вивчається у фізіології та патофізіології. Загалом, у результа-
ті засвоєння виокремлених структурних елементів знань, понять і 
термінів з медичної хімії студенти глибше розуміють механізми дії 
буферних систем крові для підтримання кислотно-лужної рівнова-
ги, процесу газообміну в легенях, зможуть усвідомлено оцінюва-
ти вплив рН та рСО2 на альвеолярну вентиляцію легенів.

Розуміючи поняття «в’язкість рідини», яке розглядається у 
медичній хімії, студентам при вивченні фізіології, біологічної хімії, 
а згодом — патологічної фізіології, легше зрозуміти збільшення 
в’язкості жовчі за рахунок збільшення концентрації міхурового му-
цину та утворення в подальшому солей холестерину та білірубіну. 
Розуміння терміну «колоїдні властивості розчинів», з яким студен-
ти вперше знайомляться у курсі медичної хімії є необхідним для за-
своєння теми «Дослідження структурної організації білків» у модулі 
№1 з біоорганічної і біологічної хімії. Поняття про «колоїдні власти-
вості розчинів», а також знання хімічної структури жовчних кислот 
дозволяють зрозуміти як саме жовчні кислоти підтримують колоїдні 
властивості жовчі та запобігають утворенню жовчних каменів. Ок-
рім того, при вивченні ролі жовчних кислот у перетравленні ліпі-
дів (процес розглядається у фізіології, біологічній хімії, патологічній 

фізіології) студент опирається на знання, набуті у медичній хімії 
при вивченні теми «Адсорбційні процеси та йонний обмін у біоси-
стемах» (механізм зниження поверхневого натягу крапель жиру за 
дії амфіфільних жовчних кислот, які тим самим сприяють емуль-
гуванню жирів, створюючи умови для утворення тонкодисперсних 
часток, здатних всмоктуватися без попереднього гідролізу). У курсі 
біоорганічної і біологічної хімії ці знання доповнюються знання-
ми про дію ферментів, зокрема студенти розглядають механізм 
гідролізу складноефірних зв’язів у структурі харчових ліпідів за дії 
панкреатичної ліпази та роль жовчних кислот у її активації. Усе це 
дозволяє їм пояснити причини «стеатореї» при панкреатитах, гепа-
титах, холециститах (явище розглядається як у курсі біоорганічної 
і біологічнох хімії (модуль №3), так і у курсі патологічної фізіології).

На знаннях, набутих при вивченні теми «Фізико-хімія поліме-
рів» курсу медичної хімії і тем «Вивчення амінокислотного складу 
білків і пептидів» та «Дослідження структурної організації білків» 
із курсу біоорганічної і біологічної хімії (модуль №1) базується на-
вчальний матеріал біохімії білків крові та особливостей обміну амі-
нокислот і пептидів у організмі людини. Тема «Біогенні елементи» 
у курсі медичної хімії є базовою для вивчення теми «Мінеральний 
обмін» у курсі біоорганічної і біологічної хімії.

Тісно пов’язний із медичною хімією, фізіологією та патологіч-
ною фізіологією навчальний матеріал модуля №2 з біоорганічної і 
біологічної хімії, який стосується терморегуляції в організмі люди-
ни. Розуміння механізмів спряження тканинного дихання й окисню-
вального фосфорилування в мітохондріях, яке розглядається 
при вивченні біологічної хімії дозволяє пояснити причини розвитку 
гіпертермії при гіперпродукції йодтиронінів і зрозуміти патогенез гі-
перпаратиреозу в курсі патофізіології.

Слід зазначити, що для успішного засвоєння термінології, що 
використовується при вивченні дисциплін фізико-хімічного та фі-
зіологічного спрямування важливим є послідовність вивчення 
«споріднених» тем при вивченні цих курсів. Так, зокрема поняття 
про «порфірини» студенти спершу отримують вивчаючи медичну 
хімію (тема «Комплексні сполуки») і біоорганічну хімію (тема «Ге-
тероциклічні сполуки»), згодом ці знання стають необхідними для 
засвоєння теми «Обмін гемопротеїнів. Визначення вмісту загаль-
ного білірубіну та його фракцій» у курсі біоорганічної і біологічної 
хімії, які в свою чергу є базовими для вивчення механізму розвитку 
жовтяниць і порфірій у курсі патологічної фізіології.

На розумінні студентами закону Бугера-Ламберта-Бера, який 
вивчається в курсі медичної фізики, базується принцип методу фо-
токолориметрії, який найчастіше використовується у біохімічних 
дослідженнях крові та сечі пацієнтів (визначення вмісту загального 
білку біуретовим методом та методом Лоурі, глюкози — глюкозо-
оксидазним методом, креатиніну — методом Поппера, сечовини — 
діацетилмонооксимним методом, холестерину — методом Ілька 
тощо), а уміння визначати показник заломлення світла знадобить-
ся студентам при кількісному визначенні білку в сироватці крові 
рефрактометричним методом.

Висновки. Міждисциплінарна інтеграція є необхідною скла-
довою підготовки майбутніх Використання міжпредметних зв’язків, 
яке базується на виокремленні основних понять і термінів, які вико-
ристовуються при викладанні дисциплін фізико-хімічного та фізіо-
логічного профілю, є необхідним для засвоєння важливих узагаль-
нюючих понять, які розглядаються курсах біоорганічної і біологічної 
хімії, медичної хімії, медичної фізики, фізіології та патологічної фізі-
ології, що сприяє активізації пізнавальної діяльності студента, фор-
муванню системи наукових знань та не тільки основних базових, 
але й професійних компетенцій майбутніх лікарів.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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WEBINAR AS AN INNOVATIVE MEANS IN TRAINING OF PART TIME STUDENTS OF 
SPECIALTY “PHARMACY. INDUSTRIAL PHARMACY” BEFORE PASSING THE EXAM 
“STEP 1. PHARMACY AND FOREIGN LANGUAGE OF PROFESSIONAL DIRECTION”

ВЕБІНАР ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЗАСІБ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ 
ФОРМИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ. ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
ДО СКЛАДАННЯ «КРОК 1. ФАРМАЦІЯ ТА ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО 
СПРЯМУВАННЯ»

Abstract. The role of webinars in training of part time students of specialty “Pharmacy. Industrial Pharmacy”, who are studying 
at the second (master’s level) before passing the exam JDCI “Step 1. Pharmacy and foreign language of professional direction”.
Key words: innovation in education, webinar, spesiality “Pharmacy. Industrial Pharmacy”, external form of education.

Анотацiя. У статті розкрито роль вебінарів у підготовці студентів заочної форми навчання спеціальності «Фармація. Про-
мислова фармація», які навчаються на другому (магістерському рівні) до складання ЄДКІ «Крок 1. Фармація та іноземна 
мова професійного спрямування».
Ключові слова:  інновації в освіті, вебінар, спеціальність «Фармація. Промислова фармація», заочна форма навчання.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Визначення ос-
новних стратегій розвитку вітчизняної освітньої системи в напрям-
ку її реформування відбувається з урахуванням світових тенден-
цій модернізації освітнього процесу у закладах вищої освіти, котрf 

спрямована нині на підготовку висококваліфікованих кадрів ново-
го покоління [5]. Студенти фармацевтичних факультетів Вищих 
державних навчальних закладів (ВДНЗ) України, які навчаються 
за спеціальністю «Фармація. Промислова фармація» на другому 
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(магістерському) рівнях, як денної (починаючи з 2019 року), так 
і заочної (з 2020 року) форм навчання після 3 курсу складають І 
етап Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) — «Крок 
1. Фармація та іноземна мова професійного спрямування». Забез-
печення засвоєння студентами складного навчального матеріалу 
з базових навчальних дисциплін, які входять до структури цього 
іспиту для забезпечення формування необхідних базових і май-
бутніх професійних компетенцій майбутніх провізорів та успішного 
складання ними ЄДКІ, потребує модернізації підходу до організації 
навчального процесу шляхом використання різноманітних сучас-
них інноваційних методів навчання та контролю.

Інновації в освіті — це нововведення у навчальних процес, ре-
алізація яких відбувається у вигляді нового, вдосконаленого про-
дукту або вдосконаленого технологічного процесу, впровадження 
якого сприятиме покращенню фахової вищої освіти [3,4,5].

Аналіз досліджень і публікацій. Питання дослідження та ви-
вчення такого поняття як «інновації в освіті» пов’язані, насампе-
ред, з іменами таких дослідників як Н.Кондратьєв та Й. Шумпетер. 
Так, австрійський вчений Й.Шумпетер, беручи до уваги положення 
попередників, увів термін «інновації» в науковий обіг, чим спону-
кав вивчення інновації як комплексного процесу, котрий структуру-
ється від початкового етапу фундаментального наукового дослі-
дження до кінцевого етапу — практичного впровадження інновації 
у сферу споживання та задає вектор розвитку сучасних досліджень 
цієї теми [5].

Про необхідність використання інновацій та проблеми, пов’яза-
ні з їх впровадженням у навчальний процес зазначають Н.А. Мазур, 
В.В. Мельник В.В., О. Наливайко. На необхідність використання 
оn-line лекцій, моніторингу самопідготовки студентів на сервері 
дистанційного навчання, зокрема при підготовці студентів до скла-
дання ліцензійних інтегрованих іспитів вказують: Т.М. Бойчук, Н.В. 
Панасенко, О.О. Перепелиця, А.М. Грозав, І.М. Яремій, С.Є. Дей-
нека, А.К. Білий, О.Ю. Воскобойник, О. Наливайко, С.І. Ковален-
ко, К.І. Кандибей, О.А. Рижов, В.Г. Корнієвська, які у своїх роботах 
діляться досвідом проведення дистанційної підготовки студентів у 
ВДНЗ України та пропонують певні підходи до актуалізації знань 
студентів на основі технологій дистанційної освіти [1,2,3,4,5,6,7].

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми.

Оскільки кількість лекційних годин та практичних занять зі сту-
дентами заочної форми навчання як із навчальних дисциплін, які 
входять до структури іспиту, так і з іноземної мови професійного 
спрямування, обмежена, то забезпечення якісної підготовки даного 
контингенту студентів до складання ЄДКІ є дещо проблематичним 
і вимагає інтенсифікації та чіткої організації самостійної позаа-
удиторної роботи студентів, забезпечення їх усім необхідним на-
вчальним матеріалом для самостійного опрацювання та постійно-
го моніторингу процесу самопідготовки студентів із використанням 
різноманітних форм контролю засвоєння необхідного для успішно-
го складання ЄДКІ навчального матеріалу, зокрема з використання 
елементів дистанційного навчання [1,2,6,7].

Мета статті — розкрити роль вебінарів у підготовці студен-
тів заочної форми навчання спеціальності «Фармація. Промислова 
фармація», які навчаються на другому (магістерському рівні) вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорони здоров’я» до складання І етапу 
ЄДКІ «Крок 1. Фармація та іноземна мова професійного спряму-
вання».

Виклад основного матеріалу.
На сучасному етапі розвитку медичної освіти в Україні популяр-

ною формою дистанційного інтерактивного навчання є проведення 
вебінарів. Вебінар — інтерактивний семінар, проведення якого від-

бувається з використанням мережі Інтернет. Саме слово «вебінар» 
походить від «веб» (англ. web — павутина, мережа) і «семінар». 
Отже, вебінар — це семінар, що проходить у комп’ютерній мережі. 
Вебінари належать до сучасних інноваційних технологій, що засто-
совуються нині в системі вищої освіти. Вебінари — інтерактивні се-
мінари, що проводяться з використанням інтернету в зручних для 
учасників вебінару час, що є особливо важливим для студентів за-
очної форми навчання [1,5].

У ВДНЗ України «Буковинський державний медичний універ-
ситет» вебінари використовуються, зокрема при роботі зі студен-
тами-заочниками, які навчаються на 3-4 курсах за спеціальністю 
«Фармація. Промислова фармація» на другому (магістерському) 
рівні. У формі вебінарів читаються також окремі лекції та семі-
нарські заняття з біологічної хімії студентам-фармацевтам денної 
форми навчання, з паралельним підключенням студентів-заочної 
форми навчання, які, на етапі самопідготовки до складання ЄДКІ 
виявляють бажання взяти участь в обговоренні окремих тем та 
попередньо зареєструвалися для участі у вебінарі. Окрім того, у 
формі вебінарів традиційно проводяться лекції-консультації з усіх 
навчальних дисциплін, які входять до структури ЄДКІ. Етап І. «Крок. 
1 та іноземна мова професійного спрямування» для студентів 3-го 
курсу денної форми навчання та 3-4-х курсів заочної форми нав-
чання, які навчаються за спеціальністю «Фармація. Промислова 
фармація» на другому (магістерському) рівні з паралельним контр-
олем засвоєння матеріалу шляхом тестування в режимі on line. 
Вебінари проводяться з використанням програмного забезпечення 
для проведення відеоконференцій BigBlueButton, яке використо-
вує технологію FLASH. Мультимедійні й інтерактивні можливості 
вищезазначеної технології включають можливості завантаження 
та показу документів у форматі PDF; показ презентацій віддале-
ним користувачам у форматі PowerPoint; створення на презента-
ціях різного роду позначок; трансляцію відеозображень із камери; 
спілкування з віддаленими користувачами за допомогою мікрофо-
нів; спілкування в чаті; проведення тестування в режимі on line з 
паралельною корекцією відповідей студентів [7]. Тестові завдання 
з навчальний дисциплін, які входять до структури ЄДКІ розгляда-
ються зі студентами в режимі on line переважно по понеділках (з 
18.00 до 19.30) згідно затвердженого розкладу, який визначає по-
рядок навчальних дисциплін. Тестові завдання з кожної навчальної 
дисципліни, як україномовні, так і англомовні, структуровано за те-
мами курсів. Після того, коли студенти за відведений на вирішення 
тестового завдання час (здебільшого 1-2 хв) дали відповіді в ре-
жимі on line, викладач, який має можливість бачити відповіді кож-
ного зі студентів, їх коментує, пояснює чому правильна саме така 
відповідь, а після розгляду всіх тестових завдань певного «кейсу» 
демонструє узагальнюючі схеми, таблиці, рисунки, словник вико-
ристаних англомовних термінів тощо. Як показує практика попе-
редніх років, використання такої форми підготовки студентів, осо-
бливо заочної форми навчання, суттєво покращує їхню успішність.

Отже, вебінар є однією з сучасний форм освітньої діяльності, 
яка забезпечує отримання якісних знань як студентами денної, так 
і заочної форм навчання не тільки під час навчальних сесій, але й 
у міжсесійний період, зокрема при підготовці до складання ЄДКІ 
«Крок 1. Фармація та іноземна мова професійного спрямування».

Висновок. Доповнення традиційних форм навчання, які вико-
ристовуються у закладах вищої освіти, інноваційними й інтерактив-
ними педагогічними технологіями, зокрема проведення вебінарів, є 
нині актуальним та ефективним, особливо при роботі зі студента-
ми заочної форми навчання спеціальності «Фармація. Промисло-
ва фармація», зокрема у рамках їх підготовки до складання ЄДКІ 
«Крок 1. Фармація та іноземна мова професійного спрямування».
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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THE EMPIRICAL INVESTIGATION OF FRUSTRATION DISCOMFORT IN LATE 
ADOLESCENCE

EМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФРУСТРАЦІЙНОГО ДИСКОМФОРТУ У СТУДЕНТІВ

Abstract. In the article the empirical investigation of the multi-dimensional “Frustration discomfort scale” by N. Herrington was 
made with the aim of increasing students’ frustration tolerance.
The acquired evidence of research was analyzed and its effect on the development of frustration tolerance and psychological 
disorders in adolescence was defined.
Key words: frustration tolerance, frustration discomfort scale, students.

У статті описано емпіричне дослідження з використанням багатофакторної методики «Шкала фрустраційного дискомфор-
ту» Н.Херрінгтона з метою діагностики фрустраційної толерантності у студентів.
Проаналізовано отримані результати наукового дослідження та їх вплив на розвиток фрустраційної толерантності та пси-
хологічні розлади здоров я юнаків.
Ключові слова: фрустраційна толерантність, шкала «фрустраційного дискомфорту», студент.
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Постановка проблеми.
Знаходячись у розквіті інтелектуальних здібностей та особи-

стісних якостей, молоді люди прагнуть до здійснення поставлених 
цілей, мрій та бажань у навчанні, кар’єрі та в особистому житті. 
Водночас, шлях до успіху молоді є тернистим та супроводжується 
різними перепонами на шляху до задоволення їх бажань та потреб. 
У такому випадку виникає фрустрація, що є невід’ємною части-
ною життя людини. Різні люди переносять фрустрацію по різному 
в залежності від рівня їх індивідуальної фрустрованості та самого 
фрустратора. Поріг до фрустрації залежить від рівня сформовано-
сті фрустраційної толерантності особистості. Враховуючи індивіду-
альні особливості молодих людей, їх вразливість до фрустрацій, 
стресу й дискомфорту, лабільність емоційно-вольової сфери, ба-
жання до самоствердження й максималізм, характерний пізньому 
юнацькому віку, виникає необхідність у розвитку фрустраційної 
толерантності та визначені факторів, які сприяють розвитку зазна-
ченого феномену.

Метою статті є визначити фактори, які впливають на розвиток 
фрустраційної толерантності у студентів шляхом емпіричного до-
слідження багатофакторної методики Н.Херрінгтона «Шкала фру-
страційного дискомфорту».

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
У досліджені фрустраційного фактора у студентському серед-

овищі особливе місце займають тлумачення фрустрації у руслі 
психології діяльності (Н.Д.Левітов), розгляд фрустрації у дискурсі 
патопсихології (В.М.М’ясищев, А.І.Плотічер), аналіз фрустраційних 
проявів та розвитку фрустраційної толерантності у педагогічній ді-
яльності (Е.І.Кіршбаум, Л.М.Мітіна, В.М.Чернобровкін), тощо.

Розробки засобів емпіричного дослідження фрустраційної то-
лерантності знайшли своє відображення у концепції раціонально-
о-емотивної біхевіористичної терапії(А. Елліс, М. Броді, В. Кнаус, 
В. Драйден., Н. Херрінгтон) на базі методик «Наскільки Ви раціо-
нальні?» А. Елліса та у «Шкалі фрустраційного дискомфорту» Н. 
Херрінгтона.

Результати
Згідно принципів раціонально-емотивної біхевіористичної 

терапії, фрустраційна нетолерантність (низька фрустраційна то-
лерантність) разом з самооцінкою виступають головними чинни-
ками психологічних розладів особистості. За А. Еллісом, фрустра-
ційна нетолерантність відображає когнітивні процеси, що ведуть до 
нераціонального мислення, результатом якого є небажані емоційні 
реакції та деструктивна поведінка особистості [ 1;2]. З іншого боку, 
на думку зарубіжного дослідника Н. Херрінгтона, одна факторна 
модель буде неефективною для дослідження взаємозв’язків між 
нераціональними думками та окремими розладами, які є пріори-
тетним напрямком для дослідження РЕБТ [7].

Як наслідок, вищезазначений науковець Н. Херрінгтон вва-
жав за доцільність досконалого вивчення змісту різних форм фру-
страційної нетолерантності та розробив спрощену багатофакторну 
шкалу вимірювання фрустраційного дискомфорту [7]. Крім того, S. 
Stankovic and T.Vukosavljevic-Gvozden провели емпіричне дослі-
дження та підтвердили валідність та ефективність методики «Шка-
ла фрустраційного дискомфорту» та підтримали необхідність ба-
гатофакторного дослідження низької фрустраційної толерантності 
[12].

Розглянемо її докладніше.
Багатофакторна модель «Фрустраційного дискомфорту» вклю-

чає наступні складові:

1) Шкала емоційної нетолерантності включає нетолерант-
ність до емоційного дистресу та відображає переконання у 
тому, що емоційний дистрес важко перенести та його потріб-
но послабити або уникнути («Я не переношу відчуття три-
вожності»). Вищезазначена шкала асоціюється зі стратегія-
ми уникнення та підтримкою постійної тривожності. Фактор 
«комфорту» відносять як до емоційної нетолерантності, так і 
до нетолерантності до дискомфорту [11].

2) Шкала фрустрації почуття власної гідності, під якою 
мається на увазі «відстоювання та захист своїх прав у сто-
сунках з іншими людьми», включає неприйняття особисті-
стю несправедливого ставлення до неї тих, хто поряд та її 
бажання миттєвого задоволення своїх потреб («Я не можу 
перенести неповагу з боку інших людей»). Подана шкала 
уособлює переконання у тому, що оточуючі люди повинні 
завжди бути толерантними та йти на поступки, не принижу-
ючи гідності особистості. Фактор відстоювання «власної гід-
ності» асоціюється з концепцією справедливості, чесності та 
дотриманні власних прав [8;9;10].

3) Шкала нетолерантності до дискомфорту включає нето-
лерантність до життєвих труднощів та вимог й включає дум-
ки про те, що життя має бути позбавлене неврівноважено-
сті, зусиль, незручностей («Я не можу винести цей поспіх»). 
Особистості з низьким рівнем толерантності до дискомфорту 
більш схильні відкладати важливі справи на потім через те, 
що вони здаються їм нудними, важкими та вимагають багато 
зусиль [8].

4) Шкала нетолерантності у сфері досягнень (рівня дома-
гань) або шкала «перфекціонізму досягнень» включає не-
толерантність до перепон, що перешкоджають досягненню 
цілей та відображає скоріше вимоги, ніж побажання високих 
стандартів («Я не можу перенести, якщо мої цілі фрустру-
ються»). Надмірний перфекціонізм особистості є дисфунк-
ціональний, джерело його можуть бути як проблеми з са-
мооцінками («Я невдаха, тому я не зможу досягнути мети», 
«Якщо мені не вдасться досягнути мети, це означає, що я 
невдаха»), так і самі думки фрустраційної нетолерантності 
стосовно рівня особистих домагань («Я не зможу пережити, 
якщо я не досягну мети»), («Мені важно змиритись, що я не 
зможу досягти поставленої мети»). У поданому дослідженні 
акцент робиться головним чином на нераціональних думках 
стосовно рівня особистих досягнень [8].

Методика «Шкала фрустраційного дискомфорту» складається 
з 28 речень, структура та зміст яких, як вже було зазначено вище, 
базується на сучасній теорії РЕБТ. Нераціональні думки, висловле-
ні у реченнях, поєднують у собі певну вимогу або переконання. На 
кожне твердження пропонується дати 5 варіантів відповіді, які ін-
терпретують характер та зміст думки: 1) зовсім не виражена думка, 
2) слабко виражена думка 3) помірно виражена думка, 4) сильно 
виражена думка, 5) дуже сильно виражена думка. За кожну відпо-
відь нараховується відповідно1, 2, 3, 4,5 балів [9].

Перевернута шкала не використовується, тому що, на думку 
автора методики Н.Херрінгтона, не має жодної доцільності для 
цього. Зміст чотирьох шкал виражає зміст фрустраційної диском-
форту особистості у цілому. Складні психічні розлади можуть вклю-
чати декілька шкал фрустраційного дискомфорту [9].

Таким чином, вперше на терені України нами було використано 
методику раціональних переконань «Шкала фрустраційного дис-
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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комфорту» Н.Херрінгтона, яка базується на раціонально-емотивно 
біхевіористичній терапії А. Еліса. Як наслідок було проведене емпі-
ричне дослідження фрустраційної толерантності із застосуванням 
інноваційних підходів зарубіжних дослідників. Участь у експери-
менті брали 202 студента1, 2, 3, 5 курсу Національного університе-
ту харчових технологій у м. Києві (2016-2019 рр).

Під час проведення дослідження було вирішено диференцію-
вати студентів на молодші (1-2) та старші (3-5) курси з метою ви-
значення динаміки змін відповідно віковим особливостям.

За результатами дослідження за методикою Н. Херрінгтона 
було визначено, що 48% студентів 1 та 2 курсу виявили низький 
рівень фрустраційного дискомфорту. Це пояснюється тим, що сту-
денти перших курсів традиційно звикли до комфортного життя, як 
у шкільні роки. Навчання в університеті кардинально змінює устрій 
життя та звички першокурсників. Емоційна нестабільність у перші 
роки навчання характеризується не прийняттям короткостроково-
го емоційного дискомфорту через бажання юнаків отримати все й 
одразу. Студенти перших курсів з низьким рівнем фрустраційного 
дискомфорту бажають легкого, комфортного життя, вільного від 
надмірних зусиль та клопоту. Ось чому, вони швидко фруструють-
ся через проблеми в університеті та в соціумі. Тенденція уникнен-
ня дискомфорту у юнаків зменшує їх наполегливість та цілеспря-
мованість у навчанні й житті загалом, що, в свою чергу, впливає 
деструктивно на рівень особистих досягнень та емоційну стійкість. 
У той же час, відсоток студентів 3-5 курсів, що мають тенденцію 
до низького рівня фрустраційного дискомфорту, складає 39%, що 
майже на 9% менше, у порівняні зі студентами перших курсів. Це 
пояснюється тим, що студенти старшокурсники мають більш ви-
важене ставлення до тимчасового дискомфорту у своєму житті та 
звикли до розпорядку у ЗВО. Водночас, відсоток 39% показує, що 
певна, хоч і знижена тенденція до переживання фрустраційного 
дискомфорту спостерігається і на старших курсах, що свідчить про 
необхідність запобіжних й превентивних заходів для старшокурс-
ників також.

Аналіз наступного фактору виявив, що 40% студентів 1 та 2 
курсу мають низький рівень фрустрації «власної гідності» по від-
ношенню до інших людей. Цей фактор розкриває потребу студен-
тів перших курсів у толерантному ставленні до них оточуючих, під 
яким вони розуміють поступки та розуміння їх дій зі сторони інших 
людей.

Зважаючи на те, що 1 та 2 курси припадають на пізню юність, 
цілком зрозумілим є егоцентризм та інфантилізм певної части-
ни молодих людей, які розкриваються у їх бажані встановлення 
стосунків з іншими людьми у комфортному для юнаків стилі і тіль-
ки так як вони бажають. Тому, молоді люди через фрустрованість 
іншими людьми часто виявляють надмірну вимогливість, зобов’я-
зання та суб’єктивне ставлення. Такий фактор, як надмірна вимог-
ливість до інших людей, впливає на рівень стійкості до фрустрації, 
оскільки людина, яка є надмірно вимоглива не може об’єктивно 
оцінити ситуацію та виявляє значну фрустрованість через незадо-
вільне ставлення до неї інших людей.

З іншого боку, 36% студентів старших курсів також виявили ви-
сокий рівень «фрустрації власної гідності» відносно інших людей, 
що є лише на 4% менше, у порівняні з дослідженням цього фак-
тору у першокурсників. Поясненням цього факту є те, що студен-
ти молодших та старших курсів важко переживають несправедливе 
ставлення оточуючих та відчувають фрустрованість своїх бажань і 
цілей через інших людей.

Таким чином, вищезазначені показники у студентів перших кур-
сів та старших курсів є суттєвим фактором, який заважає юнакам 
налагодження стосунків з людьми у соціумі та формуванню адек-
ватному ставленні до дій оточуючих.

За «шкалою емоційної нетолерантності» було виявлено 40% 
студентів молодших курсів. Це свідчить про те, що студенти не го-
тові адекватно переживати такі негативні стани як стрес, фрустра-
цію та інші. Емоційна сфера студентів перших та других курсів є ще 
досить вразлива, враховуючи характеристики вікового періоду та 
індивідуальні особисті якості.

З іншого боку, 36% відсотків студентів 3-5 курсів виявили емо-
ційну нетолерантність, що можна пояснити загальною схильністю 
юнаків переживати труднощі у подоланні негативних емоцій у ст-
ресових та фруструючих обставинах. У той же час, емоційна не-
толерантність юнаків молодших курсів може виникати у зв’язку з 
проблемами у навчанні й в особистих стосунках, а у старшокурсни-
ків додаються переживання, які пов’язані з кар’єрною реалізацією 
та знаходженням свого місця у житті після закінчення університету.

За результати дослідження шкали «фрустрації досягнень» 43% 
студентів перших та других курсів виявили нетолерантне ставлен-
ня відносно особистого рівня домагань. Основною причиною поя-
ви фактору фрустрації досягнень у студентів першокурсників є їх 
неготовність прийняти невдачу на шляху до поставлених цілей у 
навчанні та в особистому житті. Такі студенти характеризується 
схильністю до перфекціонізму, тобто мова йде про те, що вони хо-
чуть бачити тільки свої надуспішні досягнення без ускладнень та 
перепон.

Майже такий самий відсоток 46% відносно «шкали фрустрації 
досягнень» виявили результати дослідження у студентів старших 
курсів. Такий результат можна пояснити як індивідуальними харак-
теристиками старшокурсників так і надмірним перфекціонізмом, 
бажанням бути кращими і успішними й неприйняттям власних не-
гативних результатів. Перфекціонізм старшокурсників можна пояс-
нити бажанням захистити на «відмінно» диплом «Бакалавра» та 
«Магістра», що невід’ємно пов’язано з їх майбутнім працевлашту-
ванням.

Високий майже однаковий рівень «фрустрації досягнень» юна-
ків молодших та старших курсі можна ще віднести до максималіз-
му, що є характерною рисою притаманної періоду пізньої юності 
та ранньої молодості. Відсутність або недостатня наявність такої 
характеристики заважатиме молодим людям бути успішними та 
психологічно здоровими особистостями у майбутньому.

Висновки:
Отже, за результатами нашого дослідження, обґрунтована на-

укову значущість та доцільність використання багатофакторної ме-
тодики Н.Херріногтона «Шкала фрустраційного дискомфорту», яка 
досліджує зміст думок нераціональної толерантності та допомагає 
визначити психологічні розлади, які пов’язані з різними форма-
ми фрустраційної нетолерантності.

Крім того, на основі вищезазначеної методики було виявле-
но загальний низький рівень фрустраційного дискомфорту 53% у 
студентів перших-других курсів та, відповідно, 49%у студентів тре-
тіх-п’ятих курсів, що відображає загальну тенденцію уникати дис-
комфорт, стрес, фрустрацію, послаблення функцій самоконтролю 
особистості, суб’єктивну оцінку дій оточуючих по відношенню до 
себе та високий рівень домагань, який перешкоджає успішному до-
сягненню мети та психологічному здоров’ю в цілому.
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PSYCHOLOGICAL CORRECTION OF PATIENTS ‘ COMPLIANCE LEVEL IN SOMATIC CLINIC

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ УРОВНЯ КОМПЛАЕНТНОСТИ ПАЦИЕНТОВ 
В СОМАТИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ

Abstract. The article is devoted to the problem of compliance of patients with chronic pancreatitis. The study revealed psychological 
characteristics of patients with chronic pancreatitis: personality characteristics, anxiety level, coping strategies, compliance level. 
The program of psychological correction of compliance was developed and tested in practice.
Keywords: compliance, psychological correction, chronic pancreatitis

Аннотация. Статья посвящена проблеме комплаентности пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а 
именно с хроническим панкреатитом. В результате исследования на базе гастроэнтерологического отделения Клиник 
СамГМУ и СОКБ им. В.Д. Середавина были выявленные психологические характеристики пациентов с хроническим 
панкреатитом: личностные особенности, уровень тревожности, копинг-стратегии, уровень комплаентности. В соответ-
ствии с этим была разработана и проверена на практике программа психологической коррекции комплаентности.
Ключевые слова: комплаенс, психологическая коррекция, хронический панкреатит.
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Больше половины всего населения Земли страдают от рас-
стройств пищеварительной системы. По данным Министерства 
здравоохранения России гастроэнтерологические болезни зани-
мают третье место по количеству распространения среди всех за-
болеваний в России. Чаще эти заболевания имеют хроническое 
течение с периодами обострений и ремиссий, требуют длительно-
го лечения [1].

У пациентов возникает потребность в постоянном медицин-
ском наблюдении, им необходимо следовать назначенным меди-
цинским рекомендациям, постоянно понимать и принимать меру 
ответственности за собственное здоровье.

Приверженность пациентов к выполнению врачебных пред-
писаний сегодня является достаточно низкой: как минимум 45% 
пациентов не выполняют рекомендации, тогда как отрицательные 
последствия этого ни у кого не вызывают сомнений. Нарушение 
пациентом режима терапии существенно снижает эффективность 
лечения и, как следствие, состояние больного не меняется или же, 
болезнь продолжает прогрессировать [2,3].

Цель исследования: на основании полученных в результате 
психологической диагностики данных (эмоциональное состояние, 
способы совладающего поведения, личностные характеристики, 
параметры самоотношения, уровень комплаентности) составить 
и апробировать программу психологической коррекции пациен-
тов с хроническим панкреатитом.

Методы исследования: «Мини-мульт (СМОЛ)» М.П. Мирош-
никова; «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса — С. 
Фолкман; «Интегративный тест тревожности (ИТТ)» Л.И. Вассер-
ман; шкала комплаентности Мориски-Грин (MMAS-8); U-критерий 
Манна-Уитни (переработан и расширен Х.Б.Манном и Д.Р.Уит-
ни 1947г.).

Исследование проводилось на базе отделения гастроэнтеро-
логии Клиник СамГМУ и СОКБ им. В.Д. Середавина.

Экспериментальная группа: 20 человек, находящихся на пла-
новом лечении с имеющимся диагнозом «Хронический панкреа-
тит», по МКБ-10: К86.1. Возраст обследуемых 55±10 лет. Распреде-
ление выборки по полу: 2 мужчин, 18 женщин. Стаж заболевания 
в группе обследуемых составил от 1 года до 10 лет. Социальное 
положение: 7 человек работает, 13 человек на пенсии. Контроль-
ная группа: 20 человек, не стоящие на диспансерном учете с за-
болеваниями желудочно-кишечного тракта аналогичного пола воз-
раста и социального положения.

Полученные результаты.
По результатам сокращенного многофакторного опросника 

для исследования личности можно сказать, что в личностном 
портрете обследуемых больных в сравнении с условно здоро-
выми отмечается повышение по шкалам «ипохондрия» (U=80,5, 
при p=0,0001), «депрессия» (U=122,5, при p=0,35) и «истерия» 
(U=126,5, при p=0,046). Таким образом, обчследованных характе-
ризует чувствительность, сенситивность, склонность к повышен-
ной тревожности, пассивность, а также склонность использовать 
симптомы соматического заболевания как средство избегания 
ответственности. У контрольной группы все показатели по данной 
методики находятся в пределах средних значений.

По данным интегративного теста тревожности общий показа-
тель ситуативной и личностной тревожности в обеих группах не 
превышает уровня нормы.

В структуре тревожности пациентов с хроническим панкреати-
том по сравнению с контрольной группой ярче представлен компо-
нент тревожной оценки перспективы (U=177,5 при p=0,547), эмо-
циональный дискомфорт (U=263,0, при p=0,091) и астенический 
компонент (U=162,0, при p=0,314), то есть преобладает чувство 
озабоченности будущем на фоне повышенной эмоциональной 
чувствительности, эмоциональной напряженности, неудовлетво-
ренность жизненной ситуацией, ощущение вялости, пассивности, 
усталости.

Анализируя копинг-стратегии больных с хроническим панкре-
атитом, можно отметить в качестве преобладающих: поиск под-
держки и планирование решения проблемы. Выявлено значимое 
отличие при выборе такой совладающей стратегии, как «самокон-
троль» (U=262,0, при p=0,096).

Больные с хроническим панкреатитом не являются доста-
точно приверженными к лечению. Средний уровень комплаент-
ности в группе низкий, равен 3,3. Нарушение пациентом режима 
терапии существенно снижает эффективность лечения и, как 
следствие, состояние больного не меняется или же, болезнь про-
должает прогрессировать.

Психокоррекционная программа.
Цель программы — повышение уровня комплаентности, ста-

билизация эмоционального фона, повышение адаптационного 
ресурса личности. Программа проводилась совместно с лечащим 
врачом и клиническим психологом отделения. С каждым пациен-
том было проведено 7 индивидуальных занятий, продолжительно-
стью 40 минут.

Включает четыре последовательных этапа: информационный, 
психодиагностический, этап психокоррекционного вмешательства, 
этап оценки проведенной психокоррекционной работы.

На первом этапе проводилось информирование пациентов о 
цели и этапах работы. Данный этап включает в себя: установление 
контакта и формирование доверительных отношений; адекватное 
информирование.

На психодиагностическом этапе проводилась психологическая 
диагностика пациента, для выявления мишеней психокоррекции.

На этапе психологической коррекции, на основании психодиа-
гностических данных осуществлялись: обучение ауторефлексив-
ным техникам, повышение уровня комплаенса, обучение правиль-
ному питанию и мотивирование на соблюдение диеты.

С целью нормализации эмоционального состояния, снятию 
тревоги «здесь и сейчас», мобилизации внутреннего ресурса 
были выбраны методики расслабления, которые пациенты мог-
ли бы осуществлять без помощи клинического психолога и нахо-
дясь в ситуациях, дестабилизирующих эмоциональное состояние. 
Использовались прогрессивная мышечная релаксация, дыхатель-
ные упражнения и релаксация, включающая элементы визуализа-
ции.

С целью повышения комплаенса нами проводились психокор-
рекционные мероприятия под руководством лечащего врача и кли-
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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нического психолога отделения, в рамках которой пациентам объ-
яснялось необходимость следования определенной диете с целью 
снижения частоты проявления имеющегося у них заболевания.

Помимо этого, всем пациентам были выданы памятки с ука-
занными рефлексивными упражнениями и советами по поводу 
предложенной диеты.

На этапе оценки эффективности проведенной психокоррек-
ционной работы мы воспользовались «Шкалой комплаентности» 
Мориски-Грин и попросили пациентов пройти данный метод еще 
раз через месяц после выписки.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в резуль-
тате проведенной психокоррекционной работы показатель компла-
енса у обследуемой группы больных достоверно вырос с 3 до 4,95 
(U=329,5, при p=0.00001), что, в конечном итоге, позитивно влияет 
на проведение лечебно-реабилитационной программы, предло-
женной лечащим врачом.

Выводы
1. В личностном портрете обследуемых больных по сравне-

нию с контрольной группой преобладает ипохондрический, 
депрессивный и истерический радикалы, что говорит о 
чувствительности, пассивности, склонности к тревожности, 
стремлении обратить на себя внимание.
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2. В структуре личностной и ситуативной тревожности пациен-
тов с хроническим панкреатитом по сравнению с контроль-
ной группой ярче представлен компонент тревожной оцен-
ки перспективы эмоциональный дискомфорт и астенический 
компонент.

3. Пациенты с хроническим панкреатитом в случае совладания 
с жизненными трудностями стараются разрешить проблемы 
за счет привлечения внешних (социальных) ресурсов, по-
иска информационной, эмоциональной и действенной под-
держки или же преодолеть проблему за счет планирования 
собственных действий с учетом объективных условий, про-
шлого опыта и имеющихся ресурсов.

4. Отмечаются низкие показатели комплаентности пациен-
тов с хроническим панкреатитом. При этом соблюдение вра-
чебных рекомендаций необходимо для профилактики обо-
стрений хронического панкреатита.

5. Была разработана и реализована программа психокоррек-
ции для группы больных с хроническим панкреатитом. Про-
грамма является эффективной для больных с хроническим 
панкреатитом.

STUDENT SCIENTIFIC GROUP WORK WITHIN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL 
ADAPTATION

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ

Abstract. The theoretical basis of the concept of adaptation is the idea of a continuous process of active adjustment of the indi-
vidual to the environment that concerns all levels of human functioning. Participation in student scientific groups plays a major role 
in the student’s socio-psychological adaptation The purpose of the paper lies in comparing psychological and social adaptation 
of students who participate in scientific groups and are engaged in scientific research with that of students who refrain from such 
activities. To study social and psychological adaptation 154 students were asked to fill in a questionnaire based on the K. Roger 
and R. Dimond’s methodology. The overall result proves that participation in scientific societies increases students’ ability for 
adaptation and helps to develop a socially and psychologically healthy professional with such grounded qualities as self-respect, 
self-understanding, independence and assertiveness.
Key words: social and psychological adaptation, students’ scientific society, problem-based learning, self-perception, domination

Резюме: Теоретичною основою поняття «адаптація» є уявлення про неї як про постійний процес активного пристосування 
індивідуума до умов навколишнього середовища, який торкається всіх рівнів функціонування людини. Робота в студент-
ській науковій групі, залучення студентів до виконання науково-дослідної роботи відіграє велику роль в соціально-пси-
хологічній адаптації студента. Метою нашої роботи стало порівняти соціально-психологічну адаптацію у студентів, які 
приймали активну участь в роботі гуртків та виконували науково-дослідні роботи під час навчання в університеті зі сту-
дентами, які не були залучені до цього виду роботи. Для вивчення соціально-психологічної адаптації 154 студентам було 
запропоновано заповнити анкету за методикою К. Роджера та Р. Дімонда. Ми бачили, що додаткове виконання НДР до-
помагає студентам більше використовувати свої адаптаційні можливості, допомагає розвинути такі якості, як самоповага, 
саморозуміння, незалежність та наполегливість.
Ключові слова: соціально-психологічна адаптація, студентське наукове суспільство, проблемне навчання, самосприй-
няття, домінування.
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Introduction
World Health Organization defines a modern doctor as a person 

who helps, makes decisions, communicates, manages and takes into 
consideration interests and needs of the society. As a future special-
ist graduating from higher educational establishment has to be highly 
competitive on the market, the main aim of scientific, scientific-tech-
nological and innovative policy of the educational system is to provide 
training for specialists, scientific and pedagogical staff to use their ed-
ucational, scientific and creative potential in full to benefit the economy.

Medical students graduating from University must possess nec-
essary knowledge and be able to acquire new scientific awareness 
and diagnostic skills, have logical and quick methodology for finding 
necessary information, thus, introducing a new and unique “way of 
functioning”. Even more important is to be ready for the profession, 
ready to adapt to the requirements. Due to the doubling of knowledge 
in the world every 12 months it is no longer useful to simply memorize. 
Modern speed of life, scientific integration and information flows re-
quire constant learning. A doctor himself elaborates this process after 
he gets necessary skills in college. These skills are based on the idea 
of competitiveness and changing demands of nowadays. One of the 
main approaches in teaching-learning process that ensures all skills 
mentioned above is problem-based learning (PBL) [3]. As any other 
method it has its pros and cons and is not always appropriate. Self-ed-
ucation, practical skills acquiring, content instead of facts, teamwork 
are all advantages that teachers can use in their classrooms. Among 
disadvantages one should mention greater time span and higher level 
of expertise and motivation than required for traditional methods.

PBL is much spoken about in scientific papers and methodology 
works. Today we would like to discuss our experience in problem-based 
learning within the framework of student scientific research work as a 
means of increasing students’ adaptability.

Participation in student’s scientific groups, namely carrying out sci-
entific research, is a vital factor of student’s social and psychological 
adaptation. Theoretical backing for the concept ‘adaptation’ is perceiv-
ing it as constant active changing by which people become better suited 
to their environment on all levels of their functioning. This changing can 
be applied on different levels: physiological, psychological and social.

The aim of the present paper lies in comparing psychological and 
social adaptation of students who participate in SG and are engaged in 
scientific research with that of students who refrain from such activities.

Material and methods: To study social and psychological adap-
tation K. Roger and R. Dimond’s methodology was used [9]. In the 
process of research 154 students were asked to fill in a questionnaire 
based on the given methodology. The proportion is the following 100 
questionnaires were filled in by students not engaged in any scientific 
group and 54 — by students who actively participated in SSG. The 
studies were carried out in compliance with the basic provisions of the 
« Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects», 
approved by WMA Declaration of Helsinki (1964-2013), ICH GCP 
(1996), EEC Directive No. 609 (dated 24.11.1986). , Ministry of Health 
of Ukraine Orders No. 690 dated September 23, 2009, No. 944 dat-
ed December 14, 2009, No. 616 dated August 3, 2012. Each student 
signed a consent to participate in the study, and all measures were 
taken to ensure the anonymity of individuals. Statistical processing of 
the received data was carried out by the method of determining the 
confidence interval where the value of p≤0.05 was accepted for the 
probability level [5].

Results Before interpreting the results of the questionnaire we 
would like to highlight the main principles underlining scientific societies 
work. One component of education and professional development of a 
doctor in all higher educational establishments and medical institutions 
in Ukraine is scientific research work (SRW). SRW includes systemat-
ic participation in research activities, teaching students methodology 
and methods of research, acquiring necessary skills and technologies, 
modelling creative approach to solving certain scientific problems 
[2]. In Ukraine students’ SRW is based on a certain legislative basis 
namely the Law of Ukraine “About Scientific and Scientific-Technolog-
ical Activity” (2014) and the Law “About the Higher Education” (2014). 
SRW includes two tightly connected aspects: 1) teaching elements 
of research activities, organization and methods of such activities; 2) 
carrying out research activities by students under the supervision of 
professors and teachers.

Another subdivision of SRW is based on time of these activities: in-
class activities that are incorporated into the teaching-learning process 
and activities that students carry out outside the classroom. In-class 
SRW includes such kinds as a) students’ groups and societies func-
tioning within departments; b) participation in scientific-research work 
within department research areas; c) presentations of reports on scien-
tific conferences in higher educational establishments; d) participation 
in institutional, regional and national Olympiads and conferences [4]. 
In our opinion, the most consistent and thus profitable kind of SRW 
activities is students’ groups and societies.

Student Scientific Group (SSG) is an organizational formation at 
the department, the participants of which constitute a wide range of stu-
dents of the university, and which is formed taking into account scientific 
activities of the department and in accordance with the thematic plans 
of the department [3]. SSG functioning is provided by current legislation 
and the Regulations of the Student Scientific Society of Higher Educa-
tional Institution. Scientific societies at the university departments are 
created with the purpose of realization of creative scientific potential of 
students and their participation in research work and programs worked 
on at the University, as well as for the purpose of fulfilling scientific, 
educational and creative professional activities.

Thus, SRW allows scientists to find and mentor those students who 
have talents and motivation for raising their professional and research 
skills, to develop their methodological and organizational talents. SRW 
offers students various methods of developing the above-mentioned 
qualities, namely, regular clinical trials with experienced instructors, 
night shifts in the clinic under proficient supervision, participation in 
competitions and multidisciplinary conferences, presentations, interna-
tional exchange programs and scholarships.

Authors’ experience in SRW was formed after many years of prac-
tice and allows sharing some main principles. First of all, the main 
course of the society is defined by the department and is agreed by 
its staff, individual students are managed by a teacher/professor in 
charge of SSG. The students of different specializations, such as “Gen-
eral Medicine”, “Pediatrics”, “Medical Psychology” form SSG. Society 
meetings are held twice a month, with each subsequent meeting held 
by another professor/teacher. Teachers choose interesting and crucial 
topics of meetings and it allows students to listen, study, and get the 
most up-to-date information on each subject. Therefore, before the be-
ginning of the academic year, an annual plan of the SSG work is drawn 
up, in which all topics, mentors of the meeting (they should be teachers 
having a Ph.D. or Doctor of Medical Science degree), and forms of stu-
dents’ work are specified. As for the forms of academic instruction we 
mainly differentiate between seminars, scientific debates, workshops, 
individual work in the clinic, etc.

An extract from the schedule for SSG meetings can be seen in 
Table 1.

Table 1
Schedule for SSG Meetings

Date Number Topic Form Mentor

26.09.2017 1
Cardialgies: Types, 

Symptoms and 
Treatment

Debates, work 
in the clinic

10.10.2017 2 Types of Cholecystitis: 
Symptoms, Diagnosis

Debates, work 
in the clinic

24.10.2017 3
Peculiarities of 
Examining and 

Treating Patients with 
Chest Pain (Part 1)

Game: 
consultation 
with medical 

experts

17.11.2017 4
Treatment of Patients 

with Chest Pain 
(Part 2)

Quest game

This is just a short extract to understand the way SSG is organized. 
Traditional methods are not ignored in the schedule, allowing students 
and mentors to practice more usual forms like debates, mini-lectures, 
presentations etc.

The materials of meetings are created by mentors on the principle 
of the unity of theory and practice. At the beginning of the meeting a 
mentor gives a mini-lecture, thus involving students in a chosen topic, 
articulating the aim and plan of the meeting, and briefly highlighting cur-
rent scientific aspects of the topic [2]. Subsequently one or two students 
(who previously received the task to independently work out the most 
significant achievements in diagnostics or treatment of a given illness) 
in the form of a presentation or abstract share their knowledge on this 
topic. A student, who prepares a speech for a society meeting, does 
research on his/her own and is responsible for the quality of information 
he presents. This enables a student to develop important qualities for 
a future researcher — creative thinking, responsibility and ability to de-
fend one’s point of view. This prior preparation allows students to partic-
ipate in a lively discussion at each meeting, to analyze modern aspects 
of pathogenesis and differential diagnostics; students eagerly share 
issues in clinical pharmacology, pharmacotherapy and differentiated 
treatment of diseases of internal organs. But society’s aim is not limited 
to forming theoretical basis for students. It is also recommended to use 
clinical patients’ cases to deepen theoretical knowledge, work out the 
skills of collecting a medical history, clinical examination, conducting 
and analyzing the results of instrumental research methods, mastering 
the methodology of choosing optimal treatment and conditions for its 
rational use for each individual patient. This practice is supported by 
such activities as attending night shifts, processing medical cards, ex-
amining patients etc. As an important step students together with their 
mentors carry out the post analysis. This analysis includes perspective 
and retrospective perspective discussion of medical appointments from 
medical cards of patients, assessment of the quality of pharmacothera-
py from the point of view of rationality, compliance with the protocols of 
medical care for patients with various diseases, interactions, complete-
ness of appointments, detection or prediction of probable side effects 
of drugs, errors in the appointment of combination therapy, suggestion 
of ways to correct them, and work with scientific literature.

One of the most beneficial forms of SRW is a workshop. In Internal 
Medicine department workshops are usually held on topics of cardiol-
ogy, pulmonology, gastroenterology and hematology. Mentors who or-
ganize these workshops conduct them together with practical doctors 
of clinics. Thus, workshops on pulmonology are carried out in the office 
of functional diagnostics of a clinic, which gives an opportunity to show 
the method of spirography, pneumothachometry etc. While having a 
workshop on cardiology students are able to conduct electrocardiogra-
phy and interpret it. Department of Fetal and Blood Transfusion of the 
Emergency Hospital allows students of Scientific Society to master the 
basics of transfusion medicine in practice. Gastroenterological work-
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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shops are based on students’ solving clinical problems of liver diseases 
in the form of simulation games.

Unusual format of conducting, the opportunity to independently 
make a diagnosis and a plan and suggest a treatment scheme mo-
tivate students to work hard and go beyond textbooks and lectures. 
Additional laboratory and instrumental means (mentors are to provide 
students with all necessary data upon request) help to embody theo-
retical knowledge into practical skills, promote increased urge to study.

A game is a method often used within the scientific society program 
scope [1]. A game can be defined as an activity with entertaining as-
pect directed by strict rules united by certain strategies for one or more 
members cooperating or competing with each other using their skills 
and knowledge to attain a set goal [8].

Games can be used successfully at different stages of teaching 
process: starting with material presentation up to acquiring more com-
plex skills and their further synthesis as well as evaluation and applica-
tion. The answer to the question why games are successful lies in the 
regression to earlier stages of personality development when learning 
and acquisition are natural for human beings. Students mentally are 
taken back to their childhood where they are free from stereotypes and 
restrictions, free from fear to make mistakes. They are immersed into 
the environment of unstressed trying, low responsibility, necessary co-
operation and friendly support. Simultaneously games are dynamic and 
diverse, thus suggesting high motivation and enthusiasm level.

Here are some cases of games used within the scope of SSG 
schedule.

Case #1.
Scientific Society Meeting
Topic: ‘Peculiarities of Examining and Treating Patients with Chest 

Pain’
Format: consultation with medical experts
Number of Students: 12
Aim: to acquire skills of diagnosing and choosing correct treatment
Preliminary Stage: Students are given lists of illnesses that may 

cause chest pain. Illnesses are studied at earlier courses. Every stu-
dent is also given a diagnosis for which they have to a) make a list of 
complains, b) suggest tests results, c) prepare additional information 
like anamnesis etc.

Main Stage: In turns students play roles of patients consulting with 
a group of medical experts revealing the story of the illness. Their col-
leagues join their efforts to diagnose a patient and choose the best 
treatment. Correct answers, involvement, asking related questions and 
ability to follow the procedure are all keys to success.

Evaluation: Evaluation takes place after all students get their di-
agnoses and treatment. It is the responsibility of a teacher not only to 
evaluate, but also to discuss the activity with all members, point out 
strong and weak issues of each participant.

Quest game is another case we would like to present within the 
society program. During this type of activity theoretical knowledge and 
information are easily transformed to practical skills, associations nec-
essary for forming a future professional are formed. The process of this 
game includes a system of clues and tasks connected with topic under 
discussion [6]. They are hidden in different clinical departments of the 
hospital, when deciphering or solving one task leads to a new place for 
getting another clinical problem to solve. Evaluation is on the teacher 
and correct answers as well as promptness in problem solving are tak-
en into consideration. The final stage of the quest is the discussion with 
participants and evaluation. Below an example of quest game used at 
the scientific society is given [7].

Case # 2
Scientific Society Meeting
Topic: ‘Treatment of Patients with Chest Pain’
Format: Quest Game
Number of Students: 10-12
Aim: after getting all pieces of information about complaints, symp-

toms and tests results to diagnose and appoint a correct treatment
Preliminary Stage: Before the game starts pieces of clinical task 

are placed in different departments and wards (Cardiac Department, 
X-ray, USD department etc). All students form two teams.

Main stage: Each group is given a clue (a format can be a riddle, 
a word etc.) that points to a place with the first task. If the task is not 
solved within a certain period of time a teacher supplies an easier clue. 
After completing a task a group is given another one to solve or find a 
place. All pieces of solved tasks are brought together to form a clinical 
picture of the case.

Evaluation: A teacher carries out evaluation. All aspects of work 
are taken into consideration. Quest games are followed up by a dis-
cussion.

We would like to point out from our experience that this method 
allows students to experience active learning and is a great method 
for creativity and attention development. Quest games are good for 
effective forming and reinforcing skills of medical students. They also 
include other methods for expanding their teaching possibilities.

As the outcome of students’ work during the year in SSG we offer 
students to participate in the Annual International Medical and Phar-
maceutical Congress of Students and Young Scientists. Also students 
share their scientific achievements at conferences and congresses 
in Ukraine and other European countries. This, in turn, forms oratory 
skills, the ability to think and make decisions independently, participate 
in discussions, answer the questions, defend their views on the prob-
lem. The results of scientific research are reflected in the publications 
in various journals, collections of scientific works of students and young 
scientists. Conferences and congresses are perfect means of getting 

future doctors see and accept various approaches and develop toler-
ant attitude. This is another aspect that should be taken into consid-
eration while mentoring CIS: mentors within pedagogical ethics have 
to encourage students to form their professionalism, humanity, justice, 
mutual respect and personal dignity.

Students work on understanding the main deontological princi-
ples of the medical profession, having a sympathetic attitude to the 
patient and his relatives. Mentors emphasize that a benevolent attitude 
towards the patient, a sedative word of a doctor or psychologist, en-
couraging information are powerful means of mobilizing the protective 
forces of the patient’s body to recover.

All our conclusions are proven by the results the questionnaire pro-
vides.

Researches evaluated the statements about a person, about his/
her way of professional life, experiences, thoughts, habits, behavioral 
styles on a six-point scale: Adaptation, Self-Perception, Perception of 
Others, Emotional Comfort, Internality, Domination (see Table 2).

Table 2
Representation of Structural Components of Students’ 

Adaptation

Components of 
Students’ Adaptation

Representation of 
Students’ Adaptation
in Group 1 (engaged 
in scientific activities)

Representation of 
Students’ Adaptation

in Group 2 (not 
engaged in any 

scientific activities)
Adaptation (А) 89% 82%

Self-perception (S) 83% 69%
Perception of others 

(L) 72% 67%
Emotional Comfort (E) 81% 69%

Internality (I) 93% 82%
Domination (D) 38% 52%
Although all students were on their 6th year of study their adapta-

tion is not close to 100%. In both groups this factor is high, more than 
80%, but still students have some issues to overcome. It is explained 
by several facts. First of all a new approach to the timetable should be 
mentioned. Previously students had a fixed one-week timetable, while 
on their 6th year they are given a period for a certain clinical base with-
out classes and lectures they used to. Another reason is future working 
place allocation process that is considerably stressful for students. This 
period of study is defined in psychological sources as the third crisis 
period that explains lower level of adaptation than expected during the 
last year of study. Group 1 shows higher level than Group 2, which is 
explained by the fact that they have had more possibilities to decide 
what they are apt to do in SSG.

Considerable difference between control and experiment groups is 
established for internality, i.e. 11%. And this component has the highest 
value among others with students engaged in scientific groups, show-
ing that they are ready to accept responsibility more readily than their 
colleagues. In control group students would more easily find faults with 
destiny, circumstances, weather etc., which leads to certain self-orga-
nization disfunctioning.

Emotional comfort is another segment showing considerable differ-
ence between students engaged in scientific societies and those who 
are not. So in the first group the figure is 85% [75,48-94,52] as opposed 
to the second group is 67% [60,53-73,47] (p≤0,05). One third of stu-
dents from the control group feel emotional discomfort during their last 
year of study making the whole process harder and less resultive for 
them. Experiment group students due to their first professional chal-
lenges and success in scientific research feel comfortable in terms of 
self-realization and further career development.

Difference in self-perception and perception of others within two 
groups highlights that all activities in SSG help students to concentrate 
on their own personalities and achievements without any compensa-
tion in regard to respect towards colleagues. Together with lower figure 
in terms of dominance seeking it shows that SSG actually help to adapt 
to teamwork and build healthy professional relations. So in the first 
group the index is 84% [74,22-93,78], while in the second group it is 
68% [63,34-72,66] (p≤0.05).

Domination in the first group is accounted for 38% [25,06-50,94], in 
the second group — 54% [44,33-63,66] (p≤0.05).

The overall result proves that participation in SSG increases stu-
dents’ ability for adaptation and helps to develop a socially and psycho-
logically healthy professional with such grounded qualities as self-re-
spect, self-understanding, independence and assertiveness.

Conclusions:
1. Adaption of students greatly depends on their readiness for real 

life tasks and previous experience in their professional sphere.
2. Participation in scientific societies is a means of getting students 

involved into practical experience under the control of mentors.
3. Experience in SSC participation helps to acquire skills in 

independent scientific research work and improve quality of 
general medicine studying.

4. Students taking part in SSC get possibility to master their 
chosen profession, acquire necessary research skills to proceed 
with scientific research work after graduation, simultaneously 
getting necessary psychological background for self-assurance, 
emotional comfort and internality.
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FRONESIS AS A MODERN PROBLEM OF PSYCHOLOGY

ФРОНЕЗИС КАК СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИИ

Annotation: The concept of phronesis as forms of practical wisdom of man, different from simple knowledge and from the sphere 
of arts and technical abilities, set yet by the philosophers of Ancient Greece, is analysed in the article.
Features and basic lines of phronesis are revealed. His fruitfulness on the synthesis of all system of knowledge about society and 
man, his destiny is shown.
Certain examples of the spiritual brightening of personality on the ways of phronesis are made.In connection with development of 
idea of phronesis the problem of global synthesis of different traditions of religious, philosophical, spiritual, and also scientifical-
ly-psychological plan is put.
Keywords: knowledge, art, wisdom, phronesis, spiritual brightening, synthesis of spiritual traditions.

Аннотация: В работе анлизируется понятие фронезиса как формы практической мудрости человека, отличающейся от 
простого знания и от сферы искусств и технических умений, сформулированное еще философами Древней Греции.
Вскрываются особенности и основные черты фронезиса. Показывается его плодотворность в синтезе всей системы зна-
ний об обществе, человеке и его предназначении.
Приводятся конкретные примеры духовного просветления личности на путях фронезиса. В связи с разработкой идеи фро-
незиса ставится проблема глобального синтеза различных традиций религиозного, философского, духовного, а также 
научно-психологического плана.
Ключевые слова: знание, искусство, мудрость, фронезис, духовное просветление, синтез духовных традиций. 
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Одной из наиболее важных из современных проблем психо-
логии является ее культурно-ценностное обоснование и ее общие 
ориентиры.

Как известно, еще Аристотель проводил различие между те-
оретическими, практическими и пойетическими дисциплинами: 
первые связаны со знанием (episteme — эпистема), вторые — с 
практической мудростью (phronesis — фронезис), третьи — с ис-
кусством или техническим умением (techne — технэ).

Целью практических дисциплин является обеспечение мудро-
сти, разумных действии, основанных на приобретённой этической 
компетенции. В целом фронезис(термин из «Никомаховой этики» 
Аристотеля) раскрывается как практическая мудрость, практиче-

ское этическое чувство, эффективное ситуационное мышление, 
помогающее принимать правильные решения и давать правиль-
ные оценки [2].

Психология, как и многие другие социальные и гуманитарные 
дисциплины, обошлась двумя категориями для рационального по-
стижения человека — «наука» и «практика» (episteme и techne).

Психология утеряла аристотелевскую категорию фронезис — 
практической мудрости, которая была третьим членом в ряду 
понятий, описывающих всю сферу человеческой жизни в целом в 
Древней Греции.

Обращение к античной философии даёт богатый материал в 
связи с нашими размышлениями о мудрости. Так, один из признан-
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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ных семи греческих мудрецов, Фалес провозглашает: «Познай са-
мого себя». Гераклит, развивая этот тезис и поясняя истоки своей 
учёности, как бы отвечает ему: «Я выспросил самого себя». Таким 
образом, одна из сторон мудрости — это умение поставить вопро-
сы самому себе и давать на них определённые ответы.

Пифагорейцам мало лишь речевой формы ответа, для них 
важен поступок в соответствии с познанными добродетелями. В 
результате высшая мудрость для них — это согласование мысли, 
слова и действия. Демокрит также утверждает в таком целостном 
состоянии достижение автономности.

На втором этапе развития античной философии происходит 
усиление и дальнейшее раскрытие трех ключевых идей: разум-
ности, нравственности и целостности. Сократ обращает внимание 
на важность самообладания. Последнее — это не только знание 
самого себя, это управление собой, способность подчинить свои 
импульсы более существенной цели [1].

Платон предлагает путь гармонизации устремлений человече-
ской души — развитие интереса к духовному, прежде всего — к 
философии. Согласно Аристотелю, мудрость состоит в обладании 
серединой, уравновешивающей крайние состояния выбора чело-
века.

Вневременное в представлении о мудрости человека — это 
психологическая по сущности идея духовной целостности, согла-
сование познавательной, реагирующей и действующей сторон 
личности. Такая согласованность достигается в выборе осмыслен-
ной цели существования. В зависимости от преобладающего умо-
настроения эпохи в содержании представлений о мудрости усили-
вается какой-то из ее компонентов, но в целом решение вопроса 
о самосовершенствовании для конкретного человека остаётся де-
лом его сознательного выбора.

Само понятие мудрости в русской культуре, например, доста-
точно содержательно как пик развития человека, а при глубоком 
ее понимании является продуктом просветления, пробуждения. 
Архетип мудреца в русской культуре не только наполнен светом и 
духом, но ещё и жизненным опытом, житейской премудростью. В 
этом отношении яркими образцами мудреца являются также пра-
вославные святые — Сергий Радонежский, Серафим Саровский, 
Иоанн Кронштадтский. В более сакрализованном и мифологизи-
рованном аспекте это образ старца, носителя духовного сердца 
не только православной веры, но отчасти еще и особого «русского 
характера», в котором ещё есть место и языческим настроениям, 
мифам, особой широте взглядов, глобализму [4, 8].

В литературе этот образ особенно ярко и глубоко воплощен 
Фёдором Достоевским в старце Зосиме в «Братьях Карамазовых», 
который в молодости был вспыльчивым офицером Зиновием, но 
пережил духовное перерождение, после которого ушёл в отставку 
и стал монахом Зосимой. В ходе романа он предстаёт шестидеся-
типятилетним старцем на грани смерти. Он принимает участие в 
семейных делах Карамазовых, после чего умирает, оставив поу-
чения, записанные с его слов. Основная идея поучений Зосимы — 
проповедь полной и глубокой любви ко всему творению вокруг, 
убеждение в благости жизни, в том, что жизнь прекрасна и «глав-
ная ошибка людей состоит в том, что они забыли об этом». Если 
посмотреть на опыт духовного пробуждения старца Зосимы, то мы 
видим, что в нем есть не только христианская любовь, мудрость 
опыта, но и умиление-радость самой жизнью, природой, а также 
глубокое сострадание к людям.

На наш взгляд, одной из наиболее важных задач для совре-
менных гуманитарных и социальных наук является возврат кате-
гории «фронезис», что требует не двучленного, а трёхчленного 
деления сферы человеческой жизни и человеческих занятий в 
целом. Мудрость в аспекте личностного морального императива 
долженствования необходима для понимания психологии в ее эти-
ческом измерении и культурно-антропологическом, гуманистиче-
ском предназначении [3].

Увлечённость современной психологии «самоактуализацией», 
«самореализацией», «творческим потоком», «пик-переживания-
ми», «метакогнитивизмом» и так далее опять же является неким 
«убеганием» от «фронезиса»,а также от теории «большой психо-
логии», в которой, на наш взгляд, этическое ядро и предназначе-
ние возврата к целостному человеку являются все же главенству-
ющими [5].

Именно в мудрости возможно творчески квалифицированно 
культивировать высшие ценности человеческой культуры, обоб-
щать опыт мировой истории, стимулировать взаимопроникновение 
высших достижений национальной и мировой культуры [7, 9].

Носители мудрости как носители самосознания личности со-
вместно с народом, как носителем массового сознания, прораба-
тывают ценности массового сознания, народной жизни через пласт 
высшей культуры и одновременно развивают высшую культуру на 
основе массовой. Они кристаллизуют, может быть, еще не осозна-
ваемые, но желаемые понимания самых важных вопросов жизни, 
а также черты еще не реального, но возможного сознания обы-
денного человека. Именно эта кристаллизация позволяет мудрецу 
делать из движения массового сознания глубокие обобщения, про-
гнозируя пути развития нравственных идеалов общества, а также 
указать на слабости этих идеалов, дать им критику с тем, чтобы 
найти их подлинные основания. Великое «вот оно как на самом 
деле», является сперва откровением мудреца, а затем посланием 
с ясностью формулировок для обывателя [5].

Духовная мудрость является эталоном социальной нравствен-
ности и для религиозного мистика, и творца художественной куль-
туры, и научной элиты. Она является общей для профанического 
и сакрального, элитарного и обыденного, мифологического, фи-
лософского и научного миропонимания и направлена на решение 
перспективных основополагающих проблем жизни, поиск высших 
ценностей, новой ясности понимания мира.

Мудрость в культуре всегда связано с «предельным» опытом, 
созиданием нового и преодолением старого. Фундаментальность 
духовного развития для всего нашего мира такова, что к существу-
ющим определениям сущности человека, таким как «человек уме-
лый», «человек разумный», «человек играющий» и т.д., следовало 
бы добавить определение homo phronesis «человек мудрый» как 
определение особости человеческой эволюции и возможной вер-
шины его развития [7].

Сегодня в любой развитой стране существует невообразимое 
количество всевозможных организаций, институтов, групп, общин, 
журналов и книг, имеющих дело с этими темами. Современный 
интеллектуальный «рынок» предлагает потребителю тысячи прак-
тических семинаров, на которых можно познакомиться практиче-
ски с любой философско-религиозной традицией, эзотерической 
практикой, «новой религией» или психологическим тренингом. 
Движения обновления социальной жизни ещё в 60-е —70-е гг. про-
шлого века, проявлявшие себя как альтернативные официальному 
истеблишменту молодёжная контркультура и «паломничество на 
Восток», сегодня оказались интегрированными в обширные соци-
альные проекты гуманизации культуры через самореализацию и 
самосовершенствование человека, стремление к духовным смыс-
лам и ценностям [3].

Уникальность современной ситуации состоит в том, что дви-
жения за развитие человеческого потенциала, гуманизацию и ре-
волюцию сознания стали одними из самых важных составляющих 
массовой культуры. Они призывают к радикальной реформе всех 
сфер жизни современной цивилизации. Социальные и гумани-
тарные науки могут выступить интеллектуальным лидером это-
го всеобъемлющего порыва к беспредельному развитию, давая 
экспертную оценку древним и современным методам целостного 
и духовного совершенствования, переводя на язык современной 
западной, российской и многих других культур древние знания об 
искусстве трансценденции, о расширении сознания и реализации 
потенциальности личности, обретения мудрости и духовной реа-
лизации [3].

В настоящее время перспектива понимания мудрости чело-
вечества ставит психологию на особое место. Она способствуют 
многоаспектному, интегративному подходу к личному и транспер-
сональному, древнему и современному, к традициям Востока и 
Запада, к знаниям и мудрости, искусству и философии, науке и 
религии, интроспекции и созерцанию. Только благодаря такому 
всеобъемлющему подходу мы можем надеяться обрести видение, 
отражающее необыкновенные возможности человечества и чело-
века–интегративное видение как феномен современной культуры.

Современные социальные и гуманитарные науки уникальны в 
отношении синтеза и интеграции различных областей человече-
ских знаний, ибо они признают, принимают и исследуют все аспек-
ты человеческого опыта — чувственного, эмоционального, мен-
тального, социального и духовного.

В поиске путей того, как сделать предметом глубокого научно-
го познания и человеческой мудрости познавательную и практиче-
скую жизнь самого человека, появляется необходимость решать 
вопросы глобального синтеза различных традиций религиозного, 
философского, духовного,а также научно-психологического плана.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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AMOXICILLIN RASH IN CHILDREN

Abstract: Amoxicillin is an antibiotic that used to treat bacterial infection which is have a lot of side effect but the most common 
one is skin rash,also, there is other side effects, can leads to swelling in the face or tongue, burning in the eyes, and skin pain.
Allergic rash or not allergic rash can appear to the person who is taking amoxicillin, but sometimes can be harmful to the body also, 
if the person hasasthma, liver diseases, kidneydiseases, bleeding, blood clotting, mononucleosis or any type of allergy should be 
carefully observed when taking this medication.

Al-Salihi Gheyath
Kharkov medical academy of postgraduate education 
department of dermatology and venerology , institute of 
dermatology and venereology Chernyshevska St, 7/9 
61000 Kharkov Ukraine

Introduction:
Amoxicillin is an antibiotic used to treat bacterial infections. The 

drug comes in many different forms, including capsules, tablets, and 
liquid. One of the common side effects of amoxicillin is a skin rash. 
Amoxicillin is antibiotic that used to treat a several type of bacterial 
infection from the class B-lactum antibiotics also is a broad spectrum.
Amoxicillin is commonly prescribed with clavulanic acid. This medica-
tion is world wide used drug almost for every diseaseAlso sometimes is 
being taking without doctor prescription

So that’s mean the person is not a wear to the side effect or the 
rash that he may get it later.

AT first to understand why AMOXICILLIN cause rash we should-
know the mechanism of action of this drug. Exerts bactericidal activity 
via inhibition of bacterial cell wall synthesis by binding one or more of 
the penicillin binding proteins

DISSCUSION:
Why allergic reaction happens?
Everything starts with the immune system, for example if the 

person has allergy to that medication, the immune system will iden-
tify that drug as an allergen,So, The immune system willreacts to that 
medication in several ways One type of immune reaction is the pro-
duction of antibodies called immunoglobulin IGE specific to the drug. 
Then these antibodies travel to cells that release chemical triggering 
an immediate allergic reaction this reaction cause symptoms in the 
nose,lungs,throat,sinuses,ear, or on the skin and usually occur within 
minutes to a few hours of taking the drug.The most common immune 
response to a drug isdue to amplification of T-CELL which is a type of 
WBC white blood cell that recognized the drug as foreign.most allergic 
reaction occurs within hours to two weeks aftertaking the medication 
this process is called sensitization,but sometimes may happen a type 
of allergic called anaphylaxis shock the symptoms of anaphylaxis in-
clude hives, facial or throat swelling, wheezing light headedness vom-
iting and shock.

What does the rash look like?
Its toxic erythema the clinical features erythematous plaques mor-

billiform sometimes with urticarial or erythema multiforme-like elements 
Also, can be as urticaria itchy wealalso may be accompanied by an-
gioedema Sometimesit’s hard to tell if the rash is because of an allergy 
or not About 5 to 10 percent of children taking amoxicillin or Augmentin 
will develop a skin rash at some point during the course of the medi-
cation. The majority of these reactions are non-allergic, and most are 
caused by viruses. 

So, how can we tell the difference?
A non-allergic rash occurring while taking amoxicillin or Augmentin 

will: look like small (less than half an inch) widespread pink spots in a 
symmetrical pattern or slightly raised pink bumps. Usually appear on 
day 5-7 from the start of the amoxicillin or Augmentin, but can occur at 
any time during the course of the medication

It always appears on the chest, abdomen or back and usually in-
volves the face, arms and legs — the rash may worsen before it gets 
better. Differ from hives in appearance (hives are always raised, itchy 
and change location).Usually goes away in three days, but can last 
from one to six days .It’s not contagious, so he/she can go back to 
school

When I graduated from kharkiv national medical university, I had 
my medical practice in Baghdad medical teaching city So, during my 
pediatric cycle I was used to have a lot of children patients of different 
ages in each day with different diseases and different complains

But I focused on children with different bacterial infections who we 
were as a doctor prescribe to them amoxicillin as antibiotic and my duty 
was to monitor them for any adverse effect that it may came out later. 

So, I watched these fifteen children Their ages were between one year 
old and six years old and I made a timetable of the most common effect 
that it may came after the taking of this drug and it was as the following

I will not put their names her due to their parent’s request.

Table.1
Results of study

Patient no Gender Age Rash Hives Itch Shortness 
of breath Other

patient 1 Boy 3y old - - - - -
Patient 2 Boy 3y &4m - - - - -
Patient 3 Girl 5y &2m - - - - -
Patient 4 Girl 3y&8m + - - - -
Patient 5 Girl 1y old - - - - -
Patient 6 Boy 5y old + - - - -
Patient 7 Boy 5y&9m - - - - -
Patient 8 Girl 6y old - + - - -
Patient 9 Boy 6y old - - - - -

Patient 10 Girl 2y old - - - - -
Patient 11 Girl 2y&11m + - - - -
Patient 12 Boy 5y&10m - - - - -
Patient 13 Boy 5y old - + - - -
Patient 14 Girl 6y old - - - - -
Patient 15 Boy 6y old - - - - -

Discussthe table above:
from the results which appear in the table above we can discuss it 

as the following point:
 – Three children out of fifteen had rash
 – Two of them were girls
 – Two children out of fifteen had hives
 – And all of them did not get any kind of itching, shorting of breath 
or other symptoms

Results:
In these cases that I had it we can see that its very low percent that 

had rashes or hives and the others didn’t get anything also about the 
time in which the rash appear was from two hours to six hours. So, the 
warning sign will be or we can call it a true allergic reaction if there is 
a sudden onset of the rash,itchy hives,breathing or swelling difficulty 
within two hours of the first dose. But as a doctor my opinion is even if 
it’s not an allergic reaction it may still fell wrong to continue the medica-
tion or give it again in the future. But, my other opinion that sometimes 
its better changing to a different antibiotic. Also stopping the medication 
can incorrectly mark or label the child as allergic to the penicillin family 
and that will lead to the limitation of the antibiotic’s choices in the future

Diagnostic clues to drug eruptions
 – past history of reaction to suspected drug
 – introduction of suspected drug a few days before onset of rash
 – recent prescription of a drug commonly associated with rash
 – symmetrical eruption which fits with a well-recognized pattern 
caused by a current drug.

Treatments:
When A child who develops amoxicillin rash will usually find that the 

rash disappears when they stop taking the medication. If there are no 
other symptoms besides the rash that mean the person does not need 
any additional treatment and the rash will disappear on its own.If the 
child develops itching give him antihistamine to relive the itch and there 
is no need to treat the rash. Also, the doctor will recommend to change 
the antibiotic to another drug from another group.
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PECULIARITIES OF PREVENTION AND TREATMENT OF ADGESIVE DISEASE IN WOMEN 
WITH TUBAL-PERITONEAL INFERTILITY

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ СПАЙКОВОГО ПРОЦЕСУ У ЖІНОК 
З ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОЮ ФОРМОЮ БЕЗПЛІДДЯ

Abstract. The paper presents data on the development of adhesions in women with tubal-peritoneal form of infertility before and 
after laparoscopy. The content of peritoneal fluid of fibrinogen and fibrin degradation products in women in the dynamics of the 
first days after laparoscopic adhesiolysis was determined. Based on the results obtained, a system of secondary prevention of 
adhesions formation in patients with tubal-peritoneal infertility after laparoscopic adhesion was developed, and its effectiveness 
was proved.
Keywords: tubal-peritoneal infertility, adhesive disease, fibrin, pain syndrome, laparoscopic adhesiolysis.

Анотація. У роботі наведені дані щодо розвитку спайкового процесу у жінок з трубно-перитонеальною формою безпліддя 
до та після лапароскопії. Визначено вміст в перитонеальній рідині фібриногену та продуктів деградації фібрину у жінок 
в динаміці перших діб після лапароскопічного адгезіолізісу. На основі отриманих результатів розроблено систему вторин-
ної профілактики утворення спайок у пацієнток з трубно-перитонеальним безпліддям після лапароскопічного адгезіолізісу, 
доведено її ефективність.
Ключові слова: трубно-перитонеальне безпліддя, спайковий процес, фібрин, больовий синдром, лапароскопічний адге-
олізіс.
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Вступ. Проблема спайкової хвороби носить загальномедичне 
значення, з нею у своїй практиці постійно стикаються акушери-гі-
некологи та хірурги. Спайки між органами черевної порожнини зде-
більшого виникають внаслідок оперативних втручань та запальних 
процесів органів малого тазу [2, 3]. Частота розвитку внутрішньо-
черевних спайок після відкритих гінекологічних операцій, за різ-
ними даними, складає майже 97%, що найчастіше призводять до 
таких ускладнень, як трубно-перитонеальне безпліддя, порушення 
функції вісцеральних органів та синдром хронічного тазового болю, 
особливості прояву та перебігу якого щільно пов’язане із станом 
психоемоційної сфери жінки [1-3].

Вивченню етіології та патогенезу утворення спайок черевної 
порожнини присвячено багато досліджень [2-6]. Так, існують теорії 
сполучнотканинного діатезу, фібропластичної конституції, пору-
шення іннерваційних механізмів. Загальновідомим є той факт, що 
попередити утворення спайок можна лише в перші кілька діб й од-
ним з можливих механізмів цієї профілактики є активування місце-
вих механізмів фібринолізу. Пошук методів активації фібринолітич-
ної системи ведеться давно, але, незважаючи на велику кількість 
запропонованих заходів, проблема первинної та вторинної профі-
лактики утворення спайок остаточно не вирішена [5]. Враховуючи, 
що розвиток спайкової хвороби передує багатьом ускладненням та 
є підґрунтям для погіршення загального здоров’я, працездатності 
та репродуктивного потенціалу жінки. Все це свідчить про медичну 
й соціальну значущість проблеми, перспективність її вивчення та 
обумовлює актуальність дослідження.

Метою даної роботи стало пошук шляхів та дослідження 
ефективності запропонованих заходів, спрямованих на профілак-
тику та лікування спайкового процесу органів малого тазу у жінок з 
трубно-перитонеальною формою безпліддя.

Методи дослідження. Нами було обстежено 66 жінок з труб-
но-перитонеальним безпліддям, що було спричинено спайковим 
процесом органів малого тазу. Об’єктивним критерієм наявності 
або відсутності сполук у черевній порожнині була їх візуалізація 
при лапаротомії або лапароскопії. Оскільки проведення оператив-
них втручань з дослідницькою метою не є етичним, оцінити ефек-
тивність запропонованих заходів є можливим лише опосередкова-
но за рахунок оцінки клінічних проявів. Тому в групи дослідження 
нами були обрані жінки з трубно-перитонеальним безпліддям 
(при цьому одним з доказів ефективності проведеного лікування 
передбачалося настання вагітності). В якості контролю було обсте-
жені 30 умовно здорових жінок.

Усі пацієнтки дали згоду на участь у дослідженні та використан-
ня їх персональних даних. Всі обстежені жінки методом випадкової 
вибірки були розподілені на дві групи: основну (n=34) та порівняння 
(n=32). У післяопераційному періоді пацієнтки основної групи отри-

мували лікувально-профілактичні заходи згідно до розробленого 
підходу, а групи порівняння — згідно до загальноприйнятої схеми.

Приймаючи до уваги, що матрицею для утворення спайок є 
фібрин, а при його фібринолізі утворюються фібриноген та про-
дукти деградації фібриногену/фібрину (ПДФ), ми обрали вказані 
субстанції для визначення активності руйнування фібринового ма-
тріксу. Фібриноген у сироватці крові визначали колориметричним 
способом (на аналізаторі Sysmex CA 1500, Японія), референсні 
значення 2-4 г/л. ПДФ визначали імуноферментним методом на 
аналізаторі pathfast. У нормі в сироватці їх міститься до 10 мг/л.

Вивчення складу перитонеальної рідини у жінок групи контро-
лю не проводилося, оскільки у них не було показів для проведення 
оперативного втручання.

Для профілактики спайкоутворення було обрано препарат 
апрепітант — селективний високоаффінний антагоніст рецепто-
рів нейрокініна у вигляді препарату Еменд (Мерк Шарп і Доум Б.В., 
Нідерланди).

Статистична обробка матеріалу здійснювалася з викорис-
танням методів варіаційної статистики за допомогою пакета про-
грами JMP. Для оцінки достовірності різниці між середніми або 
відносними величинами використовували визначення критерію 
Стьюдента (t): відмінності вважали достовірними при p<0,05.

Результати дослідження. Нами були вивчені деякі біохі-
мічні показники, які можуть відбивати процеси утворення спайок 
(табл. 1).

Таблиця 1. 
Показники активності фіброзного процесу в плазми крові 
обстежених до початку оперативного втручання, M±m

Показник Основна група,
n=34

Група 
порівняння,

n=32

Контрольна 
група,
n=30

Фібриноген, 
г/л 3,31±0,04 3,35±0,03 3,42±0,06

ПДФ, мг/л 4,67±0,17 3,98±0,15 3,56±0,12
Показниками, які можуть віддзеркалювати процеси спай-

коутворення є рівень фібриногену та продуктів деградації фібрину. 
Їх рівень у сироватці крові вивчався до оперативного втручання та 
в процесі післяопераційного періоду. Концентрація фібриногену до-
стовірно не відрізнялася по групах й склала відповідно 3,31±0,04; 
3,35±0,03 та 3,42±0,06 г/л (р>0,05). Рівень ПДФ у жінок основної та 
групи порівняння був дещо вище (4,67±0,17 та 3,98±0,15 г/л відпо-
відно, у порівнянні з 3,56±0,12 г/л контрольної групи), але різниця 
не була статистично значущою (р>0,05).
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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Для визначення ефективності комплексу, що запропоновано 
для профілактики спайкового процесу після оперативного втручан-
ня, нами було вивчено вміст фібриногену та продуктів деградації 
фібрину в перитонеальної рідині.

Вимірювання фібриногену в перитонеальній рідині є індикато-
ром запальної реакції, що індукована фактором агресії (оператив-
ним втручанням), а ПДФ — показник фібринолітичної активності 
(деградації фібрину спайок). Визначення вказаних показників у пе-
ритонеальній рідині до початку оперативного втручання наведені у 
таблиці 2. З неї видно, що вони суттєво не відрізнялися між група-
ми та були співставними з літературними даними.

Таблиця 2 
Показники фібрінолітичної перитонеальної рідини на 

початку оперативного втручання, M±m
Показник Основна група, n=34 Група порівняння, n=32

Фібриноген, г/л 0,18±0,06 0,21±0,05
ПДФ, нг/мл 0,92±0,07 0,87±0,09
Виявлено, що рівень фібриногену в плазмі крові після опе-

ративного втручання поступово достовірно збільшувався з мак-
симумом через 12 годин (3,31±0,04 г/л до операції та 4,12±0,04 
г/л через 12 годин після неї в основній групі та 3,35±0,03 г/л й 
4,08±0,03 г/л відповідно в групі порівняння, p<0,05). З перебігом 
часу концентрація фібриногену дещо знижувалась, але через 3 
доби ще залишалась вище вихідного рівня (3,31±0,04 г/л до опе-
рації та 3,91±0,04 г/л через 72 години після неї в основній групі 
та 3,35±0,03 г/л й 3,71±0,02 г/л відповідно в групі порівняння, 
(p<0,05)). Разом з підвищенням рівню фібриногену нами зареє-
стровано зростання концентрації ПДФ у сироватці крові обстеже-
них жінок в динаміці післяопераційного періоду. Необхідно зверну-
ти увагу, що в основній групі концентрація ПДФ з 4-ої години після 
оперативного втручання була вірогідно вище за таку в групі порів-
няння (5,31±0,24 мг/л у порівнянні з 4,53±0,17 мг/л, p<0,05). Ста-
тистично значуща різниця між групами спостерігалась на протязі 
всього післяопераційного періоду й через 3 доби; вміст ПДФ в обох 
групах був вище за вихідний рівень, але різниця була вірогідною 
лише в основній групі (5,76±0,16 мг/л у порівнянні з 4,67±0,17 мг/л, 
p<0,05). Максимальний рівень ПДФ в основній групі був через 12 
годин після операції: він складав 7,34±0,31 мг/л, що у 1,5 рази біль-
ше за показник групи порівняння (4,78±0,25 мг/л, p<0,05). У той 
час у групі порівняння максимум ПДФ реєструвався через 24 годи-
ни після втручання, але був на 25% нижче за рівень у обстежених 
основної групи (6,42±0,12 мг/л та 5,12±0,23  мг/л, p <0,05).

Вивчення біохімічних показників сироватки крові в динаміці 
післяопераційного періоду виявило підвищення рівнів фібриногену 
та ПДФ у всіх обстежених жінок як реакція на оперативний стрес. 

Зміну рівнів білковозв’язаного та вільного гідроксипроліну можна 
розцінювати як ознаку активного процесу формування та розпаду 
колагену з превалюванням в основній групі процесів його лізису, а 
в групі порівняння — синтезу.

Аналіз концентрації фібриногену у перитонеальній рідині по-
казав її суттєве підвищення (вдвічі) одразу після оперативного 
втручання в обох обстежених групах (з 0,18±0,06 до 0,4±0,03 г/л 
в основній групі та з 0,21±0,05 до 0,45±0,04 г/л — в групі порівняння, 
p<0,05). В подальшому подовжувалось його незначне зростання 
(p>0,05 для показників в динаміці) з максимумом через 48 годин 
(0,61±0,07 г/л та 0,58±0,05 г/л відповідно), що у три рази переви-
щувало показники на початку операції (p<0,05). Через 3 доби після 
оперативного втручання рівень фібриногену починав знижуватися, 
але ще залишався у 2,39 та 2,29 рази вище за вихідний (p<0,05).

Аналіз складу перитонеальної рідини в динаміці післяоперацій-
ного періоду показав підвищення її фібрінолітичної спроможності у 
пацієнток основної групи, що підтверджується збільшенням рівня 
ПДФ в основній групі в 2,21 рази в порівнянні з вихідним вже через 
2 години й поступово підвищенням цього показника до кінця пер-
шої доби в 4,46 рази (3,52±0,09 нг/мл у порівнянні з 0,94±0,05 нг/мл, 
p<0,05). Через 72 години рівень ПДФ залишався у 1,5 рази вище за 
такий в групі порівняння (p<0,05).

Оскільки кінцевим результатом лікування трубно-перитонеаль-
ного безпліддя є настання вагітності, нами було проведено спосте-
реження за станом прооперованих жінок у продовж 1 року. З 34 
жінок основної групи завагітніли 25 (73,53%), а з 32 групи порівнян-
ня — 18 (56,25%). Треба відзначити, що у 2 жінок (6,25%) вагітність 
була позаматкова, що можна розглядати як негативний наслідок 
лікування спайкового процесу та трубно-перитонеального неплід-
дя в цілому.

Висновки. Аналізуючи результати проведеного дослідження 
виявлено, що у жінок з перших часів післяопераційного періоду 
спостерігається достовірне підвищення рівнів фібриногену та ПДФ 
в плазмі крові та перитонеальній рідині, як реакція на оперативний 
стрес, що можна розцінювати як ознаку початку активного процесу 
спайкоутворення, розроблений підхід до післяопераційного веден-
ня підвищує фібринолітичну активність рідини, не має негативного 
впливу на загальний стан жінок, попереджує рецидив спайкового 
процесу й дозволяє підвищити ефективність лікування трубно-пе-
ритонеальної форми безпліддя на 23,53%.

Перспективи подальшого дослідження. Актуальним і до-
цільним є подальший пошук теоретично та клінічно обґрунтованих 
підходів до вивчення даної проблеми з метою розробки та впро-
вадження сучасних заходів, спрямованих на профілактику спай-
коутворення та лікування спайкового процесу, задля збереження 
загального та репродуктивного здоров’я жінок та підвищення їх 
репродуктивного потенціалу.
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INFLUENCE OF ECCENTRIC FORCES ON TIBIA DURING STANDING IN THE FLATFOOT 
CASE

Abstract. The eccentric force acting on the tibia bone cause of flattening foot considers most important reason for the increased 
stress on the tibia bone and these stresses may lead to fracture, the value of these stresses depending on concentrated load 
distance from the center of the tibia bone and this distance depends on the slop from the toe bone center. In the study we 
classified the flat foot level in to four range (natural pronation Supination Over pronation Over supination) this classification 
depend on the effect eccentric force on the tibia.
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Introduction
Flatfoot (pes planus) is generally defined as a condition which the 

longitudinal arch of the foot collapses, it has not a clinically or radio-
logically accepted universal definition. Flatfoot which we frequently en-
counter in routine outpatient practice will be more accurately seen as 
a result of laxity of ligaments of the foot. However each case of flatfoot 
is not similar to each other. Staheli divided flatfoot into 2 groups as 
physiological, and pathological flatfoot [1, 2, 3]. See fig.1

Fig. 1. — the comparative between normal and flat foot

Tibia (fig.2)is the larger and stronger of the two bones in the leg be-
low the knee in vertebrates (the other being the fibula), and it connects 
the knee with the ankle bones. The tibia is found next to the fibula on 
the medial side of the leg, closer to centre-line. The tibia is connected 
to the fibula by the interosseous membrane of leg, forming a type of 
joint called a syndesmosis with very little movement.

Fig. 2. — Tibia bone considered in this study

Main part of study
Effect Concentric and Eccentric Axial Loading on foot :
When a beam, or long bone in the human body, is loaded with an 

external force parallel to it’s long (i.e. central) axis, the external force is 
known as an axial loading force. Axial loading forces come in two vari-
eties, concentric and eccentric axial loading forces.[4].When an exter-
nal axial compression loading force acts directly in line with the central 
axis of a structure, the compression force will cause only compression 
of the beam, or long bone, without any bending moment (see illustra-
tion on left). However, if the external axial compression loading force is 

offset from being in line with it’s central axis, it will cause an eccentric 
axial loading force (see illustration on right).With eccentric axial loading, 
the externally-acting compression force will cause a bending moment 
on the column , or long bone, which is resisted by the internal molecular 
structure of the beam, or long bone. The internal resistance to deforma-
tion of a structure is known as stress. If the beam or long bone is tend-
ing to become more convex on one surface, this surface of the beam or 
long bone will have increased tension stress. If the beam or long bone 
is tending to become more concave on one surface, this surface of the 
beam or long bone will have increased compression stress.

In the example (fig.3) below, the eccentric axial compression load-
ing force causes the beam to tend to bend the beam so that it becomes 
more convex on the right side of the beam, and becomes more con-
cave on the left side of the beam. As a result, this creates an increase 
in tension stress on the right hand side of the beam and an increase in 
compression stress on the left hand side of the beam.[4]

Fig. 3. — Example on affection the eccentric axial compression 
loading force on column

The eccentric force acting on the tibia bone cause of flattening 
foot considers most important reason for the increased stress on the 
tibia bone and these stresses may lead to fracture, the value of these 
stresses depending on concentrated load distance from the center of 
the tibia bone — and this distance depends on the slop from the toe 
bone center.

In the study we classified the flat foot level in to four range (natural 
pronation Supination Over pronation Over supination) this classifica-
tion depend on the effect eccentric force on the tibia see fig .4 ,

Fig. 4 — Four-point model for influence of eccentric force on foot
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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Materials and method
When a structural member or bone (tibia) is subjected to a com-

pressive axial force(fig.5), it’s referred as a compression member or a 
column. Compression members are found as tibia bone. They transmit 
weight of an object above it to a lower one. During this transmission, 
they are compressed.

If a long slender bar is loaded, it will bend and buckle before it 
yields. Due to the sudden nature of the buckling but if the force located 
in centroid of cross section of tibia or in core section of tibia then the 
generated stress will be only compression stress and the tibia is normal.

Fig. 5 — Influence of the eccentric axial compression loading 
force on tibia[5]

The core section(fig.6) is a small area around the center of gravity 
of the cross section. The core of the cross section is characterized by 
the fact that any compressive longitudinal force applied inside it causes 
compression stress at all points of the cross section. And if the force lo-
cated outside the core section of tibia it means the tibia under complex 
type of deformation compression and bending in the same time

Fig. 6 — The Core section of tibia

the geometrical properties of cross sectional area of tibia is shown 
in fig.7.

Fig. 7. — the geometric properties of cross section of tibia[6]

To determine the companied stress on the tibia , we used in this 
study equation shown below [6].

ez and ey are the eccentricities of the application of force F.
In an arbitrary cross section at a given load, such internal force 

factors act: Nx, My, Mz.
N F M F eu M F ezx y z� � � � � � � �, ,

Therefore, the normal stress at an arbitrary point in the cross sec-
tion will consist of axial compression stresses of force Nx, and stresses 
from pure bending by the moments My and Mz in both principal planes.

yx z
A A A

z y

MN M y z
A I I

σ = − ± ±

( )3 3
0 04 i iI a b a bπ

= −

( )0 0 i iA a b a bπ= −

Where the бA is the combined stress which effect on foot due to 
eccentric force

Aera of cross section of tibia ,I- moment of inertia of tibia.
In fig 8 we can see the all case of the influence of eccentric force 

on tibia and in result effect on leg of human body

natural

 pronation

Supination 

Over 
pronation 

Over 
supination 

Fig. 8. — cases of unflunce of the eccentric force on foot

Results
Where the weights of the patients people from 80 —85-90-95-100 

kg respectively, and the natural person 80 kg results of stress on tibia 
were for the normal foot 1,6 MPa , and for patient with 80 kg, minimum 
stress 1,25 MPa maximum stress 1,94Mpa,for patient with 85 kg , mini-
mum stress 1,26 MPa maximum stress 2,14Mpa, for patient with 90 kg 

, minimum stress 1,13 MPa maximum stress 2,46Mpa. All these result 
given in table.1

1

2

3
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Table 1
Results of combined stress for all case in fig.8

Case of eccentric 
force 

maximum 
stress

minimum 
stress Weight 

natural person 1.6 - 80
pronation 1.94 1.25 85
supination 2.14 1.26 90

Over pronation 2.31 1.18 95
Over supination 2.46 1.13 100

Conclusion
Flatfoot is a well-recognized condition among health profession-

als who treat foot and ankle problems. It is characterized by rearfoot 
eversion and a reduction in the height of the medial longitudinal arch. 
Flatfoot can present in a rigid or flexible form, with the former being 
congenital and affecting less than 1% of the population. In contrast, a 
flexible flatfoot is an acquired deformity that affects up to 23% of the 
adult population. In this study we highlight on the stress which generat-
ed in the tibia cause of the eccentric force.

This study verified that the maximum stress value measured is 
influenced by the mathematical model adopted for the calculation of 
aforesaid variable. Using the mathematical model of two points, both 
located in the foot, results in minimum and maximum values of stress 
for studies aimed at determining the stress of occurrence of the high-
est subtler production over the course of the stance phase, the use of 
both mathematical models is satisfactory. However, if the objective is 
to determine the magnitude of maximum subtalar pronation, a variable 
that significantly influences musculoarticular injuries in the ankle and 
knee region, the use of the four-point model is recommended due to 
the influence of tibial inclination. Therefore, if bending moments are 
being created in beams, or long bones, one way to decrease the bend-
ing moments and resultant tension and compression stresses acting 
on walls of the beam, or long bone, is to attempt to make the external 
loading forces become more concentric and less eccentric relative to 
it’s central axis. Understanding the engineering concept of concentric 
and eccentric axial loading will allow the clinician to better understand 
how foot orthoses can help aid in the healing and prevention of medial 
tibial stress syndrome and medial tibial stress fractures.

CLINICAL AND ANAMNESTIC PECULIARITIES OF ACTION OF ACUTE NON-
STREPTOCOCCAL TONSYLLOPHARINGITIS IN CHILDREN
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Abstract. The article addresses the etiologic diagnosis of acute tonsillopharyngitis in children on the basis of studying the clinical 
and anamnestic features of the course of the disease.
Keywords: acute non-streptococcal and streptococcal tonsillopharyngitis, children, clinical signs.

Анотація: У статті розкриваються питання етіологічної діагностики гострого тонзилофарингіту у дітей на підставі вивчення 
клініко-анамнестичних особливостей перебігу даного захворювання.
Ключові слова: гострий нестрептококовий та стрептококовий тонзилофарингіт, діти, клінічні особливості.

Гострий тонзилофарингіт (ГТФ) є однією з провідних причин 
звернення за медичною допомогою серед дитячого населення 
[1–4]. У переважній більшості випадків гострий тонзиліт — це са-
морозрішуюче захворювання, яке частіше викликається вірусною 
інфекцією, а більшість пацієнтів не потребують прийому антибі-
отика. Антимікробної терапії вимагають тільки тонзилофарингі-
ти зумовлені бета-гемолітичним стрептококом групи А (БГСА) із-за 
можливого ризику розвитку гострої ревматичної лихоманки або 

гломерулонефриту [5]. За даними Європейського товариства з 
клінічних питань БГСА є найпоширенішим серед бактеріальних 
збудників тонзиліту та виділений тільки приблизно у 20% випад-
ків захворювання [1].

На жаль, почасти неможливо розмежувати вірусну та бактері-
альну етіологію захворювання лише за клінічним ознаками [6], що 
призводить до необгрунтованого призначення антибіотиків з яким 
пов’язане зростання резистентності мікроорганізмів [7]. В Європі 
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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щорічно помирає 25 000 пацієнтів через інфекції стійкі до антибіо-
тиків, з розрахунковими витратами 1,5 млрд. євро [8–9].

Для визначення ймовірної етіології гострого тонзилофарингіту 
Національним інститутом охорони здоров’я та вдосконалення ме-
дичної допомоги (National Institute for Health and Care Excellence-
NICE, 2018) рекомендовано використовувати критерії Fever PAIN 
або Centor, які б дозволили вирішення питання про раціональність 
призначення антибактеріальної терапії [10].

Показники критеріїв FeverPAIN включають оцінку наступних 
симптомів: «F — Fever (during previous 24hours)» — лихоманка 
(протягом 24 годин), «Р — Purulence» — наявність гною на миг-
далиrах, «A — Attend rapidly» — швидке звернення (протягом 3 
днів після появи симптомів), «I — Severely Inflamed tonsils» — ви-
ражене запалення мигдаликів; «N — No cough or coryza» — від-
сутність кашлю або нежитю (запалення слизових оболонок носа). 
Кожен з критеріїв Fever PAIN оцінюється в 1 бал (максимальна 
кількість балів — 5). Більша кількість балів передбачає більш ви-
ражені симптоми і можливу бактеріальну (стрептококову) інфекцію. 
При отриманні суми балів 0 або 1 ймовірність виділення стрептоко-
ка складає 13 — 18%. Сума балів 2 або 3 асоціюється зі 34 — 40% 
ймовірністю виділення БГСА. Оцінка 4 або 5 пов’язана з вірогідні-
стю виділення стрептокока від 62 до 65% [10].

До критеріїв Centor належать: «С — cannot cought» відсут-
ність кашлю, «E — exudates» — ексудативний тонзиліт, «N — 
nodes» — збільшення/болючість лімфатичних шийних вузлів, «Т — 
temperature» — лихоманка, «OR — old modifier» — вік менше або 
старше 15 років. Кожен з критеріїв Centor також оцінюється в 1 бал 
(максимальний бал — 4). Вважається, що оцінка 0, 1 або 2 пов’яза-
на з ймовірністю виділення стрептокока від 3 до 17%. Оцінка 3 або 
4 пов’язана з ймовірністю виділення стрептокока від 32 до 56% [11].

Бактеріологічний метод дослідження вважається найбільш 
оптимальним, оскільки володіє як високою чутливістю так і специ-
фічністю. Проте даний метод діагностики має ряд недоліків щодо 
застосування в амбулаторній практиці, зокрема, отримання ре-
зультату можливе не раніше ніж через 72 год, не завжди вдається 
технічно правильно провести забір матеріалу зі слизової оболон-
ки мигдаликів (до ранкового туалету порожнини рота, через 2 годи-
ни після прийому їжі, безпосередньо з лакун піднебінних мигдали-
ків, не торкаючись щік та язика) [12].

Враховуючи актуальність проблеми нераціонального призна-
чення антибактеріальних препаратів, на сьогоднішній день, пріори-
тетним є вивчення особливостей перебігу ГТФ, які дозволили б ви-
різнити не стрептококову та стрептококову природу захворювання.

Мета дослідження. Оцінити клініко-анамнестичні особливості 
перебігу гострого нестрептококового тонзилофарингіту у дітей для 
оптимізації лікування.

Матеріали і методи. Для досягнення поставленої мети обсте-
жено 102 дитини з діагнозом гострий тонзилофарингіт, які знаходи-
лися на стаціонарному лікуванні у боксованому відділенні крапель-
них інфекцій КМУ «Обласна дитяча клінічна лікарня» м. Чернівці. 
Із даної когорти пацієнтів залежно від отриманих результатів засі-
вів із тонзилярної поверхні на бета-гемолітичний стрептокок гру-
пи В, сформовано ІІ клінічні групи. Першу (І) з них утворили 68 хво-
рих на нестрептококовий ГТФ (нГТФ), а другу (ІІ) сформували 34 
дитини з позитивними засівами на БГСА — група зі стрептококовим 
ГТФ (сГТФ). Середній вік пацієнтів обох груп становив 8,63 ± 0,49 
(95% ДІ: 7,65-9,61) року. Частка хлопчиків серед хворих I клінічної 
групи становила 52,2%, серед дітей II групи — 38,2% (Р > 0,05). За 
основними клінічними характеристиками групи були співставимі.

При госпіталізації дітей до стаціонару проведено збір анамнезу 
та клінічне обстеження за розробленою нами шкалою, яке перед-
бачало оцінку виразності клінічних симптомів в балах від 0 до 4 (0 
балів — відсутність симптому, 1 бал — помірні прояви, 2 бали — 
середні, 3 бали — виражені, 4 бали — значно виражені ознаки). 
Дана шкала включала скарги, дані об’єктивного дослідження, міс-
цеві зміни на мигдаликах та стан реґіонарних лімфатичних вузлів, 
які оцінювалися щодня впродовж лікування.

Отримані результати дослідження аналізували за допомо-
гою методів біостатистики та клінічної епідеміології за допомо-
гою комп’ютерних пакетів Statistica7 StatSoft Inc. та Excel XP для 
Windows. Рівень достовірності p був двобічним, критерієм статис-
тичної достовірності вважали Р<0,05.

Дослідження виконані відповідно до принципів Гельсінської Де-
кларації. На проведення досліджень отримували поінформовану 
згоду батьків або опікунів.

Результати та обговорення. Аналізуючи результати анамне-
стичних даних встановлено, що обтяжений епідеміологічний ана-
мнез у вигляді контакту з хворими на гострий тонзиліт у І клініч-
ній групі мав місце у 25,0±5,25% дітей, а у ІІ групі — у 16,8±6,41% 
спостережень (P>0,05). При цьому відмічено, що схильність до по-
вторних гострих тонзилофарингітів у батьків дітей І клінічної групи з 
боку матері мала місце у 28,6±5,48% випадків, з боку батька — у 
9,1±3,49% спостережень. Серед групи дітей із стрептококовим ГТФ 
подібні вказівки траплялися у 27,6±7,67% та у 13,8±5,91% випад-
ків (P>0,05).

Упродовж останніх двох років спостереження щорічна частота 
ГРВІ і тонзилофарингітів суттєво не відрізнялася у групах порівнян-
ня. Так, у хворих на нестрептококовий ГТФ частота ГРВІ більше 4 
разів на рік мала місце у 60,0±5,94% випадків, а частота ГТФ біль-
ше 3 епізодів на рік — у 16,0±4,45% спостережень. Серед дітей 
зі стрептококовим ГТФ частота наведених захворювань відповідно 
становила 48,4±8,57% та 19,4±6,78% (P>0,05).

У середньому частота ГТФ за рік у І клінічній групі становила 
3,2±0,49 (95%ДІ 2,2-4,2) випадку, а у ІІ клінічній групі — 3,5±0,53 
(95%ДІ 2,3-4,6) (P>0,05) випадку. У І клінічній групі частка дітей, які 
хворіли на ГТФ 1-2 рази на рік, сягала 20 (47,6±6,06%), 3-5 разів на 
рік на ГТФ хворіли 16 дітей (38,1±5,89%) та більше 5 разів на рік 
ГТФ траплявся у 6 хворих (14,3±4,25%). У групі порівняння кіль-
кість хворих із відповідною щорічною частотою ГТФ становила від-
повідно 16 (55,2±8,53%), 7 (24,1±7,33%) та 6 (20,7±6,95%) (Р>0,05). 
Середньорічна частота виникнення ГРВІ у цих групах відповідно 
становила 4,04±0,2 (95%ДІ 2,6-3,4) та 3,7±0,25 (95%ДІ 3,2-4,2) ви-
падку (P>0,05).

У 44 (84,6±4,38%) представників І клінічної групи та 22 хворих 
(75,9±7,33%) групи сГТФ не відмічено сезонності виникнення епі-
зодів гострого тонзилофарингіту (P>0,05). У решти дітей ГТФ ви-
никав у холодну пору року. Через повторні епізоди ГТФ 11 дітей 
(32,3±5,67%) у групі нГТФ та лише в 1 дитини (8,3±4,73%) ІІ клініч-
ної групи знаходилися на диспансерному обліку в оториноларинго-
лога (P>0,05). Діагноз «хронічний тонзиліт» був верифікований у 9 
дітей (17,3±4,59%) у І групі та у 3 пацієнтів (10,3±5,21%) у ІІ клініч-
ній групі (Р>0,05). Хронічний аденоїдит у І клінічній групі траплявся 
у 3 дітей (5,8±2.83%), а у ІІ групі — лише в 1 дитини (3,4%) (Р>0,05). 
Тонзилотомія була проведена у І групі 2 дітям (3,0%), та 3 хворим 
(9,7±5,08%) у ІІ клінічній групі (Р>0,05). Відповідне число дітей, 
яким проведено аденотомію, становило 7,5±3,19% та 16,1±6,30% 
випадків (Р>0,05).

З анамнезу відомо, що у І групі у 20 дітей (40,8±5,96%) нестреп-
тококовий тонзилофарингіт виник уперше. Разом із тим у 10 хворих 
(20,4±4,89%) останній епізод ГТФ мав місце за 1 місяць до актуаль-
ного захворювання, 3-6 місяців назад ГТФ траплявся у 12 хворих 
(24,5±5,22%) та більше 6 місяців тому — у 7 пацієнтів (14,3±4,25%). 
У групі порівняння тільки 10 дітей захворіли на ГТФ уперше 
(34,5±8,15%), за місяць до даного захворювання ГТФ мав місце у 
7 хворих (24,1±7,33%), за 3-6 місяців — у 4 пацієнтів (13,8±5,92%) 
та більше 6 місяців назад ГТФ визначався у 8 дітей (27,6±7,67%) 
(в усіх випадках P>0,05).

При поступленні до стаціонару та у процесі лікування проводи-
лася оцінка клінічних симптомів гострого тонзилофарингіту у дітей 
груп порівняння, за розробленою нами бальною шкалою. Загальна 
оцінка клінічних симптомів ГТФ при поступленні хворих до стаці-
онару менше 45,0 балів свідчила про нестрептококову етіологію 
захворювання з чутливістю 56,7% (95%ДІ 46,4-66,6) і специфічні-
стю — 45,5% (95%ДІ 35,5-55,8).

Оцінюючи гіпертермічну реакцію у дітей груп порівняння вста-
новлено, що на користь нестрептококової природи ГТФ свідчила 
наявність у дитини субфебрильної температури тіла із специфіч-
ністю 93,9% (95%ДІ 87,2-97,7), чутливістю 20,9% (95%ДІ 13,4-30,2), 
при цьому постестова вірогідність позитивного результату зроста-
ла на 27,4%, хоча вищі цифри лихоманки — знижували посттесто-
ву вірогідність за від’ємного результату нГТФ лише на 4,3%.

Варто відзначити, що відсутність симптомів інтоксикаційного 
синдрому у дітей із високим ступенем специфічності — 91,4% доз-
воляє підтвердити нестрептококову природу захворювання. Водно-
час, даний тест у переважній більшості випадків супроводжується 
виникненням хибно-негативних результатів — 96%.

Вважається, що наявність кашлю у хворих на ГТФ, як прави-
ло, асоціюється із нестрептококовою етіологією захворювання. У 
нашому дослідженні відсутність кашлю свідчила на користь не-
стрептококового ГТФ із чутливістю 35,3% (95% ДІ 26,0-45,5), специ-
фічністю — 76,5% (95% ДІ 67,0-84,4), позитивною передбачуваною 
цінністю — 60,0% (95% ДІ 46,4-72,6), від‘ємною передбачувані-
стю — 54,2% (95% ДІ 45,6-62,6). Наявність такого симптому як 
відсутність кашлю підвищувала вірогідність нестрептококової при-
роди ГТФ на 10,0%, а його відсутність знижувала ризик нестрепто-
кокової етіології захворювання лише на 4,2%.

При огляді ротоглотки у пацієнтів із нестрептококовим ГТФ 
відзначено чітку тенденцію до менш виразної гіперемії мигдали-
ків. Так, ексудативний компонент тонзиліту, оцінений менше ніж 
у 3 бали, свідчив про наявність у дитини нестрептокового ГТФ з 
чутливістю даного тесту 42,4% (95% ДІ 32,5-51,7), специфічністю — 
69,7% (95% ДІ 59,7-78,5), передбачуваною цінністю при позитивно-
му результаті — 58,3% (95% ДІ 46,1-65,8) і від‘ємному результаті — 
54,8% (95% ДІ 45,7-63,6).

Наведені дані дають підстави вважати, що показники місце-
вого запалення та клінічні прояви загальної запальної реакції 
були дещо менш виразними у хворих із нестрептококовим ГТФ. 
Проте, жоден з наведених маркерів гострого тонзилофарингіту не 
володів одночасно достатньою чутливістю і специфічністю для ві-
рогідного виокремлення нестрептококового ГТФ від стрептококово-
го запалення піднебінних мигдаликів і глотки.

Висновки.
1. Результати клініко-анамнестичного обстеження дітей груп 

порівняння дозволили вважати, що епідеміологічні дані, ана-
мнез захворювання, у обстежених хворих суттєво не відріз-
нялися.

2. У дебюті захворювання, в цілому, виразність клінічних про-
явів гострого тонзилофарингіту у хворих груп порівняння сут-
тєво не відрізнялася. Однак, на користь нестрептококового 
ГТФ з високою специфічністю (93,9%) проте низькою чутли-
вістю (20,9%) свідчила наявність субфебрильної температу-
ра тіла та менш виразні набряк і нашарування на мигдаликах 
(специфічність — 69,7%).
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ULTRASONIC PARAMETERS OF EMBRYONIC STRUCTURES IN WOMEN IN THE 
BACKGROUND OF INFLAMMATORY DISEASES OF FEMALE GENITAL ORGANS

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭМБРИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР У ЖЕНЩИН НА ФОНЕ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ В РАННЕМ 
ТРИМЕСТРЕ ГЕСТАЦИИ
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УЛЬТРАЗВУКОВІ ПАРАМЕТРИ ЕМБРІОНАЛЬНИХ СТРУКТУР У ЖІНОК НА ФОНІ 
ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ В РАННЬОМУ ТРИМЕСТРІ 
ГЕСТАЦІЇ

Abstract. The most important role in the occurrence of placental dysfunction is played by the timely diagnosis of this pathology 
and prediction of its development.
To assess the functional state of the feto-placental complex at the stage of formation of primary placental dysfunction against 
inflammatory diseases of the female genital organs, we used the determination of echographic parameters of embryonic structures 
(volume of the yolk sac, corpus luteum, chorionic, amniotic cavity, localization of the chorion) in women of the main and control 
groups. The study was carried out using a three-dimensional VOCAL three-dimensional ultrasound program.
A study of the size, structure and shape of the yolk sac, corpus luteum, chorionic, amniotic membrane, localization of the chorion 
will not only predict gestational complications in the first trimester of pregnancy, but also the formation of placental dysfunction in 
women against the background of inflammatory diseases of the female genital organs.
Keywords: placental dysfunction, inflammatory diseases of the female genital organs, yolk sac, chorion, amniotic cavity.

Резюме. Важнейшую роль в возникновении плацентарной дисфункции играет своевременная диагностика данной пато-
логии и прогнозирования ее развития.
Для оценки функционального состояния фето-плацентарного комплекса на этапе формирования первичной плацентар-
ной дисфункции на фоне воспалительных заболеваний женских половых органов нами было применено определение 
эхографических параметров эмбриональных структур (объем желточного мешка, желтого тела, хориальной, амниотиче-
ской полости, локализация хориона) у женщин основной и контрольной групп. Исследование проводилось с помощью 
трехмерной программы VOCAL трехмерной эхографии.
Изучение размеров, структуры и формы желточного мешка, желтого тела, хориальной, амниотической оболочки, локали-
зации хориона позволит не только спрогнозировать гестационные осложнения в I триместре беременности, но и форми-
рование развития плацентарной дисфункции у женщин на фоне воспалительных заболеваний женских половых органов.
Ключевые слова: плацентарная дисфункция, воспалительные заболевания женских половых органов, желточный ме-
шок, хорион, амниотическая полость
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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Вступ. Внутрішньоутробне інфікування — це встановлений 
факт внутрішньоутробного проникнення до плідного яйця вірусів, 
або мікроорганізмів. Найважливішим ускладненням при вагітності 
на фоні запальних захворювань жіночих статевих органів є розви-
ток первинної плацентарної дисфункції. Дослідження ембріональ-
них структур на малих термінах гестації у жінок з інфекціями стате-
вих шляхів є актуальним. Отримання нових даних ембріональних 
структур на етапі формування плацентарного комплексу при фізі-
ологічній і ускладненій вагітності дозволить доповнити питання па-
тогенезу розвитку та профілактики плацентарної дисфункції.

Мета дослідження: визначитиембріональніструктурив періоді 
формування плацентарного комплексу у жінок на фоні запальних 
захворювань жіночих статевих органів.

Матеріали і методи. На УЗД — апараті «VolusonExpert 730» 
проводиться трьохмірнаехографія з метою отримання об’єм-
ного зображення хоріону. Об’ємну реконструкцію хоріального 
кровотоку виконували в програмі VOCAL (VirtualOrganComputer-
AidedAnalysis) з побудовою гістограми судинного компоненту в за-
даному об’ємі хоріальної тканини.

Для оцінки функціонального стану ФПК на етапі формування 
первинної плацентарної дисфункції на фоні запальних захворю-
вань ЖСО нами було застосовано визначення ехографічних пара-
метрів ембріональних структур (об′єм жовточного мішка, хоріаль-
ної, амніотичної порожнини, локалізація хоріона) у жінок основної 
та контрольної груп.

Згідно поставленої мети було проведено ультразвукове дослі-
дження 67 жінкам в 6-7 та 12-14 тижнівгестації. Основну групу скла-
ли 37 жінок з ознаками запальних захворювань жіночих статевих 
органів, контрольну групу склали 30 жінок практично здорові.

Результати досліджень
Слідзазначити,що серед обстежених жінок відмічались пору-

шення піхвового мікробіоценозу у вигляді гарднерельозу (22,5% і 
6,7%), кандидозногокольпіту (20% і 3,3%), а також урогенітальних 
інфекцій (15% і 0%) (хламідіоз, уреоплазмоз, мікоплазмоз).

Для діагностики жовточного мішка (внутрішньоембріональна 
структура, яка виконує поживну, кровотворну функції в перші тижні 
гестації) визначали розташування, форму, розміри СВД (середній 
внутрішній діаметр) жовточного мішка (у жінок обстежених груп) 
(табл. 1).

Таблиця 1
Розмір жовточного мішка у жінок обстежених груп

Термін вагітності Основна група
n = 37

Контрольна група
n = 30

5-6 тижнів 5 мм 11-12 мм
6-7 тижнів 5-6 мм 12-13 мм
7-8 тижнів 6-7,5 мм 13-14мм
8-9 тижнів 7,5-8 мм 14-15 мм
9-10 тижнів 8 мм 15-16 мм

10-11 тижнів 8,5 мм 16-17мм
11-12 тижнів 8,5-9 мм 17-18 мм

12 тижнів 10 мм 18-19 мм
Встановлено, що діаметр жовточного мішка у жінок контроль-

ної групи сягав більше 10 мм (в терміні більше 5 тижнів), у вигляді 
кільця білого кольору діаметром від 12 мм (6-7 тижнів), до 17 мм 
(10-12 тижнів). Слід зазначити, що у переважної більшості жінок 
основної групи відмічалось витончення у 21 (56,7%) діаметру жов-
точного мішка у терміні 6-7 тижнів гестації, який сягав 5-6 мм у 29 
(78,4%) жінок, у терміні 10-11 тижнів — 8,5 мм у 26 (70,5%) жінок, а 
у терміні 12-14 тижнів гестації — 10 мм у 29 (78,4%) жінок.

При діагностиці форми жовточного мішка встановлено, що у жі-
нок контрольної групи зафіксовано округлу форму у 26 (86,7%) та 
овальну форму у 4 (13,3%) (рис.1)

Слід відмітити,що в більш пізніші терміни гестації у жінок кон-
трольної групи жовточний мішок мав тенденцію до розсмоктування 
і не візуалізувався на екрані, проте як у жінок основної групи 21 
(60%) розсмоктування жовточного мішка відбувалось значно рані-
ше (до 10 тижнів гестації). Передчасне розсмоктування жовточного 
мішка у жінок основної групи свідчив, про те, що ембріон переста-
вав отримувати необхідні для його розвитку речовини, порушував-
ся синтез гормонів, ферментів, що призводило до внутрішньоут-
робної загибелі ембріону та самовільного викидню.

Результати ультразвукового дослідження у 7-9 тижнів гестації 
засвідчили, що об’єми амніотичної порожнини та об′єм плідно-
го яйця у жінок досліджуваних груп достовірно відрізнявся. Слід 
зазначити, що у жінок основної груп відмічався полігідроамніон 

з проявами багатоводдя (основна група — 9,8 см3, контрольна 
група — 6,1 см3), що пов’язано з враженням амніотичної оболон-
ки специфічним збудником

Рисунок 1 — Жовточний мішок у жінок контрольноїгрупи

Проте як у жінок основної групи було відмічено деформацію 
жовточного мішка у 31 (88,6%) випадків у вигляді тяжистого валика, 
півмісяця, подвоєного овалу (рис. 2). Такі зміни, які відмічались у 
деформації жовточного мішка у переважної більшості жінок осно-
вної групи вказували високий ризик загрози переривання вагітності 
в І триместрі гестації та формування первинної плацентарної дис-
функції на фоні запальних захворювань жіночих статевих органів.

Рисунок 2 — Деформація жовточного мішка у жінок 
основноїгрупи

Проте, об’єм порожнини плідного яйця був достовірно менший 
у жінок основної групи (14 см3) у порівнянні з контрольною (20 
см3). Гіпоплазію хоріона 9 у жінок основної групи було зафіксова-
но у 63,4% випадків, що характеризувалось відставанням товщи-
ни більше на 5мм в порівнянні з жінками контрольної групи.

Найбільш вагомими прогностичними критеріями розвитку пер-
винної плацентарної дисфункції та загрози переривання вагітності 
на тлі запальних захворювань жіночих статевих органів (основна 
група) являлось: зниження об’єму хоріона на 36-78%,зменшення 
об’єму хоріона<2,5 см. Слід зазначити, що у жінок контрольної гру-
пи об’єм хоріона сягав>3мм,не відмічалось зниження індексуваску-
ляризації, а С/Д<3,5, ІР<0,70.

Для виявлення закономірностей формування судинного ком-
поненту на фоні запальних захворювань жіночих статевих орга-
нів та при фізіологічній вагітності проведено визначення об′єму 
хоріальної тканини на етапі формування плацентарного комплек-
су. Встановлено, що в І триместрі вагітності відбувалось посту-
пове збільшення тканини хоріона у жінок контрольної групи від 
5,5см³до15,8см³до13-го тижня гестації, при цьому в період завер-
шення формування об’єму хоріона проходить хвилеподібний зріст 
ворсин на протязі 2 тижнів майже в два рази до 34,6 см3. Про-
те встановлено, що у переважної більшості жінок основної гру-

Резюме. Найважливішу роль у виникненні плацентарної дисфункції відіграє своєчасна діагностика даної патології та про-
гнозування її розвитку.
Для оцінки функціонального стану фето-плацентарного комплексу на етапі формування первинної плацентарної дис-
функції на фоні запальних захворювань жіночих статевих органів нами було застосовано визначення ехографічних па-
раметрів ембріональних структур (об′єм жовточного мішка, жовтого тіла, хоріальної, амніотичної порожнини, локаліза-
ція хоріона) у жінок основної та контрольної груп. Дослідження проводилось за допомогою трьохмірної програми VOCAL 
трьохмірноїехографії.
Вивчення розмірів, структури і форми жовточного мішка, жовтого тіла, хоріальної, амніотичної оболонки, локалізації хоріо-
на дозволить не тільки спрогнозувати гестаційні ускладнення в І триместрі вагітності, але і формування розвитку плацен-
тарної дисфункції у жінок на фоні запальних захворювань жіночих статевих органів.
Ключові слова: плацентарна дисфункція, запальні захворювання жіночих статевих органів, жовточний мішок, хоріон, ам-
ніотична порожнина.
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пи 32(86,5%) ділянка тканини хоріона сягала в межах 2,3см³ до 
7,4см³до13-го тижня гестації, але в період формування об’єму хо-
ріона хвилеподібного росту ворсин не було зафіксовано і показни-
ки об′єму сягали до 17,8 см3.

Рисунок 3 — Локалізація хоріона у жінок основної та 
контрольної

При визначенні локалізації хоріона (рис.3) діагностовано пе-
редлежання звивистого хоріона у 15 (45,6%) у жінок основної 
групи хоріон частковоперекривав внутрішнє вічко (24,8%) про-
ти (4,7%), а повністю перекривав область внутрішнього вічка 
(20,6%) у жінок основної групи, проте у жінок контрольної групи не 
було діагностовано повного передлежання хоріона в жодному ви-
падку. Низьке розташування плідного яйця мало місце у 19 (54,3%) 
жінок основної групи, проти 2 (6,6%) контрольної групи. Фрагмен-
тарний хоріон визначався у 12 (34,3%) жінок основної групи з ві-
зуалізацією анехогенної структури неправильної форми розміром 
5-10 ммпроти (3,3%). Ретрохоріальна гематома діагностована у 
16 (45,7%) вагітних основної групи проти 1 (3,6%) жінок контроль-
ної групи. Передлежання ворсинчастого хоріону може вважатися 
неблагоприємним фактором інфекційного ґенезу для подальшого 
перебігу вагітності.

Висновки. Таким чином, слід зазначити, що особливої ува-
ги на ранніх термінах вагітності крім дослідження ембріона і оцін-
ки його розвитку заслуговує вивчення ембріональних структур плід-
ного яйця. Вивчення розмірів, структури і форми жовточного мішка, 
хоріальної, амніотичної оболонки, локалізації хоріона дозволить не 
тільки спрогнозувати гестаційні ускладнення в І триместрі вагітно-
сті, але і формування розвитку плацентарної дисфункції у жінок 
на фоні запальних захворювань жіночих статевих органів. Зафік-
совані ехографічні аномалії ембріональних структур свідчать про 
ретельне спостереження та динамічний нагляд за даною групою 
жінок в ІІ та ІІІ триместрі вагітності.
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PRENATAL DIAGNOSTICS OF EXTRAEMBRYONIC STRUCTURES AND BLEEDS IN THE 
EARLY TESTIMER OF THE GESTATION AS A PREDICTOR OF THE DEVELOPMENT OF 
GESTATIONAL COMPLICATIONS AGAINST THE INFLAMMATORY DISEASES OF FEMALE 
GENITAL ORGANS
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ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ЕКСТРАЕМБРІОНАЛЬНИХ СТРУКТУР ТА КРОВОТІКУ 
В РАННЬОМУ ТРИМЕСТРІ ГЕСТАЦІЇ ЯК ПРЕДИКТОР РОЗВИТКУ ГЕСТАЦІЙНИХ 
УСКЛАДНЕНЬ НА ФОНІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ

Abstract. Due to the expansion of diagnostic capabilities for detecting abnormalities in the placenta, as well as in connection with 
the emergence of new data on the mechanisms of regulation of blood circulation in the placenta to assess the functional state 
of the feto-placental complex (FPK) at the stage of formation of primary placental dysfunction in the presence of inflammatory 
diseases of the lung, we determined Dopplerometric a picture of the features of blood flow (ovarian artery, intervillous space) in 
women of the main and control groups.
Obtaining new data on the mechanisms of regulation of blood circulation in the ovarian artery and intervillous space at the stage 
of formation of the placental complex during physiological and complicated pregnancy will complement the issues of pathogenesis 
of development and prevention of placental dysfunction.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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Вступ.Одним з найважливіших пускових механізмів розвитку 
ПД є дифузно-перфузійна недостатність матково-плацентарного, 
внутрішньо-плацентарного та плодово-плацентарного кровообігу. 
При цьому спостерігаються порушення транспортної, трофічної, 
ендокринної, метаболічної та антитоксичної функцій плаценти, що 
і призводить до патології плода та новонародженого.

Найважливішу роль у виникненні ПД відіграє своєчасна діа-
гностика даної патології та прогнозування її розвитку. Тому дослі-
дження екстраембріональних структур у жінок з інфекціями стате-
вих шляхів є актуальним методом діагностики розвитку первинної 
плацентарної дисфункції та гестаційнихускладнень , які виникають 
під дією інфекційного фактора.

Мета дослідження: визначити ультразвукові параметри ехо-
структури жовтого тіла, кровотоку в яєчниковій артерії та між вор-
синчастому просторі у вагітних на фоні запальних захворювань 
жіночих статевих органів в ранньому триместрі гестації.

Матеріали і методи. На УЗД — апараті «VolusonExpert 730» 
проводиться трьохмірнаехографія з метою отримання об’ємного 
зображення. Об’ємну реконструкцію кровотоку в яєчниковій ар-
терії та міжворсинчастому просторівиконували в програмі VOCAL 
(VirtualOrganComputer-AidedAnalysis) з побудовою гістограми су-
динного компоненту.

Для оцінки функціонального стану ФПК на етапі формування 
первинної плацентарної дисфункції та гестаційних ускладнень на 
фоні запальних захворювань ЖСО нами було застосовано визна-
ченняехоструктури жовтого тіла, кровотоку в яєчникових артеріях 
та міжворсинчастому просторі.

Згідно поставленої мети було проведено ультразвукове дослі-
дження 67 жінкам в 6-7 та 12-14 тижнівгестації. Основну групу скла-
ли 37 жінок з ознаками запальних захворювань жіночих статевих 
органів, контрольну групу склали 30 жінок практично здорові.

Результати досліджень
При ехографічному дослідженні яєчників у жінок основної та 

контрольної груп особливу увагу приверталося визначення діаме-
тру та ехоструктурі жовтого тіла. Слід зазначити, що жовте тіло у 
жінок контрольної групи мало вигляд простої кісти, тонкостінної, 
або складної кісти з гіперехогенним утворенням. Діагностовано, що 
діаметр жовтого тіла у жінок контрольної групи (рис. 1)сягав (відпо-
відно 21,9±4,4 мм та 27,8±3,8 мм), проте як у переважної більшості 
жінок основної групи діаметр жовтого тіла (рис. 2)(сягав (5,7±10,5 
мм) у 84,5% випадків, а у 15,5% випадків жовте тіло не відмічалось, 
або сягало до 0,5 см в діаметрі. Об’єктивна дана ознака дозволила 
прогнозувати високий відсоток загрози самовільного переривання 
вагітності.

Для визначення показників кровотоку в яєчникових артері-
ях дослідження проводились в ділянці воронко-тазових зв’язок, 
при цьому контрольний об’єм поступово зміщувався по напрямку 
до яєчника до моменту найкращої візуалізації судини.

Рисунок 1 — Жовте тіло у 
жінок контрольної групи

Рисунок 2 — Жовте тіло у 
жінок основної групи

Для вивчення кровотоку в яєчниковій артерії, спочатку оціню-
валася структура яєчників, а також вимірювався об’єм з викорис-
танням формули:

V= 0,523АВС(см3),
де V — об’єм яєчника, А,В,С — розміри яєчника в різних пло-

щинах, а 0,523- постійний коефіцієнт.

В результаті поглибленого аналізу кровотоку в яєчникових ар-
теріях було виявлено такі показники:систило-діастолічне співвідно-
шення (СДС), індекс резистентності (ІР), пульсаційний індекс (ПІ), 
а також пульсова систолічна швидкість (ПСШ), кінцева діастоліч-
на швидкість (КДШ), середня діастолічна швидкість (СДШ), пікова 
швидкість усереднена за часом (ПШУЧ).

У переважної більшості жінок контрольної групи (78,6%) визна-
чались стандартні низькохвильові характеристики кровотоку в яєч-
никових артеріях з низькою систолічною швидкістю (Vmax від 0,06 
до 0,14 м/с) і високим показником периферичного опору, при цьо-
му діастолічний компонент або був слабо виражений, або взагалі 
був відсутнім, проте у жінок основної групи відмічався 24 (64,8%) 
середньошвидкісний артеріальний кровотік де (Vmax від 0,15 до 
0,2 м/сек) і помірними показниками периферичного опору та у 13 
(35,1%) відмічався (високошвидкісним) тип кровообігу в яєчниковій 
артеріях з високими швидкостями (Vmax від 0,14 до 0,57 м/сек) та 
високими показниками периферичного опору.

При оцінці кровотоку в жовтому тілі яєчника нами встановлено, 
що у жінок основної групі майже в 2 рази рідше (43,6%), ніж у жінок 
контрольної групи (83,3%) реєструвався кровотік у вигляді суціль-
ного судинного кільця, тоді як у жінок основної групи було відмічено 
кровотік у вигляді окремих кольорових локусів в 55,4% випадках, 
в той час як у жінок контрольної групи лише 16,7%. Візуалізація 
кровотоку в жовтому тілі яєчника у вигляді суцільного периферич-
ного cудинного кільця за даними різних авторів можна розцінювати 
як наявність нормального кровопостачання гормонально активної 
структури важливішою функцією якої в І триместрі вагітності є під-
тримка достатнього кровопостачання для її прогресування рівня 
гормонів.

Як видно з таблиці 1 (СДС, ІР, ПІ) у жінок із запальними за-
хворюваннями ЖСО були вище, а швидкості кровотоку — нижче 
в порівнянні з жінками контрольної групи (статистична достовірна 
різниця ПШСЧ, р<0,05). Зміни гемодинаміки в жовтому тілі яєчника, 
можливо, є однією з ланок розвитку патологічного процесу при не-
виношуванні вагітності і відіграють роль в порушенні перебігу вагіт-
ності ранніх терміні гестації.

Таблиця 1
Кількісна характеристика кровоплину в артеріях жовтого 

тіла І триместр гестації (7-9 тижнів)

Досліджувані 
показники

Основна
група

(n=37), M±m

Контрольна 
група

(n=30), M±m

Артерії 
ЖТ

СДС 4,3±1,1 2,7±0,9
ІР 0,7±0,1 0,5±0,1
ПІ 1,3±0,4 1,1±0,5

Пульсова сист. шв. 
(ПСШ), см/с 26,9±13,7 28,7±19,9

Кінцева діаст. шв. 
(КДШ), см/с 12,3±5,5 11,3±8,2

Середня діаст. шв. 
(СДШ), см/с 8,2±5,3 12,6±8,2

Пікова шв. усеред. за 
часом (ПШСЧ), см/с 16,5±7,9 17,3±12,1

Для виявлення закономірностей формування судинного компо-
ненту на фоні запальних захворювань жіночих статевих органів та 
при фізіологічній вагітності проведено дослідження кровотоку 
в міжворсинчастому просторі використовувались такі параметри:

Key words: placental dysfunction, inflammatory diseases of the female genital organs, corpus luteum, ovarian arteries, intervil-
lous space.

Резюме. Благодаря расширению диагностических возможностей для выявления нарушений функции плаценты, а также 
в связи с появлением новых данных о механизмах регуляции кровообращения в плаценте для оценки функционального 
состояния фето-плацентарного комплекса (ФПК) на этапе формирования первичной плацентарной дисфункции на фоне 
воспалительных заболеваний ЖСО нами было определена допплерометрическая картина особенностей кровотока (яич-
никовая артерия, межворсинчатое пространство) у женщин основной и контрольной групп.
Получение новых данных о механизмах регуляции кровообращения в яичниковой артерии и межворсинчатом простран-
стве на этапе формирования плацентарного комплекса при физиологической и осложненной беременности позволит до-
полнить вопросы патогенеза развития и профилактики плацентарной дисфункции.
Ключевые слова: плацентарная дисфункция, воспалительные заболевания женских половых органов, желтое тело, яич-
никовые артерии, межворсинчатое пространство.

Резюме. Завдяки розширенню діагностичних можливостей для виявлення порушень функції плаценти, а також у зв’язку 
з появою нових даних про механізми регуляції кровообігу в плаценті для оцінки функціонального стану фето-плацентар-
ного комплексу (ФПК) на етапі формування первинної плацентарної дисфункції на фоні запальних захворювань ЖСО 
нами було визначено доплерометричну картину особливостей кровотоку (яєчникова артерія, міжворсинчастий простір) у 
жінок основної та контрольної груп.
Отримання нових даних про механізми регуляції кровообігу в яєчниковій артерії та міжворсинчастому просторі на етапі 
формування плацентарного комплексу при фізіологічній і ускладненій вагітності дозволить доповнити питання патогенезу 
розвитку та профілактики плацентарної дисфункції.
Ключові слова: плацентарна дисфункція, запальні захворювання жіночих статевих органів, жовте тіло, яєчникові артерії, 
міжворсинчастий простір.
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 – VI — індекс васкуляризації, який відображає відсоткове спів-
відношення судинних елементів у досліджуючому об’ємі пла-
центарної тканини;

 – FI — індекс кровотоку, який відображає кількість клітин крові, 
які транспортуються в момент дослідження.

Рисунок 3 — Показники кровотоку в міжворсинчастому 
просторі

При дослідженні кровотоку в різних ділянках хоріону (рис. 3) у 
жінок контрольної групи діагностовано, що в терміні вагітності до 
11 тижнів гестаціїгермафродитизм у кровообігу в периферичних і 

центральних ділянках не було виявлено. Так показники кровото-
ку сягали VI в центральній зоні сягали 15,1,FI —36,1, а перифе-
ричній зоні VI —12,8,FI —30,0. Проте у жінок основної групи VI 
в центральній ділянці сягав 8,9, FI — 32,6, а в периферичній зоні 
VI– 14,6, FI — 33.Після 12 тижнів вагітності у жінок контрольної 
групи був виражений судинний гермофродитизм — індекс васкуля-
ризації в центральній зоні значно перевищував показники кровото-
куVI —20,8,FI-55,6 в порівнянні з периферичними ділянками хорі-
ону VI-7,7,FI —33,6. У жінок основної групи індекс васкуляризації 
в центральній зоні VI-9,7,FI-35,1 майже не перевищував показни-
ки периферичної ділянки хоріона VI-6,9,FI —31,4.

Такі зміни васкуляризації, які були зафіксовані у жінок основної 
групи в центральній та периферичній ділянці в міжворсинчастому 
просторів ранні терміни гестації може слугувати предиктором фор-
мування розвитку первинної плацентарної дисфункції та бути од-
ною із ланок розвитку патологічного процесу під час вагітності.

Висновки. Дослідження екстраембіональних структур та кро-
вотоку на ранніх термінах гестації дозволяє діагностувати струк-
турні зміни на етапі формування плаценти та розвиток гестацій-
нихускладенень. Порушення кровотоку в І триместрі гестації на 
фоні інфекційного чинника, який проникає в різні судинні лан-
ки системи мати-плацента-плід з вирахуванням показників об’єму 
кровотоку демонструє закономірність формування порушеної ге-
модинаміки на етапі формування плацентарного комплексу. Дані 
показники можуть слугувати критерієм для відбору жінок групи ри-
зику по формуванню первинної плацентарної дисфункції та геста-
ційних ускладнень на тлі запальних захворювань жіночих статевих 
органів.
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POWER AND ACTIVITY OF THE SURGICAL SECTOR OF THE HEALTH CARE SYSTEM OF 
TRANSCARPATHIAN REGION

ПОТУЖНІСТЬ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ  ХІРУРГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Abstract. The paper presents the results of the analysis of power and activity of Surgical Service of the health care system of 
Transcarpathian region  in terms of administrative territories and geographical areas. The results of the analysis are necessary to 
develop plans for its optimization in the industry reforming.
Keywords: health care system, surgical service, activity indicators.

Анотація. У роботі представлено результати аналізу потужності та діяльності хірургічної служби системи охорони здо-
ров’я Закарпатської області в розрізі адміністративних територій та географічних зон. Результати аналізу  необхідні для 
розробки  планів її оптимізації в ході реформування галузі.
Ключові слова: система охорони здоров’я, хірургічна служба, показники діяльності.
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Вступ. В Україні в структурному плані проводиться комплек-
сна реформа системи охорони здоров’я [6,10,11]. Вона передбачає 
пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на 
засадах загальної лікарської практики-сімейної медицини [1,2,5]. 
На рівні надання спеціалізованої медичної допомоги передбаче-
но формування госпітальних округів [7] із формуванням лікарень 
інтенсивного лікування двох рівнів [9] в яких надається інтенсив-

на медична допомога в цілодобовому режимі. Також передбаче-
но формування консультативно-діагностичних центрів. Важливим 
елементам структурної перебудови системи охорони здоров’я є її 
інформатизація та створення електронної системи охорони здо-
ров’я [8].

Для проведення реформи необхідно проводити аналіз стану 
медико-демографічної ситуації та мережі закладів охорони здо-
ров’я та їх діяльності.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 

ЛІТЕРАТУРА:
1. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Основы педагогического твор-
чества. Казань, 1988. 288 с.
2. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. М., 2002. 264 с.
3. Великий тлумачний словник української мови. К.; Ірпінь, 2001. 1380 с.
4. Давидов В. В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и экспериментального психологическо-
го исследования. М., 1986. 240 с.
5. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление М.,1999. 224 с.
6. Луцан Н. І. Творчість як важлива умова успішності майбутнього вчителя початкових класів. Науковий вісник Ми-
колаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія «Педагогічні науки». 2013. № 1. 42 (95). 
С. 140-144.
7. Психологічний словник / за ред. В. І. Войтко. К. Вища. школа,1982. 215 с.
8. Сисоєва С. О. Педагогічна творчість учителя: визначення, теоретична модель, функції підготовки. Педагогіка і 
психологія. 1998. № 2. С. 161-172.

Lіteratura
1. Andreev V. I. Dialektika vospitaniya i samovospitaniya tvorcheskoi lichnosti. Osnovi pedagogicheskogo tvorchestva. Kazan.1988. 288 s.
2. Bogoyavlenskaya D. B. Psihologiya tvorcheskih sposobnostei. M. 2002. 264 s.
3. Velikii tlumachnii slovnik ukraїnskoї movi. K.; Іrpіn. 2001. 1380 s.
4. Davidov V. V. Problemi razvivayuschego obucheniya. Opit teoreticheskogo i eksperimentalnogo psihologicheskogo issledovaniya. 
M.1986. 240 s.
5. Konarjevskii Yu.A. Menedjment i vnutrishkolnoe upravlenie M.1999. 224 s.
6. Lucan N. І. Tvorchіst yak vajliva umova uspіshnostі maibutnogo vchitelya pochatkovih klasіv. Naukovii vіsnik Mikolaїvskogo derjavnogo 
unіversitetu іmenі V. O. Suhomlinskogo. Serіya «Pedagogіchnі nauki». 2013. № 1. 42 (95). S. 140-144.
7. Psihologіchnii slovnik / za red. V. І. Voitko. K. Vischa. Shkola.1982. 215 s.
8. Sisoєva S. O. Pedagogіchna tvorchіst uchitelya: viznachennya, teoretichna model, funkcії pіdgotovki. Pedagogіka і psihologіya. 1998. 
№ 2. S. 161-172.

Мета роботи: дослідити та проаналізувати потужність та діяль-
ність хірургічної служби системи охорони здоров’я Закарпатської 
області як підгрунття до її оптимізації.

Матеріали та методи. Під час виконання роботи використано 
медико-статистичний метод та метод структурно-логічного аналі-
зу. Матеріалами дослідження служили дані галузевої статистичної 
звітності по Закарпатській області за 2014 та 2018 роки [3,4].

Результати та їх обговорення
На першому етапі дослідження було вивчено та проаналізо-

вано дані щодо забезпеченості заселення Закарпатської області 
в розрізі адміністративних територій та географічних зон ліжка-
ми хірургічного профілю за 2014 та 2018 роки. Отримані результа-
ти наведено в табл.1.

Таблиця 1
Забезпеченість населення ліжками хірургічного профілю 

в розрізі адміністративних територій та географічних зон, 
2014, 2018 рр. (на 10 тис населення)

Адміністративні території, 
географічні зони 2014 2018 2018 до 

2014 рр
Низинна зона

 м. Ужгород 9,27 9,43 +0,16
Берегівський район 10,38 10,61 +0,23

 Виноградівський район 6,64 6,60  —0,04
Мукачівський район 7,80 7,27  —0,53

 Ужгородський район 0,63 6,98 +6,53
Передгірська зона

 Іршавський район 6,52 6,46 -0,06
Перечинський район 10,97 9,63 -1,34
 Свалявський район 7,96 9,07 +1,11

Тячівський район 6,60 6,51 -0,09
Хустський район 8,63 8,24 -0,39

Гірська зона
Великоберезнянський район 11,23 9,38 -1,85

 11,02 11,10 +0,08
Міжгірський район 8,97 9,04 +0,07
Рахівський район 8,25 8,17 -0,08

Заклади обласного підпорядкування, 
(абс. кількість) 288 294 +6

Закарпатська область 9,94 10,19 +0,25

Аналіз наведених в табл.1 даних вказує на те, що за п’ять ро-
ків дослідження (2014-2018 рр) рівень забезпеченості населення 
ліжками хірургічного профілю в розрахунку на 10 тис постійного 
населення збільшився на 0,25 і склав 10,19. В розрізі адміністра-
тивних територій забезпеченість ліжками хірургічного профілю має 
статистично значущі коливання: від 6,46 в Іршавському районі до 
11,10 в Воловецькому районі. Різниця складає 4,64 ліжок на 10 
тис населення (1,7 разів).

Кількість ліжок хірургічного профілю в закладах охорони здо-
ров’я високоспецалізованої за роки дослідження збільшилася на 
6 ліжок і склала 294 госпітальних ліжок. Залежність забезпечено-
сті госпітальними ліжками хірургічного профілю від географічної 
зони встановити не вдалося.

Далі були вивчені та проаналізовані основні показники робо-
ти ліжок хірургічного профілю за 2014 та 2018 роки в розрізі про-
філів госпітальних ліжок. Отримані результати наведено в табл. 2.

Таблиця 2
Основні показники роботи ліжок хірургічного профілю, 

2014, 2018 рр

Профіль ліжка

2014 2018
Робота 
ліжка, 

днів на 
рік

Середні 
терміни 

лікування, 
дні

Робота 
ліжка, 

днів на 
рік

Середні 
терміни 

лікування, 
дні

Вся хірургічна група 314,56 10,03 312,31 10,25
Загальнохірургічні 327,83 8,44 318,18 8,47

Нейрохірургічні для 
дорослих 307,90 12,76 325,26 11,30

Торакальні для дорослих 264,80 24,12 275,47 19,49
Кардіохірургічні для 

дорослих 313,00 9,47 342,20 9,38
Судинної хірургії 319,33 12,59 297,64 14,13

Травматологія і ортопедія 321,64 11,25 319,36 11,47
Ортопедичні для 

дорослих 312,80 8,41 302,06 6,15
Опікові для дорослих 188,00 11,39 251,54 12,12

Урологічні для дорослих 303,74 9,13 282,57 9,13
Проктологічні 265,00 7,69 265,19 11,48

Гнійної хірургії для 
дорослих 308,98 10,78 324,17 8,59

Офтальмологічні для 
дорослих 360,66 6,80 319,02 6,15

Наведені в табл.2 дані вказують на нерівномірність роботи хі-
рургічних госпітальних ліжок в залежності від їх профілю. Так, 
найменшу кількість днів на рік працюють госпітальні тора кальні 
ліжка для дорослих (275,47 днів), ліжка судинної хірургії (297,64 
днів), опікові ліжка для дорослих (251,54 днів), проктологічні ліж-

ка (265,19 днів), урологічні госпітальні ліжка для дорослих (282,57 
днів).

Найбільш ефективно використовуються госпітальні кардіохі-
рургічні ліжка для дорослих (342,20 днів), госпітальні ліжка гнійної 
хірургії для дорослих (324,17 днів), офтальмологічні госпітальні 
ліжка для дорослих (319,02 днів). В цілому по області кількість 
днів зайнятості госпітальних хірургічних ліжок скоротилося на 2,25 
дні і в 2018 році склала 312,31 днів на рік.

В залежності від профілю ліжка середні терміни перебування 
пацієнтів на госпітальному ліжку коливаються від 6,15 (офтальмо-
логічні та ортопедичні ліжка) до 19,49 днів (торакальні ліжка).

Дані показники необхідно врахувати в ході розробки заходів із 
реформування спеціалізованої медичної допомоги в області.

Наступним кроком дослідження було вивчення рівня опера-
тивних втручань в розрахунку на 10 тис населення в розрізі адмі-
ністративних територій та географічних зон за 2014 та 2018 роки. 
Отримані дані наведено в табл.3.

Таблиця 3
Кількість оперативних втручань на 10 тис населення 

в розрізі адміністративних територій та географічних зон, 
2014, 2018 рр

Адміністративні території, 
географічні зони 2014 2018 2018 до 

2014 рр
Низинна зона

 м. Ужгород 529,43 492,81 -36,62
Берегівський район 288,97 242,09 -46,88

 Виноградівський район 308,48 285,14 -23,34
Мукачівський район 267,89 211,18 -56,71

 Ужгородський район -  175,85 +175,85
Передгірська зона

 Іршавський район 269,04 241,42 -27,62
Перечинський район 151,41 131,96 -19,45
 Свалявський район 238,84 161,21 -77,63

Тячівський район 236,44 237,26 +0,82
Хустський район 241,34 252,45 +11,11

Гірська зона
Великоберезнянський район 146,01 127,71 -18,30

Воловецький район 354,01 304,13 -49,88
Міжгірський район 148,47 157,45 +8,98
Рахівський район 172,10 157,97 -14,13

Заклади обласного підпорядкування, 
(абс. кількість) 16659 16446 +213

Закарпатська область 389,22 373,05 -16,17
Аналіз даних табл. 3 вказує на статистично значущі відмінно-

сті рівнів оперативних втручань в залежності від адміністративних 
територій. Граничні рівні коливаються в 3,73 разів: від 131,96 опе-
ративних втручань на 10 тис населення в Перечинському районі 
до 492,81 в м. Ужгород. В 2018 році у зрівнянні з 2014 роком коли-
вання показника в межах адміністративних територій статистично є 
недостовірним кріс Ужгородського району. В Ужгородському районі 
зазначені зміни пов’язані із зміною організаційної структури надан-
ня спеціалізованої медичної допомоги.

Кількість оперативних втручань в закладах охорони здоров’я 
високоспеціалізованої медичної допомоги має тенденцію до 
зростання і в 2018 році становить 16446 втручань.

Далі було вивчено питання кількості оперативних втручань 
в розрахунку на 10 тис населення в розрізі прооперованих систем і 
органів та післяопераційна летальність за 2014 та 2018 роки. Отри-
мані результати наведено в табл.4.

За наведеними в табл. 4 рівень оперативних втручань на 10 
тис населення в своїй структурі у 2018 році у зрівнянні з 2014 роком 
має достовірні зміни. Так, зменшився рівень хірургічних втручань 
на органах зору (1,32 разу), операції на ендокринній системі (1,49 
разу), операції на судинах (1,69 разу). При цьому в 3,27 разу збіль-
шився рівень оперативних втручань на серці.

Таблиця 4
Кількість оперативних втручань на 10 тис населення 

в розрізі прооперованих систем і органів та післяопераційна 
летальність , 2014, 2018 рр

Найменування
Операцій на 

10000 населення
Післяопераційна 
летальність (%)

2014 2018 2014 2018
Усього операцій 389,22 371,15 0,31 0,37

Операції на нервовій системі 5,80 5,14 4,24 2,48
Операції на ендокринній 

системі 0,73 0,49 - -

Операції на органах зору 32,28 24,44 - -
мікрохірургічні 24,28 17,95 - -

Операції на органах вуха, 
горла, носа 27,58 22,69 - -

Операції на органах дихання 5,61 5,08 1,14 1,25
Операції на серці 2,30 7,51 2,78 2,65

Операції на судинах 11,67 6,90 1,16 0,81
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Найменування
Операцій на 

10000 населення
Післяопераційна 
летальність (%)

2014 2018 2014 2018
Операції на органах 

травлення та черевної 
порожнини

46,49 46,62 0,89 1,25

Операції на нирках і 
сечоводах 1,23 1,83 - 1,30

Операції на кістково-м’язовій 
системі 56,47 57,52 0,31 0,29

Операції на шкірі та 
підшкірній клітковині 41,33 41,17 0,14 0,02

Інші операції 32,14 31,83 0,20 0,23

Рівень післяопераційної летальності в області є низьким і 
складає 0,37%. Найвищий рівень післяопераційної летальності за-
реєстрований при операціях на нервовій системі (2,48%) та серці 
(2,65%).

Важливе значення має своєчасність доставки хворих при ур-
гентній хірургічній допомозі. Дані про доставку хворих при ургент-
ній хірургічній допомозі пізніше 24 годин від початку захворювання 
в розрізі адміністративних територій та географічних зон за 2014 та 
2018 роки наведено в табл.5.

Таблиця 5
Доставка хворих при ургентній хірургічній допомозі пізні-

ше 24 годин від початку захворювання в розрізі адміністра-
тивних територій та географічних зон, 2014, 2018 рр.%

Адміністративні території, географічні 
зони

2014 2018 2018 до 
2014 рр

Низинна зона
м. Ужгород 24,88 17,10 -7,78

Берегівський район 8,57 5,03 -3,54
Виноградівський район 8,11 5,86 -2,25

Мукачівський район - - -
Ужгородський район - 15,70 +15,70

Передгірська зона
Іршавський район 10,04 7,83 -2,17

Перечинський район 2,78 29,63 +26,85
Свалявський район 2,17 3,35 +1,18
Тячівський район 1,44 13,89 +11,72
Хустський район - - -

Гірська зона
Великоберезнянський район 30,11 19,61 -10,50

Воловецький район - - -
Міжгірський район 21,84 7,37 -14,47

Адміністративні території, географічні 
зони

2014 2018 2018 до 
2014 рр

Рахівський район 9,24 17,51 +8,27
Закарпатська область 9,18 8,92 -0,26

Показник доставки хворих при ургентній хірургічній допомозі 
пізніше 24 годин від початку захворювання в 2018 році у зрівнян-
ні з 2014 роком скоротився на —0,26% і склав 8,92% з різницею 
в розрізі адміністративних територій від 3,35% в Свалявському до 
29,63% в Перечинському районах.

Перспективи подальших досліджень пов’язані з вивченням 
ефективності діяльності хірургічного сектору охорони здоров’я та 
якості хірургічної стаціонарної медичної допомоги.

Висновки
За п’ять років дослідження (2014-2018 рр) рівень забезпече-

ності населення ліжками хірургічного профілю в розрахунку на 10 
тис постійного населення збільшився на 0,25 і склав 10,19. В розрі-
зі адміністративних територій забезпеченість ліжками хірургічного 
профілю має статистично значущі коливання: від 6,46 в Іршавсько-
му районі до 11,10 в Воловецькому районі. Різниця складає 4,64 
ліжок на 10 тис населення (1,7 разів).

Встановлено нерівномірність роботи хірургічних госпітальних 
ліжок в залежності від їх профілю. Так, найменшу кількість днів на 
рік працюють госпітальні тора кальні ліжка для дорослих (275,47 
днів), ліжка судинної хірургії (297,64 днів), опікові ліжка для дорос-
лих (251,54 днів), проктологічні ліжка (265,19 днів), урологічні гос-
пітальні ліжка для дорослих (282,57 днів). ефективно використо-
вуються госпітальні кардіохірургічні ліжка для дорослих (342,20 
днів), госпітальні ліжка гнійної хірургії для дорослих (324,17 днів), 
офтальмологічні госпітальні ліжка для дорослих (319,02 днів). В ці-
лому по області кількість днів зайнятості госпітальних хірургічних 
ліжок скоротилося на 2,25 дні і в 2018 році склала 312,31 днів на рік.

 Рівні оперативних втручань в адміністративних територіях 
коливаються в 3,73 разів: від 131,96 оперативних втручань на 10 
тис населення в Перечинському районі до 492,81 в м. Ужгород. 
В 2018 році у зрівнянні з 2014 роком коливання показника в межах 
адміністративних територій статистично є недостовірним кріс Ужго-
родського району.

Рівень оперативних втручань на 10 тис населення в своїй 
структурі у 2018 році у зрівнянні з 2014 роком має достовірні зміни. 
Так, зменшився рівень хірургічних втручань на органах зору (1,32 
разу), операції на ендокринній системі (1,49 разу), операції на су-
динах (1,69 разу). При цьому в 3,27 разу збільшився рівень опера-
тивних втручань на серці.

Показник доставки хворих при ургентній хірургічній допомозі 
пізніше 24 годин від початку захворювання в 2018 році у зрівнян-
ні з 2014 роком скоротився на —0,26% і склав 8,92% з різницею 
в розрізі адміністративних територій від 3,35% в Свалявському до 
29,63% в Перечинському районах.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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Abstract. The author has investigated the effect of castration on the postischemic content of oxidative protein modification 
products in separate brain structures of rats of various age groups. It has been established that ischemia performed after castration, 
irrespective of the cortical portion, age, decreases the level of oxidative protein modification products or does not influence on it. 
Ischemia causes an accumulation of products of free radical protein oxidation after castration in the hippocampus of animals of 
both age groups, despite а decrease of their content or the absence of reaction following the ischemic effect without castration.
Key words: oxidative protein modification, carotid ischemia, testosterone, progesterone, cortex, hippocamp, sex hormones, 
postischemic damage, male rats, age peculiarities.

Riassunto. Influenza della castrazione sui prodotti contenuti postischemici di modificazione ossidativa delle proteine (MOP) 
in alcune strutture cerebrali di ratti di diverse fasce di età. Stabilito che l’ischemia, fatta dopo la castrazione, a prescindere 
dalla corteccia e di età abbassa livello di prodotti MOP o non lo influisce. In nell’ippocampo di animali in entrambi i gruppi di 
età ischemia dopo la castrazione provoca accumulo di ossidazione dei radicali liberi delle proteine, nonostante il calo del loro 
contenuto o mancanza di risposta dopo l’impatto ischemico senza castrazione.
Parole chiave: modificazione ossidativa delle proteine, ischemia carotide, testosterone, progesterone, corteccia cerebrale, 
ippocampo, rmoni sessuali, danno postischemico, ratti maschi.

Introducione.
Aumento reazioni dei radicali liberi sono parte integrante di influen-

ze ischemico-riperfusione [1, 3, 4]. Tuttavia, la maggior parte degli studi 
di questo aspetto ischemia focalizzati sui processi di perossidazione 
lipidica, ma modificazione ossidativa delle proteine da questa patologia 
dedicato solo alcuni. Essi sono di natura generale, senza fenomeno 
per quanto riguarda la selettività, l’età e gli effetti dei vari aspetti di 
fattori che modificano. Uno di questi fattori è lo stato di regolazione 
ormonale, che rende un marcato effetto sul corso di ischemia [2, 8]. In 
particolare, non abbiamo riscontrato nei dati di letteratura sugli effetti 
sui processi radicali liberi di ormoni sessuali. Nel frattempo, è il loro 

livello può essere determinante per le strutture di età della sensibilità 
del cervello di ischemia, e ‘noto che questi ormoni hanno un impatto 
pronunciato organizzazione e programmazione sul tessuto nervoso ed 
effetto modulante sul cervello di ormoni dello stress [7].

Lo scopo dello studio.
 Per studiare l’effetto degli ormoni sessuali deficit prodotti MOP 

contenuti in strutture specifiche del cervello di ratti di età diverse nel 
tardo periodo postischemico.

Materiali e Metodi.
A causa della maturazione del sistema neuroendocrino nei ratti, lo 

studio è stato condotto su ratti maschi bianchi outbred di età compresa 
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tra uno e tre mesi (usato 48 animali). Tutti gli interventi e la macellazi-
one degli animali tenutasi in parallelo ai gruppi sperimentali e di control-
lo effettuati nel rispetto dei principi internazionali Convenzione europea 
per la protezione degli animali vertebrati, utilizzati a fini scientifici sper-
imentali(Strasburgo, 1985), la decisione del Primo Congresso Nazio-
nale per la Bioetica (Kyiv, 2000). Data la tempistica di maturazione del 
sistema neuroendocrino nei ratti gli esperimenti condotti su animali di 
età uno e tre mesi. Gli animali del gruppo di controllo sono due gruppi 
di età, che hanno subito la pelle incisione e isolare le arterie carotidi 
senza premere loro. Nel primo gruppo sperimentale di ratti modellato 
incompleta ischemia cerebrale globale fissando entrambe le arterie ca-
rotidi comuni per 20 minuti [8]. Periodo di riperfusione è durato 5 giorni. 
Tutto intervento è stato eseguito in anestesia generale (75 mg / kg di 
peso corporeo).

Il secondo gruppo consisteva di animali da esperimento, dove un 
intervento simile è stato eseguito due settimane dopo la castrazione. 
Periodo di riperfusione è durato 5 giorni. Il sesto giorno eseguita l’eu-
tanasia degli animali sotto la luce anestesia etere. Secondo stereotas-
sica coordinate Atlas [9] presa frontale, corteccia occipitale e campi 
dell’ippocampo СА1, СА2, СА3. In citate strutture omogenati sono stati 
testate prodotti MOP [5].

L’analisi statistica è stata effettuata da t-statistica di Student.
La ricerca sperimentale e l’eutanasia degli animali effettuati nel 

rispetto dei principi internazionali Convenzione europea per la protezi-
one degli animali vertebrati, utilizzati a fini scientifici sperimentali(Stras-
burgo, 1985).

Risultati e discussione.
Incomplete ischemia cerebrale globale nei ratti uno mese portato 

ad un aumento significativo dei prodotti contenuti MOP carattere neutro 
ed essenziale nella corteccia frontale e carattere neutro — nella parte 
occipitale (Tabella 1,2). Castrazione ha avuto un impatto significativo 
sugli effetti di ischemia. Egli manifestò riduzione di tutti i prodotti nelle 
due aree della corteccia non solo rispetto al ischemia, ma con il control-
lo. Riduzione dei prodotti metabolismo basale nella corteccia occipitale 
verificato nonostante il fatto che la castrazione senza ischemia non ha 
causato alcun cambiamento.

Nella corteccia frontale di animali di età compresa tra 3 mesi, l’isch-
emia non ha influenzato i parametri studiati, e la castrazione ha causato 
una diminuzione rispetto sia il controllo e l’ischemia. Nella corteccia 
occipitale di animali di questo gruppo di età ischemia causata crescita 
aldeidi e chetoni derivati carattere neutro , castrazione e impedito lo 
sviluppo di questi cambiamenti.

Effetto di ischemia su dinitrophenylhydrazine in ippocampo СА1 
animali fascia di età più giovane è stato quello di ridurre il contenuto 
di prodotti del metabolismo basale (Tabella 3). Allo stesso tempo, la 
carenza di ormoni sessuali effetto ischemico provocato un marcato 
aumento questo indice per valori, anche superiori agli animali pseu-
do-azionato.

Nei ratti adulti ischemia ha avuto l’effetto opposto– il contenuto di 
aldeide e chetone derivati ha superato in modo significativo gli obiettivi 
indicatori. La castrazione non influenza il contenuto di prodotti neutri 
postischemici, ha approfondito in modo significativo i cambiamenti pos-
tischemici nei prodotti basali.

Nell’ippocampo СА2 di ratti di un mese, l’effetto di ischemia era 
sopraffare (Tabella 4). La carenza di ormoni sessuali impedito lo svi-
luppo di alterazioni postischemiche di prodotto neutro, ma ha causato 
un marcato aumento delle prodotti di base, che ha superato sia il con-
trollo e il valore postischemica. Gli animali sotto i 3 mesi, l’ischemia ha 
causato aumento di prodotti per la manutenzione MOP, e la castrazi-
one significativamente aggravata questo effetto.

Cambiamenti ischemici probabili al contenuto del prodotti MOP in 
ippocampo СА3 fascia di età degli animali più giovani, non c’era, e cre-
ando una carenza di ormoni ha portato alla loro accumulo pronunciata 
(Tabella 5). In questa struttura a tre mesi ischemia animale causato 
aumento contenuti dinitrophenylhydrazini, come neutrale, e come la 
caratteristica primaria, e la castrazione rafforzato significativamente le 
modifiche.

I dati mostrano alcune caratteristiche strutturali e gli effetti di età 
combinato di ischemia e la castrazione la gravità di MOP. Ciò indica, 
che il livello di ormoni sessuali nel corpo influenza lo sviluppo di proces-
si ischemico-riperfusione e svolge un ruolo importante nei meccanismi 
di sensibilità selettiva all’ischemia delle strutture cerebrali. Si potrebbe 
pensare che i fattori determinanti di questo fenomeno includono il nu-
mero di recettori per gli ormoni sessuali in questa struttura.

Conclusioni:
1. Nelle aree indagate della corteccia non identificato adatti alla 

loro età di costitutive prodotti contenuti MOP.
2. Differite MOP cambiamenti ischemici nella corteccia, giacevano 

nella crescita dei propri prodotti e non è dipendente dalla 
struttura e l’età.

3. Ischemia, effettuato dopo castrazione livello ridotto di MOP 
prodotti, indipendentemente corteccia e l’età.

4. Una buona risposta ad ischemia in dell’ippocampo campi 
dipende dall’età — un mese, ischemia MOP ha aumentato il 
contenuto dei prodotti, e in tre mesi — ridotto.

5. Nell’ippocampo degli animali in entrambi i gruppi di età dopo 
la castrazione ischemia causata accumulo di MOP, in alcuni 
casi, anche quando ha avuto un’ischemia o ridotto l’impatto del 
loro contenuto. Differenze di età pronunciate in risposta alla 
castrazione trovato.

Le prospettive per un ulteriore sviluppo.
Ulteriori studi di meccanismi di partecipazione degli ormoni sessu-

ali in danno ischemico-riperfusione del cervello potrebbero integrare 
significativamente le attuali conoscenze dei meccanismi di sensibilità 
selettiva alle strutture cerebrali di questa malattia.

Tabella 1
Influenza della castrazione sulle postischemici cambi il 

contenuto dei prodotti di modificazione ossidativa delle proteine 
nella corteccia del lobo frontale di animali di tutte le età (М±m, 

n=8)

Età Gruppo di osservazione
Contenutoaldeidi e chetoni derivati

neutro
(о.о.h./gproteina, 

370nm)

primario 
(о.о.h./gproteina, 

430nm)

1 
m

es
e

Controllo 43,5±0,89 17,1±0,88
Ischemia 46,1±0,75

рк<0,05
19,0±0,45
рк<0,05

Ischemia dopo la 
castrazione

35,3±1,18
рк<0,001
рі<0,001

14,5±0,46
р2<0,05
р3<0,001

3 
m

es
і Controllo 39,2±0,92 15,8±0,68

Ischemia 43,7±4,35 18,0±2,00
Ischemia dopo la 

castrazione
34,3±1,62
рк<0,01
рі<0,05

13,9±0,78
рк<0,05
рі<0,05

Qui e nelle seguenti tabelle – la probabilità di cambiamenti da: рк – 
controllo; рі – ischemia

Tabella 2
Influenza della castrazione sulle postischemici cambi il 

contenuto dei prodotti di modificazione ossidativa delle proteine 
nella corteccia del lobo occipitale di animali di tutte le età (М±m, 

n=8)

Età Gruppo di osservazione
Contenutoaldeidi e chetoni derivati

neutro
(о.о.h./gproteina, 

370nm)

primario 
(о.о.h./gproteina, 

430nm)

1 
m

es
e

Controllo 39,6±1,27 16,3 ± 0,97
Ischemia 43,3 ± 0,75

рк<0,05 17,3 ± 0,34

Ischemia dopo la 
castrazione

33,7 ± 1,25
рк<0,05
рі<0,001

13,5 ±0,44
рк<0,05
рі<0,001

3 
m

es
і Controllo 37,7 ± 1,14 15,0 ± 0,79

Ischemia 41,2 ± 1,09
р1<0,05 16,1 ± 0,66

Ischemia dopo la 
castrazione

38,8±0,67
рі<0,05 16,0±0,62

Tabella 3
Influenza della castrazione sulle postischemici cambi il 

contenuto dei prodotti di modificazione ossidativa delle proteine 
nell`ippocampo CA1 di animali di tutte le età(М±m, n=8)

Età Gruppo di 
osservazione

Contenutoaldeidi e chetoni derivati
neutro

(о.о.h./gproteina, 
370nm)

primario 
(о.о.h./gproteina, 

430nm)

1 
m

es
e

Controllo 40,3 ± 2,32 5,63 ± 0,38
Ischemia 38,6 ± 1,96 4,05 ± 0,22

рк<0,05
Ischemia dopo la 

castrazione 35,4 ± 1,47
15,1 ± 0,76
рк<0,005
рі<0,005

Età Gruppo di 
osservazione

Contenutoaldeidi e chetoni derivati
neutro

(о.о.h./gproteina, 
370nm)

primario 
(о.о.h./gproteina, 

430nm)

3 
m

es
і

Controllo 31,0 ± 0,94 3,0 ± 0,15
Ischemia 38,9 ± 1,61

рк<0,005
4,2 ± 0,32
рк<0,01

Ischemia dopo la 
castrazione

38,2 ± 0,67
рк<0,005

16,6 ± 0,67
рк<0,005
рі<0,005
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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Tabella 4
Influenza della castrazione sulle postischemici cambi il 

contenuto dei prodotti di modificazione ossidativa delle proteine 
nell`ippocampo CA2 di animali di tutte le età(М±m, n=8)

Età Gruppo di 
osservazione

Contenutoaldeidi e chetoni derivati
neutro

(о.о.h./gproteina, 
370nm)

primario 
(о.о.h./gproteina, 

430nm)

1 
m

es
e

Controllo 34,8 ± 0,95 3,7 ± 0,33
Ischemia 27,4 ± 1,81

рк<0,005
1,9 ± 0,37
рк<0,05

Ischemia dopo la 
castrazione

35,1±1,23

рі<0,005

14,5±0,69
рк<0,005
рі<0,005

3 
m

es
і

Controllo 19,2 ± 0,39 1,7 ± 0,22
Ischemia 22,9 ± 0,49

рк<0,05
2,9 ± 0,22
рк<0,01

Ischemia dopo la 
castrazione

37,6 ± 1,26
рк<0,005
рі<0,005

15,9 ± 0,56
рк<0,005
рі<0,005

Tabella 5
Influenza della castrazione sulle postischemici cambi il 

contenuto dei prodotti di modificazione ossidativa delle proteine 
nell`ippocampo CA3 di animali di tutte le età(М±m, n=8)

Età Gruppo di 
osservazione

Contenutoaldeidi e chetoni derivati
neutro

(о.о.h./gproteina, 
370nm)

primario 
(о.о.h./gproteina, 

430nm)

1 
m

es
e

Controllo 22,9 ± 1,39 2,2 ± 0,22
Ischemia 19,6 ± 1,96 1,9 ± 0,07

Ischemia dopo la 
castrazione

36,4 ± 0,96
рк<0,005
рі<0,005

15,1 ± 0,68
рк<0,005
рі<0,005

3 
m

es
і

Controllo 15,8 ± 0,54 0,89 ± 0,10
Ischemia 23,1 ± 1,70

рк<0,005
1,7 ± 0,29
р2<0,05

Ischemia dopo la 
castrazione

33,9 ± 1,60
рк<0,005
рі<0,005

14,4 ± 0,63
рк<0,005
рі<0,005
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Riassunto. Èstato studiato effetto della castrazione sugli indicatori di stress ossidativo nei ippocampo e nelle strutture della 
corteccia degli ratti uno e tre mesi età. Scoperto , che la castrazione altera in modo significativo la profondità e la gamma 
cambiamenti postischemici in strutture cerebrali di animali in entrambi i gruppi di età. L’impatto più significativo della età-correlate 
caratteristiche carenza di ormoni sessuali per i cambiamenti postischemici si verificano nelle strutture di corteccia.
Parole chiave: ischemia carotide, testosterone, progesterone, corteccia cerebrale, ippocampo, ormoni sessuali, danno 
postischemico, ratti maschi.
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Introducione.
Le attuali opinioni sul ruolo degli steroidi sessuali nello sviluppo e 

nella progressione patologia vascolare del cervello sono discussi. Sec-
ondo una osservazione sperimentale ormoni sessuali e loro analoghi 
sintetici possono ridurre l’effetto vasocostrittore di molti composti bio-
logicamente attivi — prostaglandina F2α, trombossano, noradrenalina, 
vasopressina, endotelina e alcuni altri, la maggior parte dei quali se-
creti durante ischemia in quantità elevate [2, 9]. Effetto vasodilatatorio 
di steroidi sessuali può essere associato con il loro impatto sul sistema 
renina-angiotensina-aldosterone, anche con impatto modulatore sul-
la reattività α-recettori adrenergici vascolari[4]. Pertanto, si può sup-
porre che il contenuto di ormoni sessuali influenzare sulla capacità del 
cervello di resistere effetti avversi.

Comunque, c’è un altro punto di vista, secondo la quale steroidi 
sessuali, cambiando le dinamiche della sintesi e il rilascio di compos-
ti bioattivi endogeni, possono anche aumentare il rischio di patologia 
vascolare [2].

Tale ambiguità suggerisce la necessità di ulteriori studi del ruolo 
degli ormoni sessuali nello sviluppo di alterazioni ischemiche. Dal mo-
mento che lo stress ossidativo — è uno dei meccanismi di innesco di 
danno cerebrale ischemico-riperfusione, studio l’effetto della castrazi-
one sulle sue prestazioni potrebbe fornire nuove informazioni sulla pa-
togenesi, in cui questi ormoni possono agire.

Materiali e Metodi.
Lo studio è stato condotto su ratti maschi bianchi outbred di età 

compresa tra uno e tre mesi (utilizzati 96 animali). Tutti gli interventi e 
la macellazione degli animali tenutasi in parallelo ai gruppi sperimen-
tali e di controllo effettuati nel rispetto dei principi internazionali Con-
venzione europea per la protezione degli animali vertebrati, utilizzati 
a fini scientifici sperimentali(Strasburgo, 1985), la decisione del Primo 
Congresso Nazionale per la Bioetica (Kyiv, 2000). Data la tempistica di 
maturazione del sistema neuroendocrino nei ratti gli esperimenti con-
dotti su animali di età uno e tre mesi. Gli animali del gruppo di controllo 
sono due gruppi di età, che hanno subito la pelle incisione e isolare le 
arterie carotidi senza premere loro. Nel primo gruppo sperimentale di 
ratti modellato incompleta ischemia cerebrale globale fissando entram-
be le arterie carotidi comuni per 20 minuti [8]. Periodo di riperfusione è 
durato 5 giorni. Tutto intervento è stato eseguito in anestesia generale 
(75 mg / kg di peso corporeo).

Il secondo gruppo consisteva di animali da esperimento, dove un 
intervento simile è stato eseguito due settimane dopo la castrazione. 
Periodo di riperfusione è durato 5 giorni. Il sesto giorno eseguita l’eu-
tanasia degli animali sotto la luce anestesia etere. Secondo stereotas-
sica coordinate Atlas [8] presa frontale, corteccia occipitale e campi 
dell’ippocampo СА1, СА2, СА3. In citate strutture omogenati sono stati 
testati dienici coniugati [3], aldeide malonic [6], attività della superossi-
do dismutasi [7], glutathione perossidasi [1], catalasi [5].

L’analisi statistica è stata effettuata da t-statistica di Student.
La ricerca sperimentale e l’eutanasia degli animali effettuati nel ris-

petto dei principi internazionali Convenzione europea per la protezione 
degli animali vertebrati, utilizzati a fini scientifici sperimentali(Strasbur-
go, 1985).

Risultati e discussione.
L’analisi di studi sperimentali hanno mostrato che gli animali età 

compresa tra 1 mese ritardati lesioni ischemiche-riperfusione in cortec-
cia frontale consistevano nel ridurre l’attività della catalasi, che in qual-
che misura riduce la capacità della capacità antiossidante (tabella 1). 
Cambiamenti postischemici negli animali castrati sono stati più pronun-
ciati e manifestati aumento del contenuto di aldeide malonico e una sig-
nificativa diminuzione dell’attività della catalasi e superossido dismuta-
si, che indica una marcata intensificazione della reazioni dei radicali 
liberi. Nella corteccia occipitale ischemia ha causato una diminuzione 
dell’attività funzionale del sistema proossidante-antiossidante a causa 
della contemporanea diminuzione nell’intensità della perossidazione li-
pidica e perossidasi glutatione, e la castrazione ha aumentato il conte-
nuto postischemico di coniugati dienici e l’aldeide malonica e ha ridotto 
significativamente l’attività antiossidante, che di certo è più pericoloso 
di una riduzione nel sistema.

Nell’ippocampo СА1 і ischemia ridotta superossido dismutasi e 
catalasi, e ischemia in animali castrati ridotta il contenuto di entrambi i 

prodotti di perossidazione lipidica, e molto più — attività di enzimi anti-
ossidanti (tranne superossido dismutasi), indica l’esaurimento dell’inte-
ro con la lesione predominante ai componenti antiossidanti.

Cambiamenti postischemici nel dell’ippocampo СА2 sono stati car-
atterizzati da una diminuzione coniugati dienici e l’attività di superossi-
do dismutasi. La castrazione rinforzato cambiamenti postishemichni di 
perossidazione lipidica e indebolito l’influenza di ischemia sull’attività di 
superossido dismutasi, ma è stata pronunciata inibizione della catalasi.

Nell’ippocampo СА3 la riduzione degli indici ischemici (tranne per 
l’attività di superossido dismutasi). studiato dopo la castrazione acquis-
ito maggiore espressività

Negli animali anziani nel ischemia corteccia frontale causato più 
ampie modifiche rispetto a un mese. Loro sono stati caratterizzati dalla 
crescente intensità della perossidazione lipidica almeno un significati-
vo aumento dell’attività enzimatica antiossidante (tabella 2). Ischemia, 
fatta dopo la castrazione, ha avuto un impatto simile, ma meno pronun-
ciato sulla perossidazione lipidica e contrario (tranne per l’attività della 
glutatione perossidasi) — per l’attività antiossidante.

Nella corteccia occipitale ischemia causata insolitamente marcato 
aumento dei prodotti di perossidazione lipidica relativamente leggera 
attività superossido dismutasi aumento, indicando un significativo 
spostamento dell’equilibrio proossidante-antiossidante nella direzione 
di aumentare processi radicali liberi. Dopo la castrazione anche rileva-
to un guadagno di prodotti della perossidazione lipidica postischemico, 
ma sullo sfondo della attività antiossidante prevalente riducendo. Così, 
la castrazione provoca anche l’attivazione di processi proossidativi 
postischemici nella corteccia cerebrale, ma a differenza ischemia in 
animali di controllo — principalmente a causa dell’indebolimento an-
tiossidante.

Si richiama l’attenzione sul fatto che la struttura della corteccia di 
animali di delle due gruppi di età castrazione aumentato l’attività della 
glutatione perossidasi, nonostante la diminuzione dell’attività degli en-
zimi antiossidanti riposo.

Nell’ippocampo СА1 ischemia causata diminuita attività della cat-
alasi e glutatione perossidasi, e la castrazione ha provocato una ri-
duzione della metà del contenuto postischemico dei coniugati dienici 
prevalente a ridurre in modo significativo antiossidante.

L’attivazione ischemica di processi radicali liberi nell’ippocam-
po СА2 si è verificata dalla crescita dei contenuti diene coniugati e 
ridotta attività degli enzimi antiossidanti. Intervento ischemico dopo la 
castrazione riduce l’intensità di perossidazione lipidica per entrambi i 
prodotti, il cui livello diventa addirittura inferiore negli animali di control-
lo, ma ha causato ancora più marcata che dopo l’ischemia di controllo, 
diminuita attività della catalasi. Tuttavia, va notato che la superossido 
dismutasi tornando così alla normalità.

Nell’ippocampo СА3 di ratti anziani 3 mesi ischemia non ha causa-
to alcuna modifica in differita, ma dopo la castrazione intervento is-
chemico-riperfusione riduce l’intensità della perossidazione lipidica, 
così e attività antiossidante, che rendono l’intero sistema in un nuovo, 
livello inferiore di funzionamento.

Così, la carenza di ormoni sessuali cambia l’impatto di ischemia 
sugli indicatori di stress ossidativo nelle strutture del cervello di animali 
in entrambi i gruppi.

Conclusioni:
1. La gravità e, in alcuni casi, indicatori di direzione sull’impatto del-

la castrazione proossidante-antiossidante capacità strutturale ed 
età-dipendente.

2. La maggior parte della struttura del cervello di animali in entram-
bi i gruppi di età la castrazione riduce la capacità antiossidante 
postischemica.

3. Caratteristiche Età di influenza della carenza di ormoni sessua-
li sui parametri di stress ossidativo a danno ischemico-riperfu-
sione del cervello sono più evidenti nelle strutture della corteccia.

Le prospettive per un ulteriore sviluppo.
I risultati indicano un effetto modificando marcata della castrazione 

sui recenti cambiamenti ischemici in strutture cerebrali, confermando la 
necessità di ulteriori analisi del ruolo degli ormoni sessuali nello svilup-
po del danno ischemico-riperfusione al sistema nervoso centrale.

Abstract. The authors have studied the effect of the castration on the parameters of oxidant stress in the structures of the cortex 
and hippocamp of one and three month old rats. It has been established that castration considerably widens and deepens the 
range of post-ischemic changes in the structures of the brain of animals of both age groups. The most marked age-related 
peculiarities of the effect of the deficiency of the sex hormones on the post-ischemic changes occur in the cortical structures.
Key words: carotid ischemia, testosterone, progesterone, cortex, hippocamp, sex hormones, postischemic damage, male rats, 
age peculiarities.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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Tabella 1
Effetto della ischemia sul contenuto dei prodotti della perossidazione lipidica ed enzimi antiossidanti nelle strutture cerebrali di 

ratti castrati un mese
Gruppo di 

osservazione Contenuto L’attività enzimatica
coniugati dienici (nmol 

/ mg di proteina)
aldeide malonic (nmol / 

mg di proteina)
superossido dismutasi 

(unità di azione /
min∙mg di proteina)

catalasi (mmol / min∙ 
mg di proteina)

glutatione perossidasi 
(nmol G-SH- min∙mg di 

proteina)
Corteccia frontale

Controllo 7,27±0,93 3,05±0,37 6,70±0,69 18,24±2,35 4,79±0,50
Ischemia 6,02±0,51 3,07±0,30 6,41±0,49 11,86±1,84

рк<0,05
4,16±0,32

Castrazione 8,42±0,23

рі<0,005

4,68±0,20
рк<0,01
рі<0,005

3,02±0,17
рк<0,005
рі<0,005

7,17±1,41
рк<0,01
рі<0,05

5,09±0,17

рі<0,05
Сorteccia occipitale

Controllo 7,18±1,26 4,75±0,31 9,70±0,43 15,71±1,28 5,95±0,26
Ischemia 4,44±0,78

рк<0,005
3,30±0,33
рк<0,05

7,06±1,16 15,44±1,24 4,69±0,37
рк<0,05

Castrazione 8,03±0,24

рі<0,005

4,42±0,20

рі<0,0125

4,01±0,53
рк<0,005
рі<0,005

9,40±1,05
рк<0,005
рі<0,005

5,48±0,13

рі<0,05
Ippocampo СА1

Controllo 10,83±1,43 5,59±0,23 6,31±0,12 39,71±1,91 8,57±0,43
Ischemia 11,52±0,61 4,95±0,34 4,96±0,44

рк<0,01
33,84±2,21

рк<0,05
8,12±0,62

Castrazione 7,95±0,74
рк<0,05
рі<0,05

3,90±0,41
рк<0,05
рі<0,05

4,94±0,37
рк<0,01

8,51±0,73
рк<0,05
рі<0,05

5,12±0,27
рк<0,005
рі<0,005

Ippocampo СА2
Controllo 19,89±1,23 5,83±0,37 5,49±0,56 25,12±2,00 5,00±0,28
Ischemia 16,11±1,17

рк<0,05
5,5±0,40 2,67±0,23

рк<0,005
21,61±2,19 4,76±0,40

Castrazione 9,86±0,84
рк<0,005
рі<0,005

4,40±0,44
рк<0,05
рі<0,05

4,13±0,32
рк<0,05
рі<0,05

7,94±1,03
рк<0,005
рі<0,005

5,17±0,49

Ippocampo СА3
Controllo 31,38±2,25 8,66±0,78 4,20±0,33 30,22±2,34 7,22±0,31
Ischemia 24,72±1,81

рк<0,05
6,49±0,52
рк<0,05

3,82±0,35 20,12±1,31
рк<0,005

5,35±0,44
рк<0,005

Castrazione 9,12±1,43
рк<0,005
рі<0,005

4,95±0,49
рк<0,005
рі<0,05

3,63±0,27 8,72±1,016
рк<0,005
рі<0,005

5,92±0,21
рк<0,01

Osservazioni: e nelle seguenti tabelle - la probabilità di cambiamenti da: рк – indicatori negli animali di controllo; рі – prestazioni dopo ischemia.

Tabella 2
Effetto della ischemia sul contenuto dei prodotti della perossidazione lipidica ed enzimi antiossidanti nelle strutture cerebrali di 

ratti castrati un mese

Gruppo di osservazione
Contenuto L’attività enzimatica

coniugati dienici 
(nmol / mg di 

proteina)
aldeide malonic (nmol 

/ mg di proteina)
superossido dismutasi 

(unità di azione /
min∙mg di proteina)

catalasi (mmol / min∙ 
mg di proteina)

glutatione perossidasi 
(nmol G-SH- min∙mg di 

proteina)
Corteccia frontale

Controllo 5,52±0,59 2,50±0,33 6,035±0,77 13,26±1,00 3,25±0,22

Ischemia 15,40±0,23
рк<0,005

11,19±0,17
рк<0,005 6,44±6,57 21,69±4,31

рк<0,05
4,03±0,21
рк<0,05

Castrazione
7,85±0,33
рк<0,01
рі<0,005

4,35±0,22
рк<0,005
рі<0,005

2,95±0,51
рк<0,01
рі<0,005

7,79±0,75
рк<0,05
рі<0,005

5,36±0,19
рк<0,005
рі<0,005

Сorteccia occipitale
Controllo 5,40±0,82 3,68±0,36 5,62±1,59 20,75±5,01 4,81±0,29

Ischemia 40,08±3,54
рк<0,005

29,17±2,11
рк<0,005

9,66±1,18
рк<0,05 19,87±4,33 4,42±0,39

Castrazione
7,80±0,54
рк<0,05
рі<0,005

4,69±0,17
рк<0,05
рі<0,005

3,82±0,28

рі<0,005

7,89±0,97
рк<0,05
рі<0,05

5,56±0,24
рк<0,05
рі<0,05

Ippocampo СА1
Controllo 15,64±0,92 4,57±0,43 5,88 ± 0,49 29,23 ±1,98 9,42 ± 0,82
Ischemia 13,12±1,35 4,48 ±0,31 4,95 ±0,41 14,74±1,28 

рк<0,005 7,31±0,47 Рк<0,05

Castrazione
7,47±1,05
рк<0,005
рі<0,01

4,10±0,27 4,10±0,26
рк<0,01

10,01±1,23
рк<0,005
рі<0,05

5,24±0,47
рк<0,005
рі<0,01

Ippocampo СА2
Controllo 11,69±1,20 6,53±0,52 5,08±0,45 42,04 ±3,17 8,83±0,72
Ischemia 15,96 ±0,95 

рк<0,0125 5,24±0,50 3,12 ±0,32 Рк<0,005 21,56 ±1,22 
рк<0,005 4,33±0,32 рк<0,005

Castrazione
8,32±0,75
рк<0,025
рі<0,005

3,34±0,24
рк<0,005
рі<0,01

5,32±0,17

рі<0,005

6,39±0,84
рк<0,005
рі<0,005

4,65±0,21
рк<0,005

Ippocampo СА3
Controllo 23,25±2,41 5,38±0,41 4,31±0,40 13,55±1,09 5,10±0,46
Ischemia 22,39 ±1,09 5,59 ± 0,34 4,74 ± 0,35 13,95±1,12 4,11±0,34

Castrazione
7,69±0,78
рк<0,005
рі<0,005

3,86±0,35
рк<0,0125
рі<0,0125

3,38±0,66
рк<0,05
рі<0,05

6,29±1,28
рк<0,005
рі<0,005

4,87±0,26
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FUNDAMENTAL CONCEPTS OF RESUSCITATION

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПОНЯТТЯ РЕАНІМАТОЛОГІЇ

Abstract. Resuscitation is a relatively young discipline, formed less than a century ago, but it is the one that most of modern 
medicine’s achievements are related to. Aim of the proposed article — is to classify parts of modern resuscitation, characterize its 
state and prospects as scientific and applied discipline.
Key words: intensive care, resuscitation, anesthesiology, V.О. Negovsky, intensive care unit.

Анотація. Реаніматологія — відносно молода дисципліна, сформирмована меньше століття назад, але саме з нею пов’я-
зані більшість досягнень сучасної медицини. Мета запонованої статті — описати становлення реаніматології як окремого 
предмета, класифікувати розділи сучасної реаніматології, охарактеризувати її стан і перспективи як наукової і прикладної 
дисципліни.
Ключові слова: інтенсивна терапія, реаніматологія, анестезіологія, В.О. Неговський, відділення інтенсивної терапії.
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Постановка проблеми та її зв›язок із важливими наукови-
ми завданнями. Досягнення сучасної медицини і, перш за все, 
хірургії значною мірою пов’язані з розвитком анестезіології та ре-
аніматології. У кінці XX — на початку XXI століття завдяки інтен-
сивному впровадженню в практику сучасних анестезіологічних і 
реанімаційних технологій спостерігається помітне розширення 
функціональної операбельності, збільшується кількість проліко-
ваних хворих з різними патологіями (хірургічними, акушерськими, 
терапевтичними). Зростаюча затребуваність анестезіолого-реані-
маційної служби в системі охорони здоров›я підтверджується тим, 
що без відділення (групи) анестезіології-реанімації не обходиться 
жоден багатопрофільний стаціонар, у якому надається хірургічна 
допомога. Наразі відділення анестезіології, реанімації та інтенсив-
ної терапії функціонують і в стаціонарах терапевтичного профілю.

Своїми витоками реаніматологія як наука сягає глибокої давни-
ни. Так, в 124 р. до н.е. Асклепіад рекомендував проводити трахе-
остомію при асфіксії, а в XV ст. закінчена трахеостомія зображена 
на картині П›єра ді Козімо. Перший опис постурального дренажу під 
час порятунку потопельників зустрічаємо на папірусах стародавніх 
єгиптян. У XVI-XVII ст. вчені сконструювали прилади для проведен-
ня ефективної вентиляції легенів. Зокрема, Парацельс рекомен-
дував використовувати спеціальні ковальські міхи для штучного 
дихання методом вдування. Цікавий факт, що в Північній Америці 
індіанці намагалися розбудити померлого з допомогою вдування 
табачного диму, і навіть до ХІХ століття, в епоху іспанської колоні-
зації Америки, цей метод широко застосовувався в Європі. Подаль-
ший розвиток реаніматології тісно пов’язаний з розвитком промис-
ловості, природничих наук у XIX-ХХ ст. Великі відкриття в медицині 

з вивчення регуляції функцій життєво важливих органів сформу-
вали основу сучасної реаніматології (інтенсивної терапії). Перші 
наукові дослідження процесів вмирання в Російській імперії прово-
див П. В. Постніков, делегований Петром I у 1692 р в Падую (Італія), 
де вже через 2 роки став доктором медицини [10, С. 23].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започат-
ковано розв’язання проблеми. Основоположником сучасної 
реаніматології вважається знаний патофізіолог, уродженець Чер-
нігівської області Володимир Олександрович Неговський (1909 — 
2003) [5]. Його дослідження й донині залишаються актуальними й 
широко застосовуються в медичній практиці. Основною його ідеєю 
стало те, що варто диференціювати біологічну смерть та клінічну. 
У випадку другої — зупиняються серцебиття і дихання, але ці про-
цеси зворотні до того моменту, поки не починають гаснути мозкові 
процеси.

Теоретико-практичні аспекти реаніматології та анестезіології 
в системі охорони здоров’я були сформульовані у працях таких 
фахівців: П. Сафар, Дж. Клівеланд, О. Гурвіч, І. Шлапак, А. Ілько 
[9, 8, 6, 2].

Виклад основного матеріалу. Реаніматологія — розділ клініч-
ної медицини, що вивчає проблеми прискорення регенераційних 
властивостей організму, розробляє принципи профілактики і ліку-
вання термінальних станів

Перша конференція з патофізіології та терапії термінальних 
станів відбулася в 1952 році. Тоді ж було узагальнено основні 
досягнення в цій галузі, накопичені у вітчизняній, зарубіжній літе-
ратурі й практиці, розширено уявлення про можливості медици-
ни в боротьбі за життя людини, в т.ч. в області гостро розвинених 
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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термінальних станів [4, С. 37]. Особлива роль при цьому відводи-
лася лабораторії організму АМН СРСР (з 1985 р. — НДІ загальної 
реаніматології РАМН) під керівництвом В.А. Неговського як теоре-
тичному центру питань терапії термінальних станів. Згадана кон-
ференція стала рушійною у розвитку і становленні реаніматології 
як науки, визначення якої було дано В.А. Неговським дещо пізніше 
на Міжнародної конференції з травматології (Будапешт, 1961 р.). 
У роботі цього конгресу брали участь представники різних спеці-
альностей, що сприяло розвитку реаніматології як інтегративної 
міждисциплінарної науки, вдосконаленню технології життєзабезпе-
чення з урахуванням всіх клінічних дисциплін.

Визначаючи сутність реаніматології на сучасному етапі, В.А. 
Неговский, В.В. Мороз [7, С.8] відзначали, що в критичних і тер-
мінальних станах, незалежно від етіологічного фактора, найбільш 
виразно проявляються загальнопатологічні неспецифічні реакції 
організму, що вимагають екстреної корекції порушень гомеостазу і 
ведуть до незворотних наслідків. Вивчення закономірностей виник-
нення цих реакцій, розробка профілактичних і лікувальних заходів, 
які забезпечують підтримку або тимчасову заміну життєво важли-
вих функцій при виникненні (загрозі виникнення) їх критичного по-
рушення складають суть науки реаніматології.

А С. Глянцев [1, С.45] вважає істотним при трактуванні понят-
тя реаніматології обов›язкове повернення людині не тільки життя, 
але і свідомості (на відміну від терміна «ресусцитація», який перед-
бачає відновлення дихання і кровообігу).

Незважаючи на свою молодість, реаніматологія (як наука вини-
кла в ХХ столітті) пройшла шлях від від вивчення та опису найпро-
стіших процесів відновлення життєдіяльності, постреанімаційної 
хвороби, знеболювання і підтримки функцій органів і систем під 
час великих оперативних втручань до сучасних критичних техно-
логій життєзабезпечення, функціонального і метаболічного моніто-
рингу, вивчення неспецифічних функцій клітин.

Сьогодні сформувалося п›ять головних категорій реаніматоло-
гії:

а) реанімація — комплекс заходів, спрямованих на відновлен-
ня життя.

б) інтенсивна допомога (Intensive care), що включає і тера-
певтичну, і хірургічну, і реаніматологічну корекцію гомеостазу, аж 
до тимчасової заміни функції органів і систем — ведення хворих 
і постраждалих з критичними порушеннями гомеостазу в резуль-
таті захворювань або важкої травми, оперативних втручань, після 
відновлення життя;

в) анестезіологія — управління життєвими функціями організ-
му, знеболювання і безпека хворого під час операції або агресивної 
процедури, діагностичного дослідження;

г) невідкладна медицина (швидка допомога) — профілактичні 
та лікувальні заходи при виникненні або загрозі критичного пору-
шення життєво важливих функцій на догоспітальному етапі. Важ-
ливо нагадати, що терапевтична, хірургічна і реаніматологічна 
допомога починається тільки з догоспітального етапу. На догоспі-
тальному етапі існують лише елементи цієї допомоги. І тільки реа-
німатолог, хірург, терапевт може вирішити який елемент тієї чи ін-
шої допомоги може бути винесений на догоспітальний етап;

ґ) медицина катастроф — більшою мірою розділ медицини, а 
не реаніматології, оскільки головне в ньому — організація медич-
ної допомоги постраждалим, пораненим і хворим у визначених 
умовах (катастрофи, стихійні лих, збройні конфлікти, епідемії) 
шляхом розгортання мобільних підрозділів поблизу місця події, аж 
до мобільних госпіталів, і організація транспортування в спеціалі-
зовані медичні установи. Цю функцію в нашій країні повинна вико-
нувати військова медицина, яка має ресурси і засоби для цих цілей.

Головним визначальним і об›єднуючим фактором необхідності 
існування цих розділів є не тільки обсяг роботи, але і комплекс ліку-
вальних заходів, спрямованих на екстрену корекцію неспецифічних 
реакцій організму, що виникають при станах порушення гомеостазу.

Перші відділення реанімації, що послужили прообразом сучас-
них, з›явилися в СРСР в 60-их роках ХХ століття, головним чином, 
на базі хірургічних відділень.

Залежно від завдань сформувалися три типи реанімаційних 
відділень: загальнопрофільні, палати післяопераційної інтенсив-
ної терапії, спеціалізовані [3, С.58]. Загальнопрофільні відділення 
призначалися для проведення реанімаційних заходів при гострих 
термінальних станах (травматичний шок, крововтрата, гостра ди-
хальна і серцева недостатність), післяопераційних ускладненнях, 

в періоді після клінічної смерті. Вони організовуються на базі ба-
гатопрофільних лікарень і можуть включати виїзну реанімаційну 
службу.

Палати післяопераційної інтенсивної терапії у складі відділень 
анестезіології та реанімації призначені для спостереження за хво-
рими, оперованими під наркозом, з метою профілактики післяопе-
раційних ускладнень і проведення інтенсивної терапії.

Спеціалізовані реанімаційні відділення призначені для лікуван-
ня тяжкохворих з певними патологіями (респіраторні, кардіологічні 
та ін.).

Як самостійна одиниця служба анестезіології-реаніматології 
з›явилися в країні в 1966 р. після наказу МОЗ СРСР № 287, від-
повідно до якого були організовані групи анестезіологів-реані-
матологів, у завдання яких входило надання спеціалізованої до-
помоги в різних відділеннях стаціонару. Наказом МОЗ СРСР від 
19.08.1969 р. ці групи були перетворені у відділення.

У цей час завдання, структура, штатний розклад, посадові 
обов›язки персоналу анестезіолого-реанімаційних відділень регла-
ментуються наказом МОЗ України «Про регламентацію діяльності 
анестезіологічної служби України» (№ 303 від 08.10.1997), а також 
«Міжнародними стандартами безпечної анестезіологічної практи-
ки», прийнятими Всесвітньою федерацією товариств анестезіоло-
гів.

У складі спеціалізованого відділення анестезіології виділяють 
два функціональних підрозділи: бригада анестезіологів-реанімато-
логів та медичних сестер, які забезпечують надання цілодобової 
допомоги при екстрених хірургічних втручаннях і здійснюють підго-
товку до операцій, проведення анестезії і ведення раннього після-
операційного періоду у хворих. При цьому, за кожним хірургічним 
відділенням (операційним блоком) закріплюється планова анесте-
зіологічна група, а ургентне забезпечення здійснюється ургентни-
ми анестезіологом та сестрою-анестезисткою.

Основними показаннями для госпіталізації до відділення реані-
мації та інтенсивної терапії є:

 – наявність гострої дихальної недостатності;
 – наявність гострої серцево-судинної недостатності;
 – різні види шоку;
 – коматозний стан;
 – наявність гострої ниркової недостатності;
 – судомний синдром, що не знімається медикаментозно;
 – гострі екзогенні отруєння;
 – виражені метаболічні порушення;
 – реанімовані хворі в періоді постреанімаційної хвороби;
 – хворі з великими ділянками опіків, відмороження, радіаційних 
уражень.

Протипоказаннями для госпіталізації в ці відділення є інфек-
ційні захворювання (при неможливості ізоляції хворих), невиліковні 
захворювання в термінальній стадії (абсолютні протипоказання); 
психічні захворювання (відносні).

Сьогодні важко переоцінити клінічне значення анестезіологі-
ї-реаніматології та інтенсивної терапії і її роль серед клінічних дис-
циплін. Точніше, важко уявити сучасний стаціонар без відділення 
інтенсивної терапії. Зараз це самостійна спеціальність, що має 
в своєму складі багатотисячну армію, як правило, активних фахів-
ців лікарської і сестринської ланок з набором життєрятувальних 
технологій, опора колегам в своєму лікувальному закладі, регіоні, 
а в деяких випадках — за його межами. Важливо підкреслити, що 
багато лікарів-представників різних спеціальностей (пульмонологи, 
кардіологи, хірурги, акушери-гінекологи, неврологи та ін.), вико-
ристовують у своїй практиці прийоми інтенсивної терапії.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Про-
грес реаніматології визначив появу та розвиток кардіохірургії, тран-
сплантології, абдомінальної хірургії, нейрохірургії, поліпшив ре-
зультати лікування чимало терапевтичних захворювань. Подальші 
фундаментальні дослідження в галузі реаніматологіі, створення і 
впровадження в клінічну практику нових критичних технологій бу-
дуть сприяти поліпшенню якості лікування та збереженню життя 
постраждалих, поранених і хворих, прогресу медицини загалом. 
Суперечливим на разі залишається питання про терміни навчання 
фахівця-реаніматолога. Тривалість підготовки анестезіолога-реані-
матолога, що існує сьогодні, багато в чому не відповідає потребам 
сучасної медицини. У зв’язку з цим виникла необхідність сертифі-
кації різного рівня в залежності від майбутнього місця роботи лі-
каря.
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CORRECTION OF DISORDERS OF THE MOTHER AND THE FETT OF THE 
COMPENSATORY-ADJUSTMENT MECHANISMS IN PREGNANCY WITH PLACENTENTIAL 
DYSFUNCTION

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ МАТЕРИ И ПЛОДА У БЕРЕМЕННЫХ С ПЛАЦЕНТАРНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ

Abstract. The questions of health protection of mother and fetus rank high in modern obstetrics. Up-to-date diagnostics and 
treatment of disorders of the mother-placenta-fetus system are of great practical value. With the aim to estimate the degree 
of disorders of compensatory-adaptation mechanisms in mother and fetus, the intensity of the processes of peroxidation and 
possibility of the antioxidant system were studied against the ground of various methods of treatment of placental dysfunction. 
The administration of the drug Tivortin in combination with basic therapy of placental dysfunction was found to promote activation 
of the antioxidant system, improvement of condition of the fetus and newborn.
Key words: pregnancy, placental dysfunction, lipid peroxide oxidation, antioxidant system, newborns.

Резюме. Вопросы охраны здоровья матери и плода занимают ведущее место в современном акушерстве. Большое прак-
тическое значение имеет своевременная диагностика и лечение нарушений в системе мать-плацента-плод. Для оцен-
ки степени нарушений компенсаторно-приспособительных механизмов у матери и плода изучали интенсивность процес-
сов пероксидации и возможности антиоксидантной системы защиты на фоне различных способов лечения плацентарной 
дисфункции установлено, что применение препарата Тивортин совместно с базисной терапией плацентарной дисфунк-
ции способствует активации антиоксидантной системы, улучшению состояния плода и новорожденного.
Ключевые слова: беременность, плацентарная дисфункция, перекисное окисление липидов, антиоксидантная система, 
новорожденные.

Резюме. Питання охорони здоров’я матері та плода займають провідне місце в сучасному акушерстві. Велике практичне 
значення має своєчасна діагностика і корекція порушень в системі мати-плацента-плід. Для оцінки ступеня порушень 
компенсаторно-пристосовчих механізмів у матері та плода вивчали інтенсивність процесів пероксидації та спроможність 
антиоксидантної системи захисту на тлі різних способів лікування плацентарної дисфункції. З’ясовано, що застосування 
препарату Тівортин разом з базисною терапією плацентарної дисфункції сприяє активації антиоксидантної системи, по-
кращенню стану плода і новонародженого.
Ключові слова: вагітність, плацентарна дисфункція, пероксидне окислення ліпідів, антиоксидантна система, новонарод-
жені.
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Вступ. Однією з основних задач сучасного акушерства є охо-
рона здоров’я матері і плода. В цьому напрямку особливе значення 
має розробка нових і удосконалення існуючих методів антенаталь-
ної охорони плода, яки дозволяють виявити ранні симптоми пору-
шень у його стані [1, 3, 5, 6, 7].

Для оцінки ступеня порушень компенсаторно-пристосовчих 
механізмів, прогнозування несприятливих наслідків для плода і 
новонародженого можна використовувати визначення інтенсив-
ності процесів пероксидації (ПОЛ) як показника деструкції клітин-
них мембран і спроможність антиоксидантного захисту (АОЗ), як 
свідоцтво клітинної адаптації. Продукти надмірної пероксидації по-
шкоджують клітинні мембрани, що приводить до враження життєво 
важливих органів плода [2, 8, 9, 10].

КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСТОСОВЧИХ МЕХАНІЗМІВ МАТЕРІ І 
ПЛОДА У ВАГІТНИХ З ПЛАЦЕНТАРНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ

Вивченням процесів пероксидації ліпідів у вагітних займалась 
велика кількість науковців. З’ясовано, що зниження рівня ліпі-
дів призводить до гіпотрофії плода. При гіпоксії можливе порушен-
ня біохімічних процесів, особливо обміну ліпідів, що впливає на ді-
яльність різних органів і систем плода. Порушення ліпідного обміну 
може привести до накопичення недоокислених продуктів, здатних 
пошкоджувати клітину, до респіраторної недостатності [2, 8, 9, 10].

Відомо, що під час вагітності, при нормальному її перебігу має 
місце активація процесів пероксидації ліпідів. Разом з тим спра-
цьовують компенсаторно-пристосовчі механізми, відбувається ак-
тивація антиоксидантного захисту крові. У вагітних з плацентарною 
дисфункцією (ПД) спостерігається надмірна активація процесів пе-
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 

ЛІТЕРАТУРА:
1. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Основы педагогического твор-
чества. Казань, 1988. 288 с.
2. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. М., 2002. 264 с.
3. Великий тлумачний словник української мови. К.; Ірпінь, 2001. 1380 с.
4. Давидов В. В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и экспериментального психологическо-
го исследования. М., 1986. 240 с.
5. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление М.,1999. 224 с.
6. Луцан Н. І. Творчість як важлива умова успішності майбутнього вчителя початкових класів. Науковий вісник Ми-
колаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія «Педагогічні науки». 2013. № 1. 42 (95). 
С. 140-144.
7. Психологічний словник / за ред. В. І. Войтко. К. Вища. школа,1982. 215 с.
8. Сисоєва С. О. Педагогічна творчість учителя: визначення, теоретична модель, функції підготовки. Педагогіка і 
психологія. 1998. № 2. С. 161-172.

Lіteratura
1. Andreev V. I. Dialektika vospitaniya i samovospitaniya tvorcheskoi lichnosti. Osnovi pedagogicheskogo tvorchestva. Kazan.1988. 288 s.
2. Bogoyavlenskaya D. B. Psihologiya tvorcheskih sposobnostei. M. 2002. 264 s.
3. Velikii tlumachnii slovnik ukraїnskoї movi. K.; Іrpіn. 2001. 1380 s.
4. Davidov V. V. Problemi razvivayuschego obucheniya. Opit teoreticheskogo i eksperimentalnogo psihologicheskogo issledovaniya. 
M.1986. 240 s.
5. Konarjevskii Yu.A. Menedjment i vnutrishkolnoe upravlenie M.1999. 224 s.
6. Lucan N. І. Tvorchіst yak vajliva umova uspіshnostі maibutnogo vchitelya pochatkovih klasіv. Naukovii vіsnik Mikolaїvskogo derjavnogo 
unіversitetu іmenі V. O. Suhomlinskogo. Serіya «Pedagogіchnі nauki». 2013. № 1. 42 (95). S. 140-144.
7. Psihologіchnii slovnik / za red. V. І. Voitko. K. Vischa. Shkola.1982. 215 s.
8. Sisoєva S. O. Pedagogіchna tvorchіst uchitelya: viznachennya, teoretichna model, funkcії pіdgotovki. Pedagogіka і psihologіya. 1998. 
№ 2. S. 161-172.

роксидації і зниження активності антиоксидантної системи захисту 
крові [2, 8, 9].

З кожним роком збільшується кількість різноманітних схем ко-
рекції порушень матково-плацентарного кровоплину. Комплексна 
патогенетична терапія має бути спрямована на покращення мікро-
циркуляції та реологічних властивостей крові, корекцію порушень 
обміну речовин, нормалізацію співвідношення в системі перекис-
ного окиснення ліпідів — антиоксидантний захист крові. Разом з 
тим, фармакологічна „агресія” в акушерстві привела до підвищен-
ня частоти побічних ефектів з боку матері і плода, алергізації ново-
народжених, появи ускладнень лікарської терапії. З цієї точки зору 
доцільним є застосування лікарських препаратів — ендогенних 
метаболітів, які комплексно впливають на декілька ланцюгів пато-
генезу плацентарної дисфункції здійснюють мінімальний побічний 
ефект на організм плода. Сьогодні з’явилась можливість доповни-
ти тактику лікування ПД. донатором оксиду азоту (L-аргінін). Таким 
препаратом є гравідопротектор Тівортин [2, 3, 4, 8].

Мета дослідження. Вивчення стан компенсаторно-пристосов-
чих механізмів матері і плода при різних способах корекції плацен-
тарної дисфункції у вагітних.

Матеріал і методи. У відповідності до мети дослідження 
були вивчені показники ПОЛ і АОЗ в крові жінок, вагітність яких 
ускладнилась розвитком ПД і з вени пуповини їх новонароджених. 
Всім вагітним проведено комплексне клініко-лаболаторне обсте-
ження. Про стан перекисного окислення ліпідів судили по рівню 
гідроперекісів ліпідів і малонового диальдегіду. Про АОЗ судили по 
рівно оновленого глутатітону і глутатіон-пероксидази в крові.

Обстежені були розподілені на дві групи. В І групі (27 спосте-
режень) з метою корекції ПД вагітні отримували базисну терапію 
(актовегін, аскорбінова кислота, курантіл, седативні препарати). 
В ІІ групі (25 спостережень) крім базисної терапії жінки отримува-
ли препарат Тівортин. Тівортин — вітчизняний препарат, що містить 
аргінін (умовно незамінну амінокислоту). Він є донатором оксиду 
азоту, який має антигіпоксичну, мембраностабілізуючу, цитопротек-
торну, антиоксидантну, антирадікальну та дезінтоксікаційну актив-
ність. Тівортин здійснює пряму антиоксидантну дію, внаслідок чого 
зменшується концентрація основних продуктів перекисного окис-
лення ліпідів, припиняється розгалуження ланцюгів вільноради-
кального окислення, утримується про- і антиоксидантна рівновага 
в межах, близьких до оптимальних.

Тівортин вводили жінкам з ПД внутрішньовенно крапельно по 
100 мл один раз на добу протягом 10-14 днів у 24 і 34 тижні вагіт-
ності.

Результати дослідження та їх обговорення. При розподілі 
жінок на групи дотримувалися принципу рондомізації. По віку та 
ступеню прояву ПД групи були однорідні. В структурі перенесених 
екстрагенітальних захворювань найбільш часто спостерігались: 
вегето-судинна дистонія — у 22,2% вагітних І групи та у 24% жінок 
ІІ групи, захворювання шлунково-кишкового тракту — в 14,8% та 
12% відповідно, хронічний пієлонефрит — в 18,5% та 16% відпо-
відно, патологія щитовидної залози — у 22,2% та 24% відповідно. 
Перебіг вагітності ускладнився: ранніми токсикозами у 14,8% жінок 
І групи та в 12% — ІІ групи; пізніми токсикозами — в 33,% та в 32% 
відповідно; загрозою передчасних пологів — в 11,1% жінок першої 
групи, та в 12% — другої групи; анемією вагітних — в 33,3% та 32% 
відповідно.

В результаті проведених досліджень з’ясовано, що у жінок І 
групи вже в 24 тижні вагітності значно підвищується рівень гідропе-
рекісів ліпідів (1,45±0,01 мкмоль/мл ер.) та малонового діальдегіду 
в еритроцитах (127,5±3,5 мкмоль/мл ер.). А у обстежених ІІ групи їх 
вміст достовірно не змінювався (р>0,05). Значне підвищення вміс-
ту продуктів ПОЛ у вагітних І групи вказує на прояви антиоксидант-
ної недостатності та необхідність проведення заходів по ліквідації 
надмірної реакції вільнорадикального окислення ліпідів при ліку-
ванні ПД. Разом з тим, у відповідь на активацію процесів ПОЛ 
рівень оновленого глутатіону в еритроцитах у жінок І групи не 
зростав (34,6±1,2 мкмоль/мл ер.) (р<0,001), а в ІІ групі — підвищу-
вався (37,6±1,1 мкмоль/мл ер.) (р<0,05). Це вказує на активацію 

АОЗ крові у обстежених ІІ групи та більш високий рівень адаптації 
материнського організму.

Ще більша інтенсифікація процесів вільнорадикального окис-
лення ліпідів мала місце у жінок І групи напередодні пологів (в 34 
тижні вагітності). Так рівень гідроперекисів ліпідів склав 1,54±0,02 
мкмоль/мл ер.(р<0,001), малонового диальдегіду — 138,8±3,8 
мкмоль/мл ер. (р<0,05). В той же час вміст глутатіону та глутаті-
он-пероксидази знижувався (33,1±1,3 мкмоль/мл ер. і 22,6±1,1 
мкмоль/мл ер.). Це вказує на виснаження антиоксидантної систе-
ми захисту крові. Про це свідчать і дані літератури. Виснаження ме-
ханізмів АОЗ характерне для стану хронічної гіпоксії [2, 8]. Перша 
реакція на гіпоксію — підвищення активності ферментів АОЗ, але 
в умовах тривалого гіпоксичного впливу відбувається їх надмірна 
витрата. Так як гіпоксія приводить до енергетичного дефіциту, то 
синтетичні процеси в організмі матері сповільнюються, поновлен-
ня концентрації ферментів АОЗ не відбувається [2, 8, 9]. Разом з 
тим, у обстежених ІІ групи в 34 тижні вагітності спостерігалось під-
вищення рівня глутатіону (37,6±1,1 мкмоль/мл ер.) та глутатіон-пе-
роксидази (26,2±1,0 мкмоль/мл ер.) в еритроцитах. Це свідчить про 
активацію АОЗ.

В результаті проведених досліджень з’ясовано, що вищеза-
значені лікувальні заходи здійснювали певний вплив на показни-
ки системи ПОЛ і АОЗ плода, що підтверджує дані літератури про 
тісний зв’язок метаболічних процесів материнського організму та 
плода. Так, вміст гідроперекісів ліпідів був значно вищий у новона-
роджених від матерів І групи — 1,45±0,03 мкмоль/мл ер. і 1,39±0,04 
мкмоль/мл ер. — в ІІ групі (р<0,001). При цьому рівень малоново-
го диальдегіду суттєво не відрізнявся (р>0,05). Підвищення вмісту 
продуктів ПОЛ у новонароджених ІІ групи супроводжувалося акти-
вацією антиоксидантної системи. Про це свідчить більш високий 
рівень глутатіону в еритроцитах (37,2±1,3 мкмоль/мл ер.), р<0,02 
та активація ферменту глутатіон-пероксидази (32,6±1,1 мкмоль/мл 
ер.). Активність ферментів в крові новонароджених І групи суттєво 
не підвищувалась (р>0,05).

Все це суттєво впливало на перебіг пологів та стан плоду. Під 
впливом комплексної терапії з використанням Тівортину рідше 
спостерігались ускладнення в пологах, такі як несвоєчасний ви-
лив навколоплідних вод (р<0,05), слабкість пологової діяльності 
(р<0,05), кровотечі (р<0,05), післяпологові септичні ускладнення 
(р<0,05). Все це приводило до зменшення кількості оперативних 
втручань в пологах у двічі. Перебіг післяпологового періоду у об-
стежених ІІ групи був більш сприятливий. Частота післяпологових 
ускладнень була достовірно меншою.

Захисна дія Тівортину на міокард плода дозволила створи-
ти оптимальні умови для його життєздатності в пологах при знач-
ному зниженні матково-плацентарного кровообігу. Про це свід-
чать дані по вивченню стану новонароджених. Так, з оцінкою за 
шкалою Апгар 7-8 балів народилось 64,0±6,8% дітей І групи про-
ти 88,0±4,6% дітей ІІ групи (р<0,01). Асфіксія новонароджених 
відмічалась в 36,0±6,8% дітей І групи та 12,0±4,6% дітей ІІ гру-
пи (р<0,001). Разом з тим, структура маси тіла новонароджених 
від матерів, які отримували різний комплекс лікувально-профілак-
тичних заходів, в різних групах суттєво не відрізнялась (р>0,05). І 
складала в середньому 3154 г.

Висновки
1. У вагітних з ПД має місце інтенсифікація процесів ПОЛ і не-

достатність АОЗ.
2. У новонароджених від жінок, вагітність яких ускладнилась 

розвитком ПД, має місце інтенсифікація процесів ПОЛ та 
виснаження системи АОЗ.

3. Використання Тівортину в комплексі лікувально-профілак-
тичних заходів у жінок з ПД приводить до зниження вмісту 
продуктів ПОЛ в крові, активації АОЗ, покращенню стану 
плода та новонародженого, зниженню частоти ускладнень 
в пологах.

Перспективи подальших досліджень. Своєчасна діагности-
ка та лікування ПД є перспективним напрямком в галузі акушер-
ства, так як надає можливість попередити перинатальну захворю-
ваність та смертність, знизити частоту акушерської патології.
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STUDY OF EFFICIENCY OF USE OF MICRONIZED PROGESTERON IN THE TREATMENT OF 
ADENOMIOSIS IN REPRODUCTIVE AGE WOMEN

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОНИЗИРОВАННОГО 
ПРОГЕСТЕРОНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АДЕНОМИОЗА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА

Abstract. Endometriosis is one of the most common diseases of the female reproductive system, which ranks third in the structure 
of gynecological morbidity after inflammatory diseases and uterine leiomyoma. Long-term disease, significant pain, impaired 
menstrual and reproductive function lead to impaired performance and quality of life for women. This pathology is accompanied by 
impaired rhythm of secretion and concentration in the serum of gonadotropic and sex hormones. Complex pathogenetic therapy 
promotes stable correction of hormonal status, long-lasting positive clinical effect.
Keywords: internal endometriosis, hormonal status, reproductive function.

Резюме. Эндометриоз относится к одному из наиболее распространенных заболеваний женской репродуктивной 
системы, который занимает третье место в структуре гинекологической заболеваемости после воспалительных забо-
леваний и миомы матки. Длительное течение заболевания, значительный болевой синдром, нарушения менструальной 
и репродуктивной функции приводят к нарушению работоспособности и качества жизни. Данная патология сопровожда-
ется нарушением ритма секреции и концентрации в сыворотке крови гонадотропных и половых гормонов. Комплексная 
патогенетическая терапия способствует устойчивой коррекции гормонального статуса, длительному положительному 
клиническому эффекту.
Ключевые слова: внутренний эндометриоз, гормональный статус, репродуктивная функция.

Резюме. Ендометріоз належить до одного з найбільш поширених захворювань жіночої репродуктивної системи, який посі-
дає третє місце в структурі гінекологічної захворюваності після запальних захворювань і лейоміоми матки. Довготривалий 
перебіг захворювання, значний больовий синдром, порушення менструальної та репродуктивної функції призводять до 
порушення працездатності та якості життя жінок. Дана патологія супроводжується порушенням ритму секреції та кон-
центрації в сироватці крові гонадотропних і статевих гормонів. Комплексна патогенетична терапія сприяє стійкій корекції 
гормонального статусу, тривалому позитивному клінічному ефекту.
Ключові слова: внутрішній ендометріоз, гормональний статус, репродуктивна функція.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 

ЛІТЕРАТУРА:
1. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Основы педагогического твор-
чества. Казань, 1988. 288 с.
2. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. М., 2002. 264 с.
3. Великий тлумачний словник української мови. К.; Ірпінь, 2001. 1380 с.
4. Давидов В. В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и экспериментального психологическо-
го исследования. М., 1986. 240 с.
5. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление М.,1999. 224 с.
6. Луцан Н. І. Творчість як важлива умова успішності майбутнього вчителя початкових класів. Науковий вісник Ми-
колаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія «Педагогічні науки». 2013. № 1. 42 (95). 
С. 140-144.
7. Психологічний словник / за ред. В. І. Войтко. К. Вища. школа,1982. 215 с.
8. Сисоєва С. О. Педагогічна творчість учителя: визначення, теоретична модель, функції підготовки. Педагогіка і 
психологія. 1998. № 2. С. 161-172.

Lіteratura
1. Andreev V. I. Dialektika vospitaniya i samovospitaniya tvorcheskoi lichnosti. Osnovi pedagogicheskogo tvorchestva. Kazan.1988. 288 s.
2. Bogoyavlenskaya D. B. Psihologiya tvorcheskih sposobnostei. M. 2002. 264 s.
3. Velikii tlumachnii slovnik ukraїnskoї movi. K.; Іrpіn. 2001. 1380 s.
4. Davidov V. V. Problemi razvivayuschego obucheniya. Opit teoreticheskogo i eksperimentalnogo psihologicheskogo issledovaniya. 
M.1986. 240 s.
5. Konarjevskii Yu.A. Menedjment i vnutrishkolnoe upravlenie M.1999. 224 s.
6. Lucan N. І. Tvorchіst yak vajliva umova uspіshnostі maibutnogo vchitelya pochatkovih klasіv. Naukovii vіsnik Mikolaїvskogo derjavnogo 
unіversitetu іmenі V. O. Suhomlinskogo. Serіya «Pedagogіchnі nauki». 2013. № 1. 42 (95). S. 140-144.
7. Psihologіchnii slovnik / za red. V. І. Voitko. K. Vischa. Shkola.1982. 215 s.
8. Sisoєva S. O. Pedagogіchna tvorchіst uchitelya: viznachennya, teoretichna model, funkcії pіdgotovki. Pedagogіka і psihologіya. 1998. 
№ 2. S. 161-172.

Вступ. На теперішній час геніальний ендометріоз є однією з 
найбільш поширених і тяжких патологій жінок репродуктивного 
віку. Епідеміологічні дослідження вказують, що у 90 — 99% хворих 
ураження виявляються у віці від 20 до 50 років незалежно від со-
ціально-економічних умов. [1, 3, 4, 8]. Щороку частота виявлення 
даної патології зростає на 6 — 10%, що пов’язано з використанням 
сучасних методів діагностики [1, 2, 3, 5]. Застосування таких мето-
дів, як гістероскопія і лапароскопія, дозволяє діагностувати ендо-
метріоз на ранніх етапах розвитку. Важливо зазначити, що дане 
захворювання необхідно розглядати не тільки як медичну, але і як 
соціальну проблему. Так як ендометріоз впливає на якість життя жі-
нок за рахунок наявності синдрому хронічного тазового болю, зни-
ження працездатності, порушення функції репродуктивної сфери, 
складності діагностики та низької ефективності лікування.

До однієї з основних особливостей ендометріозу слід від-
нести його здатність до інфільтративного росту з проникненням 
в оточуючі тканини з деструкцією останніх. Для ендометріозу ха-
рактерний довготривалий, стійкий перебіг захворювання, порушен-
ня менструального циклу(40 — 44%), поєднання з гіперпластични-
ми процесами (20 — 50%). Неплідність при ендометріозі складає 
20 — 50% і обумовлена гормональними порушеннями та функці-
ональними змінами в органах малого тазу[1, 2, 3, 5, 7]. Крім того, 
частота невиношування у цих пацієнток складає 75%. Провідна 
роль в ґенезі невиношування вагітності належить гормональній 
дисфункції, обумовленій прегравідарною недостатністю лютеіно-
вої фази циклу, низькими показниками прогестерону та інших гор-
монів вагітності, порушенням функції ендометрію [2, 3, 4, 7, 9].

Актуальність даної проблеми обумовлена ще тим, що незва-
жаючи на значну кількість досліджень, все ще залишається багато 
дискусійних аспектів етіології та патогенезу, ендометріозу. Жодна 
з існуючих теорій не може повністю пояснити причини його виник-
нення. Одна з теорій свідчить про гормональні порушення в орга-
нізмі [7, 8, 9, 10].

Все більш актуальним стає питання визначення оптимальних 
заходів лікування, які б дозволили отримати позитивний клінічний 
ефект при найменшому шкідливому впливі на здоров’я жінок, не 
викликали побічної дії на організм, дозволяли зменшити вартість 
лікування [2, 3, 6, 10]. Вдосконалення лікування аденоміозу доз-
волить зберегти репродуктивну функцію, покращити якість життя 
даної категорії пацієнток.

Мета дослідження. Вивчення ефективності використання мі-
кронізованого прогестерону при лікуванні аденоміозу у жінок ре-
продуктивного віку.

Матеріал і методи. Обстежено 58 жінок репродуктивного віку з 
аденоміозом, які були розподілені на 2 групи. До І групи увійшло 30 
хворих, які отримували натуральний мікронізований прогестерон 
по 50 мг двічі на день інтравагінально з 11 по 25 день циклу, 9 мі-
сяців. Мікронізований прогестерон зручний у використанні, харак-
теризується високою біодоступністю та відсутністю гепатотоксич-
ності, що дозволяє досягти максимальної концентрації препарату 
в крові при низьких дозуваннях.

До ІІ групи — 28 пацієнток, яким вводили агонист гонадотро-
пін-релізинг-гормону (декапептил) по 3,75 мг внутрішньомʹязево 
один раз на місяць, протягом 3 місяців. Так як жінки важко пере-
носили препарат, то від повторного курсу лікування вони відмов-
лялись.

Контрольну групу склали 20 здорових жінок. Контрольне обсте-
ження проводилось через 6 і 12 місяців.

Всім пацієнткам проводилось загально-клінічне, гормональ-
не, ультразвукове дослідження органів малого тазу, гістероскопія. 
Оцінка гормонального гомеостазу проводилась за визначенням 
концентрації гонадотропних та стероїдних гормонів імунофермент-
ним методом: фолікулостимулюючого (ФСГ), лютеінізуючого (ЛГ) 
пролактину (ПРЛ), естрадіолу (Е2), прогестерону (П).

Результати дослідження та їх обговорення. Середній вік 
обстежених у досліджуваних групах склав 32,3±2,6 роки, у кон-
трольній — 27,6±2,1 роки. Середній вік настання менархе стано-
вив 12,5±1,1 роки. Середня тривалість захворювання ендометріо-
зом в обох групах коливалась від 3 до 4 років. Одним з найчастіших 
клінічних проявів аденоміозу були: порушення менструального ци-
клу (80,0% в І групі і 78,34% в ІІ групі), больовий синдром (60% 
в І групі і 60,7% в ІІ групі), безплідність (50% в обох групах). Ви-
значені прояви захворювання підтверджують літературні дан-

ні [1, 2, 3, 6, 8]. При дослідженні гормонального гомеостазу жінок з 
аденоміозом спостерігалось порушення як гіпофізарної ланки ре-
гуляції стероїдогенезу, так і гормональної функції яєчників. Рівень 
ФСГ в І фазу циклу був достовірно вищим у жінок з аденоміозом 
порівняно з контролем: 11,20±1,9 МО/л у І-й групі, 10,2±2,2 МО/л у 
ІІ-й групі, проти 6,3±0,7 МО/л у здорових (p˂0,05). В середині мен-
струального циклу концентрація ФСГ в обох групах не відрізнялася 
від показників контрольної групи. Проте у здорових жінок концен-
трація ФСГ в динаміці спостереження збільшилась у 2,3 рази, а у 
жінок з аденоміозом — лише в 1,3 рази, що відповідає літератур-
ним даним [2, 3, 5, 6, 7]. Концентрація ЛГ у пацієнток з аденоміозом 
в І фазу циклу також була достовірно вищою за норму: 12,6±1,2 
МО/л у І-й групі, 12,8±2,8 МО/л у ІІ-й групі, проти 7,3±0,9 МО/л 
в контрольній групі (p˂0,05). На 14-й та 21-й дні менструального 
циклу рівень секреції ЛГ у жінок з аденоміозом не відрізнявся від 
показників контрольної групи.

Концентрація пролактину у хворих на аденоміоз наближалась 
до верхньої межі норми: 20,1±3,4 нг/мл та 22,8±6,1 нг/мл, відповід-
но в І-й та ІІ-й групі, а в контрольній групі — 13,6±2,6 нг/мл.

Рівень естрадіолу у жінок з аденоміозом достовірно не від-
різнявся від показників контрольної групи: 69,83±12,17 нг/л та 
71,26±11,43 нг/л, відповідно в І-й та ІІ-й групі. Але цей рівень утри-
мувався протягом усього циклу. Це приводило до затримки розвит-
ку фолікула і гіпоестрогенії. Ці результати підтверджуються літера-
турними даними [3, 6, 7, 8, 9].

Кількість прогестерону в пацієнток з аденоміозом була до-
стовірно нижчою за норму: 20,6±3,5 н моль/л в І групі, 19,9±4,9 н 
моль/л в ІІ групі, 38,5±4,9 н моль/л — в контрольній (p˂0,05). Це 
може призводити до порушення секреторної трансформації ендо-
метрія та підготовки останнього до імплантації плідного яйця [2, 5, 
6, 7].

Вище зазначені дані свідчать про необхідність проведення гор-
мональної корекції.

Через 6 місяців після застосування терапії у пацієнток з аде-
номіозом спостерігалось значне зменшення клінічних проявів за-
хворювання і нормалізація більшості гормональних показників та 
характеру їх секреції. Так, рівень ФСГ і І-й групі становив 8,18±1,23 
МО/л, а в ІІ-й групі — 8,61±2,36 МО/л. Середні показники концен-
трації ЛГ І-й групі були 10,2±1,2 МО/л, в ІІ-й групі — 10,6±1,1 МО/л. 
Концентрація естрадіолу в крові обстежених груп після лікування 
відповідала показникам контрольної групи. Спостерігалось покра-
щення секреції цього гормону впродовж менструального циклу. По-
казники пролактину достовірно не змінились в обох групах.

Клінічна ефективність терапії в обох групах проявлялась змен-
шенням больового синдрому до 15,8% в І-й групі і до 17,5% — в ІІ-й 
групі, порушення менструального циклу до 13,3% і 14,3% відповід-
но в перший і другій групах. Констатовано по 3 випадки вагітності 
в кожній групі. Проте, через 12 місяців у 8 (28,5%) пацієнток ІІ-ї гру-
пи відновились прояви дисменореї, у 6 (21,4%) відновились матко-
ві кровотечі. Констатовано ще 4 випадки вагітності у жінок І групи. У 
пацієнток ІІ групи вагітності не було.

Гормональне дослідження через 12 місяців виявило у жінок 
ІІ-ї групи піки ЛГ до 28,23±11,12 МО/л, достовірне зниження рівня 
прогестерону в другу фазу циклу до 20,6±3,5 н моль/л. У пацієнток 
І-ї групи кількість прогестерону достовірно не відрізнялась від кон-
трольних показників (p˂0,05). Під час ультразвукового дослідження 
встановлена відсутність ендометріоїдних гетеротопій у 21 (70%) 
пацієнтки І-ї групи і лише у 9 (32,14%) — ІІ-ї групи.

Перспективи подальших досліджень. Перспективним на-
прямком є дослідження віддалених результатів запропонованого 
методу лікування аденоміозу та можливість реалізації репродук-
тивної функції.

Висновки
1. При наявності аденоміозу визначаються зміни гіпоталамо-гі-

пофізарно-яєчникової регуляції менструальної та репродук-
тивної функції жінок, що потребує гормональної корекції.

2. Тривале лікування мікронізованим прогестероном легше пе-
реноситься пацієнтками, не шкідливе для їх здоров’я.

3. При тривалому використанні мікронізованого прогестерону 
спостерігається більш стійка корекція гормонального статусу, 
тривалий клінічний ефект на відміну від короткочасного вико-
ристання декапептилу.

4. Після лікування мікронізованим прогестероном вагітність на-
стає в два рази частіше.
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THE STATE OF ENDOCRINOLOGICAL FUNCTION OF THE FETUS-PLACENTA COMPLEX IN 
CASE OF PLACENTAL DYSFUNCTION

СТАН ЕНДОКРИННОЇ ФУНКЦІЇ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ 
ПРИ ПЛАЦЕНТАРНІЙ ДИСФУНКЦІЇ

Summary. 30 pregnant with placenta dysfunction and 30 pregnant with inncomplicated course of gestation in the terms of 20-
24, 28-32 and 34-37 weeks of gestation have been examined. Endocrinological function of the placenta by means of immune-
enzymatic method have been studied: placental lactogen, estriol, progesterone, TBG, PAMG, AMGF. The women with placenta 
dysfunction beginning with the 20-24 weeks.
Keywords: hormones, proteins, placental dysfunction

Резюме: Обстежено 30 вагітних з плацентарною дисфункцією та 30 вагітних з неускладненим перебігом вагітності в тер-
мінах 20-24, 28-32 та 34-37 тижнів гестації. Імуноферментним методом вивчали гормональну та білковосинтезуючу функції 
плаценти: визначали рівні плацентарного лактогену, естріолу, прогестерону, ТБГ, ПАМГ, АМГФ.
У жінок з плацентарною дисфункцією, починаючи з 20-24 тижнів достовірно знижувалися концентрація ТБГ, АМГФ, пла-
центарного лактогену, прогестеро ну, естріолу й збільшувався рівень ПАМГ.
Ключові слова: гормони, білки, дисфункція плаценти

Резюме. Обследовано 30 беременных с плацентарной дисфункцией и 30 беременных с неосложненным течением гес-
тационного процесса в сроках 20-24, 28-32 и 34-37 недель беременности. Иммуноферментным методом изучали гормо-
нальную и белоксинтезирующую функции плаценты: определяли уровни плацентарного лактогена, эстриола, прогесте-
рона, ТБГ, ПАМГ, АМГФ.
Начиная с 20-24 недель беременности диагностировано нарушение гормональ ной и белоксинтезирующей функций пла-
центы: достоверно снижа лась концентрация ТБГ, АМГФ, плацентарного лактогена, прогестерона, эстриола и увеличевал-
ся уровень ПАМГ.
Ключевые слова: гормоны, белки, дисфункция плаценты
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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Вступ. Ендокринна функція фетоплацентарного комплек-
су сприяє розвитку специфічних змін в репродуктивних органах, 
регуляції антенатального розвитку плода і обміну речовин під 
час вагітності. Дані механізми забезпечуються специфічними біл-
ками зони вагітності й гормони [2].

В патогенезі плацентарної дисфункції (ПД) провідну роль віді-
грає зниження матково-плацентарного та плодово-плацентарного 
кровообігу, затримка у формуванні котиледонів [1; 3; 4]. Основною 
причиною зниження притоку крові у міжворсинчастому просторі є 
відсутність чи недостатня гестаційна перебудова міометральних 
сегментів спіральних артерій [2; 4].

Мета нашого дослідження — вивчити стан ендокринної функції 
плаценти при плацентарній дисфункції.

Матеріали і методи. Нами проведено всебічне обстеження 
30 вагітних з ПД (діагноз плацентарної дисфункції був підтвердже-
ний гістологічно) у термінах 20-24, 28-32 та 34-37 тижнів вагітності. 
Контрольну групу склали 30 вагітних з неускладненим перебігом 
вагітності.

Стан фетоплацентарної системи й резервні можливості плода 
оцінювали за рівнем фетальних і плацентарних білків: ПАМГ (пла-
центарний α1–мікроглобулін), АМГФ (α2-мікроглобулін фертильно-
сті), ТБГ (трофо-бластичний β1-глікопротеїн) і гормонами (естрі-
ол — Е3, плацентарний лактоген — ПЛ, прогестерон — Пр).

Визначення рівнів ТБГ, ПАМГ і АМГФ, ПЛ, Е3, Пр проводилось 
за до-помогою твердофазового імуноферментного аналізу з вико-
ристанням тест-систем “ТБГ-фертитест-М”, “АМГФ-фертитест-М”, 

“ПАМГ-фертитест-М” та Эстриол-ИФА”, “Прогестерон-ИФА”, 
“ПЛЧ-ИФА” на основі моно-клональних антитіл до вказаних білків та 
гормонів. Всі тест-системи для визначення вказаних білків та гор-
монів однотипні, кожна тест-система є комплектом реактивів для 
проведення “сендвіч”-варіанту твердофазового імуно фер ментного 
аналізу.

Отримані дані були оброблені статистичними методами з ви-
значенням середньої величини і середньої помилки, різниці вели-
чин вважали достовірними при р<0,05 (оцінювали за t-критерієм 
Стьюдента).

Результати та їх обговорення. Аналіз соматичного анамнезу, 
вікових, зросто-вагових та соціальних параметрів показав, що до-
сліджувані групи були репрезентативними.

Звертає на себе увагу висока частота виникнення гестацій-
них ускладнень даної вагітності у жінок з ПД, також значно вища. 
Особливо звертає на себе увагу частота ускладнень з боку плода: 
дистрес — 56,7±5,2% та СЗРП — 47,8±5,3% (р<0,001). За наши-
ми даними 82,2±4,0% дітей від матерів з плацентарною дисфунк-
цією народились з малою масою при народженні, а в 68,9±4,9% 
були ще й недоношеними, в контрольній групі відповідні показни-
ки виглядають слідуючим чином — 6,7±4,6% і 6,7±4,6% (р<0,001).

Концентрація гормонів фетоплацентарного комплекса у вагіт-
них досліджуваних груп представлена в таблиці 1.

Таблиця 1
Вміст ПЛ, Е3, Пр в сироватці крові жінок в динаміці 

вагітності, M±m

Показник Термін гестації Групи
Основна, n=30 Контрольна, n=30

ПЛ, мг/л
20-24 1,13±0,02* 3,48±0,04
28-32 3,42±0,08* 5,67±0,05
34-37 3,69±0,06* 8,47±0,04

Е3, нмоль/л
20-24 12,36±0,15* 18,38±0,33
28-32 18,77±0,31* 31,33±0,09
34-37 22,06±0,39* 86,23±0,24

Пр, нмоль/л
20-24 34,58±0,48* 76,18±0,41
28-32 46,27±2,28* 109,7±2,1
34-37 72,16±3,67* 175,2±3,83

Примітка. *- р<0,0001 в порівнянні з контролем

Аналізуючи рівень ПЛ у жінок обох груп  ми відзначили про-
порційний підйом цього гормону в міру прогресування гестаційно-
го процесу з вищим значенням у 34-37 тижнів. Однак у вагітних 
з ПД середні значення концентрації даного гормону були суттєво 
нижчими впродовж усієї вагітності. Так, найбільш виражені розхо-
дження між групами (більш ніж в 3 рази) мали місце в 20-24 тижні 
(р<0,0001). Зменшення рівня ПЛ у жінок з плацентарною дисфунк-
цією починаючи вже з другого триместру вагітності (враховуючи со-
матотропну дію даного гормону) пояснює і зміни маси плода, яка 
в даній групі є меншою в порівнянні з контрольними даними.

Як видно з даних таблиці 1 спостерігається тенденція до по-
ступового збільшення рівня прогестерону у вагітних обох груп, але 
у вагітних з ПД концентрація даного гормону була більш ніж в 2 
рази нижчою впродовж усього терміну гестації.

Рівень естріолу у жінок з фізіологічним перебігом гестації зро-
став із збільшенням терміну вагітності. Отримані нами результа-
ти свідчать про достовірне зниження вмісту Е3 у вагітних із ПД 
в порівнянні з контрольною в усі досліджувані терміни, причому 
в однаковій мірі (р<0,0001). Така динаміка зміни концентрації гор-
мону, свідчить про явне зниження власних резервних можливостей 
ФПК у жінок з ПД і пояснює значний відсоток випадків дистресу 
плода, як під час вагітності, так і в пологах.

Аналіз рівня ТБГ при фізіологічній вагітності показав, що у 
контрольній групі відзначається плавне зростання концентра-
ції  ТБГ від терміну 20-24 тижні (40100±825,4 нг/мл) до терміну 
28-32 тижні вагітності (55700±623,6 нг/мл). В 34-37 тижнів білоку-
творююча функція плодової частини плаценти ймовірно згасає і 
спостерігається поступове зниження рівня досліджуваного білка — 
49900±526,0 нг/мл.

При ПД динаміка ТБГ характеризується кривою, де хоча і збері-
гається загальна тенденція до збільшення вмісту білка у міру про-
гресування терміну гестації, але достовірності ці показники не міс-
тять. В 20-24, 28-32 і у 34-37 тижнів гестації у жінок із ускладненим 
перебігом вагітності концентрація АМГФ була в 1,5 рази нижчою, 
ніж у контролі (р<0,0001).

В динаміці нормальної вагітності рівень ПАМГ зменшується з 
зростанням терміну гестації. При наявності ПД динаміка даного 
показника має протилежні тенденції. В 20-24 тижнів рівень ПАМГ 
дорівнює 73,33±0,44 нг/мл, в 28-32 тижні концентрація даного білка 
достовірно зростає до 162,6±2,05 нг/мл, ще більшим його значення 
стає в 34-37 тижнів (189,4±3,56 нг/мл). Тобто в терміні 28-32 тижні 
вагітності концентрація даного білка в основній групі була вже в 4 
рази вищою (р<0,0001), а у 34-37 тижнів гестації аж в 5 разів біль-
шою, ніж у групі контролю (р<0,0001).

Аналіз гістометричних параметрів плацент від жінок із ПД пока-
зав наявність у них тяжких варіантів патологічної незрілості плацен-
тарної тканини: в 43,8% — переважали проміжні незрілі ворсини, 
в 15,6% — проміжні диференційовані ворсини, в 40,6% — хаотичні 
склерозовані, що свідчить про відставання розвитку ворсинчастого 
дерева на 6 — 10 тижнів в порівнянні з нормальними темпами гес-
тації. У хаотично склерозованих ворсинах переважа ли активні 
фібробласти і колагенові волокна, які стискали капіляри ззовні до 
повного їх закриття. Висока кількість міжворсинкового фібриноїду 
(від 4 до 8%, в той час як у контролі — 2 — 4%) в плацентах спричи-
няє злипання ворсинок та розмежування крові матері і плода. Отже 
морфологічні дослідження плаценти підтвердили наявність тяжких, 
незворотніх змін дифузійної здатності плаценти, які свідчать про 
наявність первинної ПД.

Висновки
1. При плацентарній дисфункції виявлено порушення ендо-

кринної функції плаценти, яке характеризується зниженням 
концентрації плацентарного лактогену, прогестерону, естрі-
олу, ТБГ і АМГФ, збільшенням концентрації ПАМГ вже з 20 
тижнів гестації.

2. Виявлення відхилень є основою для комплексного обсте-
ження вагітних за відсутності клінічної симптоматики ПД, що 
дозволить знизити рівень перинатальних втрат та усклад-
нень.
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OBSTETRIС AND PERINATAL СOMPLICATION IN CASE OF THE PLACENTAL FORM OF 
PLACENTA DYSFUNCTION

АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ ФОРМЕ 
ДИСФУНКЦИИ ПЛАЦЕНТЫ

Summary. The results of the research are indicative of the fact that the placental form of placenta dysfunction stipulates a high 
level of premature labor — 86,7±3,6%, the frequency of cesarean section due to fetal indications — 67,7±4,9% (including urgent 
ones — 71,4±6,9%), infant birth with severe asphyxia — 18,9±4,6%, birth of babies with a low body weight — 82,2±4,0%.
Key words: placental dysfunction, fetal distress.

Резюме. Результаты исследования показали, что плацентарная форма дисфункции плаценты сопровождается высоким 
уровнем преждевременных родов — 86,7±3,6%, частоты операций кесарева сечения за показаниями со стороны плода — 
67,7±4,9% (из них в ургентном порядке — 71,4±6,9%), рождения детей в асфиксии тяжелой степени в 18,9±4,6% случаев, 
рождения детей с малой массой — в 82,2±4,0%.
Ключевые слова: дисфункция плаценты, дистресс плода.

Резюме. Результати дослідження свідчать, що при плацентарній формі дисфункції плаценти спостерігається високий рі-
вень передчасних пологів 86,7±3,6%, частоти операцій кесарева розтину за показаннями з боку плода — 67,7±4,9% (з них 
в ургентному порядку — 71,4±6,9%), народження немовлят в асфіксії тяжкого ступеня в 18,9±4,6% випадків, народження 
дітей з малою масою тіла — у 82,2±4,0.
Ключові слова: дисфункція плаценти, дистрес плода. 
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Актуальність проблеми. Охорону здоров’я та суспільство 
в цілому хвилюють питання низької народжуваності, високої пе-
ринатальної смертності та дитячої інвалідності. Суттєвий вклад 
в розвиток хронічних форм патології та дитячої інвалідності вно-
сить плацентарна дисфункція [2, 4]. Дисфункція плаценти (ДП) — 
ключова проблема акушерства, неонатології, так як функціональна 
неспроможність цього органу приводить до загрози переривання 
вагітності, затримки росту і розвитку плода (ЗВУР) або його заги-
белі. Тому життєдіяльність плода знаходиться в прямій залежності 
від функціонального стану плаценти [1, 2]. Плацентарна форма 
дисфункції плаценти є найбільш тяжкою, оскільки супроводжуєть-
ся високим рівнем (40%) перинатальних втрат [3, 4].

Метою даного дослідження було визначення найбільш ваго-
мих факторів ризику виникнення дезадаптаційних змін в системі 
мати-плацента-плід при плацентарній формі дисфункції плаценти.

Матеріали і методи. Для реалізації поставленої мети нами про-
ведено аналіз 90 історій пологів жінок із плацентарною формою 
дисфункції плаценти (діагноз підтверджений гістологічно) та 30 іс-
торій пологів жінок із неускладненим перебігом вагітності та поло-
гів та відповідно карт розвитку новонароджених від породіль даних 
груп.

Результати дослідження та їх обговорення. Перерва між ва-
гітністю та пологами має важливе значення, щодо стану здоров’я 
жінки та майбутньої дитини. За нашими спостереженнями дана 
досліджувана вагітність настала після попередніх пологів у термі-
ні до 3-х років у 67,8±5,0% вагітних основної групи й у 13,3±6,2% 
вагітних контрольної групи (р<0,001), більше ніж через три роки — 
відповідно у 32,2±5,0% і 86,7±6,2% (р<0,001). У 36,7±5,0% вагітних 
основної та 3,3±3,3% контрольної груп дана вагітність настала піс-
ля попередніх абортів (р<0,001), причому в 15,6±3,8% жінок осно-
вної групи дану вагітність діагностовано через 3-6 місяців після 

аборту. Тільки у двох жінок із плацентарною дисфункцією перебіг 
вагітності фізіологічний, що становить 2,2±1,5%. Звертає на себе 
увагу, що групу ризику по розвитку плацентарної форми дисфункції 
плаценти складають жінки в анамнезі у яких спостерігався висо-
кий рівень мимовільних викиднів в І триместрі вагітності 20,0±4,2% 
(3,3±3,3% в контрольній групі) (р<0,05). Особливо значною була за-
гроза переривання вагітності в другому триместрі 42,2±5,2% про-
ти 10,0±5,5% у групі контролю (р<0,001). Антенатальна загибель 
плоду в 22-34 тижні (21,1±4,3% і 3,3±3,3%) (р<0,05) та рівень пе-
редчасних пологів також були достовірно більшими — 23,3±4,5% 
і 6,7±4,6% (р<0,05). Вагітність завершилася терміновими полога-
ми в основній групі у 12 (13,3±3,6%) вагітних, передчасними — у 78 
(86,7±3,6%) жінок. Аналогічний показник у контрольній групі стано-
вив відповідно 90,0±5,5 і 10,0±5,5 (р<0,001).

При УЗД у вагітних з плацентарною формою дисфункції пла-
центи під час гестації виявлено низьке прикріплення плаценти: у 
нижньому сегменті матки плацента локалізувалась по передній і 
задній стінках у 73,76% вагітних, у тілі матки — у 14,37%, у дні 
матки — у 11,87%. Крім того у 86,25% вагітних даної групи за да-
ними УЗД плацента мала змінену товщину та структуру (петрифі-
кати, лакуни, кальцинати, кісти). У вагітних з розташуванням пла-
центи в нижньому сегменті матки діти народжувалися переважно з 
невеликою масою тіла (до 3000 г) у 92,5% випадків.

Слід відмітити, що починаючи з 33 тижнів гестації у вагітних до-
сліджуваної групи виявлено різні стадії зрілості плаценти: в 56,25% 
випадків — ІІ стадія зрілості, в 36,25% — ІІІ стадія зрілості , а по-
чинаючи з 35 тижнів гестації — в 80% випадків спостерігається ІІІ 
стадія зрілості.

У переважної більшості (66,7±5,0%) вагітних з плацентарною 
формою дисфункції плаценти пологи відбулися в терміні 34-36 
тижнів гестації, у той час, як у контрольній групі цей показник стано-
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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вив 10,0±5,5% (р<0,001). В основній групі пологи з 22 по 33 тиждень 
гестації пов’язані з антенатальною загибеллю плода в 17,8±4,0% 
випадків, а в 34-37 тижнів гестації у 2,2±1,5% випадків відбулась ін-
транатальна загибель, тоді як у контрольній групі розродження в ці 
терміни ми не спостерігали. Слід також відміти, що у вагітних осно-
вної групи, які мали термінові пологи (13,3±3,6%), останні відбули-
ся в терміні гестації 37 тижнів, у той час як у вагітних контрольної 
групи вони відбулися в 39-40 тижнів і показник становив 90,0±5,5%.

Частота операцій кесарева розтину серед роділь із плацен-
тарною дисфункцією становила 67,7±4,9%, у контрольній групі — 
6,7±4,6% (р<0,001). Звертає на себе увагу, що в ургентному поряд-
ку, шляхом кесарського розтину розроджено 71,4±6,9% вагітних. 
Причому основними показами для проведення оперативного роз-
родження були покази з боку плоду: дистрес плода під час вагіт-
ності та в пологах, затримка внутрішньоутробного розвитку плода.

Новонароджених від матерів з плацентарною дисфункцією оці-
нювали за шкалою Апгар в 8-10 балів лише в 10,8±3,6% випадках, 
у контролі цей показник становив 86,7±6,2% (р<0,001), 18,9±4,6% 
немовлят народились в асфіксії тяжкого ступеня, в контрольній 
групі дана категорія дітей відсутня.

За нашими даними 82,2±4,0% дітей від матерів основної гру-
пи народилися з малою масою при народженні, а в 68,9±4,9% 
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були ще й недоношеними, в контрольній групі відповідно — 6,7±4,6% 
і 6,7±4,6% (р<0,001). Середня маси тіла дітей при народженні від 
матерів основної групи в терміні 33-36 тижнів — 1905,0±40,1 г, 
в терміні 37-40 тижнів — 2290±28,3 г, тоді як у контролі цей показник 
дорівнював відповідно — 3275±25,0 і 3609±22,4 г (р<0,001). Змен-
шувалася і довжина тіла новонароджених (47,3±1,3 проти 54,1±1,6 
см) (р<0,01). На другий етап виходжування переведено 74,3±7,1% 
немовлят основної групи, усі немовлята контрольної групи виписа-
ні в задовільному стані додому.

Висновки.
1. При плацентарній формі дисфункції плаценти відмічається 

високий рівень передчасних пологів 86,7±3,6% (у контро-
лі — 10,0±5,5%) (р<0,001). Причому в переважної більшості 
вагітних (68,9±4,9%) пологи відбулися в 33-36 тижнів гес-
тації, у той час як в контрольній групі цей показник стано-
вив 10,0±5,5% (р<0,001).

2. При плацентарній формі дисфункції плаценти значно зро-
стає частота операцій кесарева розтину за показаннями з 
боку плода — 67,7-4,9%, у контрольній групі — 6,7±4,6% 
(р<0,001).

3. При плацентарній формі дисфункції плаценти в 82,2±4,0% 
випадків спостерігається народження дітей з малою масою.

THE MODERN VIEWS ON ARTERIAL HYPERTENSION PROVOKED BY ADVERSE 
INFLUENCE OF PSYCHOSOMATIC FACTORS AS A MAJOR CAUSE OF DANGEROUS 
CARDIOVASCULAR EVENTS

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ АГ, ОБУСЛОВЛЕННУЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ВЛИЯНИЕМ 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, КАК ОСНОВНУЮ ПРИЧИНУ ОПАСНЫХ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ

SUMMARY. The article shows an analysis of psychosomatic factors’ influence on the occurrence and progression of primary 
hypertension and its complications.
It is noted, that primary hypertension occupies the first place in cardiovascular diseases structure in Ukraine and also has the 
role of an independent predictor of such diseases as coronary arteries disease, cerebrovascular diseases, chronic heart failure, 
chronic renal insufficiency. The high prevalence, the trend to increase risk-prognosis values and disabling effects of arterial hyper-
tension on physical condition (incl. for working-age population) make it an important social problem.
Arterial hypertension is rarely represented as a primary disease, it is usually combined with other cardiovascular risk factors (obe-
sity, type 2 diabetes mellitus, atherosclerosis) that are usually diagnosed at the age of 40–50 years.
The achievement of target blood pressure value should be the main task for a clinician. Hence, insufficient adherence to the 
treatment is usually observed and predominantly caused by its asymptomatic clinical course with insufficient attention paid to the 
differential influence of psychosocial factors and psychosocial adaptations of urban and rural populations. However, at the same 
time, it is one of the most important aspects of arterial hypertension successful treatment.
The significant growth in psychosomatic disorders prevalence has become crucial as for mental, as for somatic disorders and, 
in particular, for the clinical course of arterial hypertension. Social disadaptation has an unfavourable influence on the health of 
urban and rural populations.
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According to WHO, almost every fourth person of working age suf-
fers from primary arterial hypertension in the world. The tendency for 
the incidence and prevalence of hypertension (hypertension) in differ-
ent countries has its own peculiarities. In Europe, the prevalence of hy-
pertension is 30–45% [21]. Taking into account the recommendations 
of the American Heart Association / American College of Cardiology 
(AHA / ACC) 2017), according to which stage I AH corresponds to val-
ues   130-139 / 80-89 mm Hg. Art., the prevalence rates of the incidence 
of hypertension will certainly increase [10]. According to various au-
thors, the number of people with hypertension by 2025 will increase by 
15-20% and will reach about 1.5 billion. The number of patients who are 
unaware of their hypertension is 56.7%; informed about the presence 
of hypertension, but not treated — 28,8%; receive hypertension thera-
py, but without adequate control — 14.5%. Target blood pressure (BP) 
below 140/90 mm Hg. Art. cannot be reached in 69% of patients [14]. 
Even in patients with very high-risk hypertension, the target levels of 
blood pressure remain unsatisfactory [6].

In Ukraine, about 14 million people suffer from cardiovascular dis-
ease. Mortality from cardiovascular disease is one of the highest in both 
Ukraine and the world. It accounts for 65% of total mortality [9]. Hyper-
tension holds the first place in the structure of cardiovascular diseases, 
it is present in 13 million people. Hypertension is an independent pre-
dictor of the development of diseases such as coronary heart disease, 
cerebrovascular disease, chronic heart failure, chronic kidney disease, 
which, in turn, cause early disability and death [21]. Increased blood 
pressure is a key risk factor for coronary heart disease. The awareness 
of the population of Ukraine about the presence of hypertension is 70%, 
of which about half are treated [1]. Such high prevalence, prognostic 
tendency for growth, the disabling effects of hypertension, in particular 
of persons of working age, cause a serious social problem.

The risk of mortality from coronary heart disease depends on the 
level of systolic blood pressure, reaching 41% in men (40-59 years) 
and 34% in women (30-69 years). The combination of hypertension 
and coronary heart disease, which is present in more than 60% of 
Ukrainians, significantly increases the risk of complications such as 
myocardial infarction, stroke, heart failure. Despite the disappointing 
statistics, the percentage of people who have reached the target blood 
pressure level remains very low in the population. As a consequence, 
the risks of coronary heart disease, heart failure, stroke, peripheral ar-
tery disease, and renal failure are uncontrolled. Hypertension, in addi-
tion to the above severe complications of the cardiovascular system, 
kidneys, brain, leads to early aging of the body. Arterial hypertension 
is rarely an independent disease and is often combined with other fac-
tors of cardiovascular risk (obesity, diabetes, atherosclerosis), which 
are mainly found in people aged 40-50 years. Hypertension also helps 
reduce memory and intelligence [3]. There is a concept of “multimodal 
target organ damage in hypertension”, according to which target organ 
lesions in hypertension, such as left ventricular hypertrophy or endo-
thelial dysfunction, have ceased to be considered as a consequence of 
the progression of hypertension [10, 19].

With increasing blood pressure to 160/95 mm Hg. Art. the risk of 
stroke increases 4-fold, and at a blood pressure level of 200/115 mm 
Hg. Art. — 10 times [21]. That is, the level of blood pressure itself is 
important. This is confirmed by data from the EUROASPIRE IV study, 
in which Ukraine participated. According to these data, in patients with 
confirmed coronary heart disease in 42% of men and 44% of women, 
the level of blood pressure was greater than 140/90 mm Hg. and the 
level of blood pressure above 130/80 mm Hg. Art. had about 70% of 

patients [15]. Increased blood pressure should be considered as one of 
the most important factors in cardiovascular risk, which has a negative 
impact on survival in the general population [16]. The question of deter-
mining the target blood pressure levels remains open. According to the 
SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial 2015), a greater re-
duction in systolic blood pressure (below 120 mmHg), compared to the 
target level recommended today (below 140 mmHg), leads to a signif-
icant reduction in cardiac output. —Vascular diseases, cardiovascular 
and, most importantly, overall mortality [11]. The independent factor of 
adverse clinical consequences in hypertension is not only the level of 
office systolic blood pressure, but also in the morning, the nature of the 
daily profile and the variability of blood pressure [12].

Achieving the target blood pressure level should be a top priority 
not only in the world but also in our country. Even the countries of 
Western Europe and America with advanced medical insurance sys-
tems fail to achieve this goal [13]. A possible explanation for this is the 
low adherence to treatment, since part of the patients have asymptom-
atic hypertension and the adjusted risk factors vary across populations. 
In particular, insufficient attention is paid to psychosocial factors and 
psychosocial adaptation in rural and urban populations.

The prevalence of hypertension in the urban population in Ukraine 
in 2010 was 29.6%, in the rural population — 36.3%. The target AO 
reached 15% in the urban population and less than 8% in the village [7]. 
Insufficient levels of prevention of AH and its complications, despite the 
fact that this disease is diagnosed in one third of the adult population of 
Ukraine, remains the cause of high mortality of rural and urban popu-
lation. Modern prevention of complications of hypertension is based on 
the concept of total cardiovascular risk. A comprehensive approach to 
cardiovascular risk stratification allows one to identify individuals with 
poor prognosis for hypertension and to modify risk factors more ag-
gressively. However, each of these risk factors is mainly considered in 
isolation, although cardiovascular disease is multifactorial in origin [4].

One of the important ways to increase the effectiveness of therapy 
in cardiovascular disease is to increase patients’ adherence to treat-
ment. It is difficult to determine patients’ real commitment to therapy 
in clinical practice. The published results of the study showed a signifi-
cantly low adherence to treatment for people with resistant hyperten-
sion. The presence of antihypertensive drugs in the urine was detected 
in 53% of patients with resistant hypertension, and in 30% — no anti-
hypertensive drug was detected in the urine [10]. That is, patients are 
treated, and doctors are treating. The main factors affecting adherence 
to treatment are: socio-economic, health-related, treatment-specific 
health outcomes of the patient [5]. It is undoubted that the patient’s 
self-control is very important in maintaining adherence to treatment and 
control of blood pressure, especially when combined with awareness 
and counseling of the population on hypertension. Self monitoring in 
combination with smartphone applications can provide even greater 
benefits in controlling blood pressure [21]. Determination of the true 
prevalence of hypertension and its risk factors among different seg-
ments of the population, sex and age groups, as well as awareness 
of people about the possible asymptomatic course of hypertension, 
its causes and consequences, the presence of real control of hyper-
tension at the level of primary health care. ways to solve the problem. 
Scientific evidence shows that properly organized preventive and ther-
apeutic care for patients with hypertension reduces the number of com-
plications, improves prognosis and improves quality of life [3].

Among the risk factors for the development of cardiovascular dis-
ease, a significant role belongs to psychosocial, in particular, anxiety 

So, the differential approach of arterial hypertension evaluation, including somatic and psychological components, makes possi-
ble to determine the causes of inadequate blood pressure control and low adherence to the treatment that may improve further 
results of arterial hypertension and its complications treatment and prevention.
Nowadays, it is important to create educational programs for family doctors, algorithms of cardiovascular diseases prevention 
considering the unfavourable effects of psychosocial factors as the cause of dangerous cardiovascular events.
KEY WORDS: arterial hypertension, psychosomatic factors.

Резюме. В статье проведен анализ влияния психосоматических факторов на развитие и прогрессирование эссенциаль-
ной артериальной гипертензии и ее осложнений.
Отмечено, что артериальная гипертензия занимает первое место в структуре сердечно-сосудистых заболеваний в Украи-
не и является самостоятельным предиктором таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные 
заболевания, хроническая сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек. Высокая распространенность, про-
гностическая тенденция к росту, инвалидизирующие последствия артериальной гипертензии, в частности лиц трудоспо-
собного возраста, обусловливают большую социальную проблему.
Артериальная гипертензия редко является самостоятельным заболеванием, она часто сочетается с другими фактора-
ми кардиоваскулярного риска — ожирением, сахарным диабетом 2-го типа, атеросклерозом, которые часто оказываются 
у лиц в возрасте 40-50 лет.
Достижения целевого уровня артериального давления должно быть главной задачей. Однако отмечают недостаточную 
приверженность к лечению, в значительной мере обусловлена   бессимптомным течением и недостаточным вниманием по 
дифференцированного воздействия на психосоциальные факторы и психосоциальную адаптацию в городского и сель-
ского населения, что является одной из важных составляющих успешной терапии артериальной гипертензии.
Значительный рост психосоматических расстройств приобрело большие масштабы как в расстройствах психической 
сферы, так и в клинике соматических расстройств, в частности в клиническом течении артериальной гипертензии. Соци-
альная дезадаптация неблагоприятно влияет на здоровье городских и сельских жителей.
Дифференцированный подход к оценке артериальной гипертензии с позиций единства соматического и психического 
компонентов позволит выявить причины неадекватного контроля артериального давления и низкой приверженности к 
лечению и на их основании усовершенствовать терапию и профилактику осложнений артериальной гипертензии.
Сейчас актуальным является необходимость разработки учебных программ для семейных врачей, алгоритмов лечебной 
тактики и профилактики кардиоваскулярных осложнений, которые бы учитывали неблагоприятное влияние психосоци-
альных факторов как причины опасных сердечно-сосудистых событий.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, психосоматические факторы.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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and depressive disorders. According to the World Health Organization, 
by 2020, if depressive symptoms continue to increase, its prevalence 
will increase by 5.7% and will be the second cause of disability in the 
world after coronary heart disease. The share of mental health disor-
ders is up to 12% in the structure of other diseases in all countries of 
the world, including in young people. These factors have become of 
considerable importance in the Ukrainian population as well. According 
to the results of a sociological survey conducted in the beginning of 
2015 in the 22 regions of Ukraine, 63% of respondents indicated their 
presence of anxiety [1, 2]. Depressive disorders are the most somatic 
psychiatric abnormalities [8, 9]. In the general population, depressive 
disorders are observed in 5–17% of cases [9, 17, 18]. A significant per-
centage of depressive states, combined with somatic illnesses, remain 
undetected due to patients’ reluctance to discuss their condition and 
social stigma or because they do not allow their complaints to be re-
lated to mental disorders [4, 9]. Among the sociological risk factors for 
the development of psychosomatic disorders are gender (women have 
a more pronounced psychosomatic pathology), low level of education 
and position in society, stressful life events, and actually somatic dis-
eases. Significant growth of psychosomatic symptoms in the overall 
structure of the disease has acquired considerable scale both in the 
structure of disorders of the mental sphere and in the clinic of somatic 
disorders. At the same time the object of attention of leading scientists 
is psychosomatic — psychogenically caused disorders of functioning 
of internal organs. The current social situation has seen large-scale 
social inequalities between different segments of the population, which 
are capable of influencing population and individual health. Social in-
equality creates tension in a society that manifests itself in the form 
of aggression, despair and hopelessness, which are the most com-
mon forms of social ill health. Unemployment, frequent change of work 

and place of residence, high levels of divorce, the shadow economy 
and corruption, local military conflicts all exacerbate stress, especially 
among working-age men and young people [9]. The dependence of the 
patient’s physical health on his or her mental state has been thoroughly 
researched by modern scientists. It is impossible to exclude the fact 
that somatic illness as a process is caused by the influence of psycho-
logical and emotional factors [20].

An approach to hypertension from the standpoint of the unity of the 
somatic and mental components will help to identify the causes of inad-
equate control of blood pressure and low adherence to treatment and 
to create a program for prevention of these disorders. Conducting psy-
chological work with residents of rural and urban populations will help 
identify the proportion of psychosomatic disorders in the development 
of hypertension and better understand the patient, and thus improve 
the adherence to therapy and prognosis of the underlying disease, pre-
serve the psychosocial adaptation of the patient, improve the quality of 
life with full social functioning [1]. The state of the problem requires the 
development of training programs for GPs, algorithms for therapeutic 
tactics and prevention in identifying patients with a relationship of psy-
chosomatic factors in the development of hypertension [6, 9].

CONCLUSIONS
1. High levels of blood pressure are caused by a lack of public 

awareness of the effects of hypertension and low adherence to 
treatment.

2. The prevalence of hypertension in rural and urban populations is 
different and has its risk factors.

3. The approach to hypertension from the standpoint of the unity 
of the somatic and mental components will reveal the reasons 
for inadequate control of the hypertension and low adherence 
to treatment.
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RAMIPRIL IN THE TREATMENT OF HYPERTENSION

РАМИПРИЛ В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Summary. The article presents the results of the risk of cardiovascular disease and their complications, which increases in 
proportion to the increase in blood pressure (BP), in connection with which the normalization of BP and successful control 
over its level underlie the increase in life expectancy It is known that the treatment of hypertension should begin from non-drug 
measures — restriction of the use of table salt, normalization of body weight, increase of physical activity (adequate aerobic 
exercise), a sharp decrease in alcohol consumption, refusal from smoking. However, in most cases, real control of blood pressure 
can be ensured only when prescribing drug therapy.
Key words: blood pressure, hypertension, ramipril. angiotensin-converting enzyme inhibitors, ACE inhibitors.

Резюме. В статье приведены результаты риска развития сердечно–сосудистых заболеваний и их осложнений, что воз-
растает пропорционально росту уровня артериального давления (АД), в связи с чем нормализация АД и успешный кон-
троль над его уровнем лежат в основе увеличения продолжительности жизни Известно, что лечение АГ следует начинать 
с немедикаментозных мероприятий — ограничения употребления поваренной соли, нормализации массы тела, увеличе-
ния физической активности (адекватная аэробная нагрузка), резкого снижения употребления алкоголя, отказа от курения. 
Однако в большинстве случаев реальный контроль АД удается обеспечить только при назначении лекарственной тера-
пии.
Ключевые слова: артериальное давление, артериальная гипертензия, рамиприл. ингибиторы ангиотензин-превращаю-
щего фермента, иАПФ.
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In the treatment of hypertension patients, the target blood pres-
sure should be less than 140/90 mm Hg. Art. With good tolerability of 
the prescribed therapy, it is advisable to lower blood pressure to lower 
values. In patients with a high and very high risk of cardiovascular com-
plications, it is necessary to lower blood pressure to 140/90 mm Hg. Art. 
and less for 4 weeks. therapy. In the future, subject to good tolerance, 
it is recommended to lower blood pressure to 130–139 / 80–89 mm 
Hg. Art. With poor tolerance of therapy, it seems possible to reduce it 
in several stages. At each stage, blood pressure decreases by 10–15% 
of the initial level in 2–4 weeks. followed by a break to adapt the patient 
to lower blood pressure values. The next step in lowering blood pres-
sure and, accordingly, enhancing antihypertensive therapy in the form 
of increasing doses or the number of drugs taken is possible only if the 
already achieved blood pressure values   are well tolerated. If the transi-
tion to the next stage causes a deterioration in the patient’s condition, it 
is advisable to return to the previous level for a while.

Thus, the decrease in blood pressure to the target level occurs in 
several stages, the number of which is individual and depends on both 
the initial level of blood pressure and the tolerance of antihypertensive 
therapy. It is important to remember that in the presence of diabetes 
mellitus and kidney damage, in the case of proteinuria less than 1 g of 
blood pressure should be reduced less than 130 and 80 mm RT. Art., 
and with an increase in protein loss and impaired renal function, blood 
pressure numbers should be even lower. Upon reaching the target lev-
el of blood pressure, it is necessary to take into account the lower limit 
of the decrease in systolic blood pressure to 110–115 mm Hg. Art. and 
diastolic blood pressure up to 70–75 mm RT. Art., and also to ensure 
that during treatment there is no increase in pulse blood pressure, es-
pecially in elderly patients [1].

Drug therapy should not only reduce blood pressure, but also re-
duce the number of cardiovascular complications. For the treatment 
of hypertension, thiazide diuretics, angiotensin converting enzyme 
inhibitors (ACEs), angiotensin receptor blockers (ARBs), β-blockers 
and calcium antagonists are used. Moreover, all representatives of the 
above groups are able to adequately reduce blood pressure [3]. The 
most used group of antihypertensive drugs in clinical practice are ACE 
inhibitors, which reduce the effect of the renin — angiotensin — aldo-
sterone system (RAAS), primarily arterial vasoconstriction and aldo-
sterone secretion. The main advantage of ACE inhibitors over other 
antihypertensive drugs is their proven beneficial effect in a variety of 
diseases of the cardiovascular system (Table 1) [4] and a positive effect 
on target organ damage.

The beneficial effect of ACE inhibitors in various diseases of the 
cardiovascular system is extremely important, because in real clinical 

practice, the presence of isolated hypertension is not a common situ-
ation.

Let us consider in more detail the mechanism of action of ACE 
inhibitors. In accordance with modern concepts, the activation of RAAS 
plays a crucial role in the regulation of blood pressure as a key effec-
tor hormone of RAAS, through vasoconstriction, increased afterload of 
the left ventricle, sodium and water retention increases blood pressure 
and helps stabilize hypertension [5]. The long-term effects of elevated 
levels of AT II,   especially in tissues, lead to cardiac and vascular re-
modeling and kidney damage. ACE inhibitors have an antihypertensive 
effect by inhibiting the effects of AT II,   preventing its formation from AT 
I [6]. An increase in the activity of the kallikrein — kinin system in blood 
and tissues determines the cardio and endothelioprotective action of 
ACE inhibitors due to activation of the prostaglandin system and, ac-
cordingly, an increase in the synthesis of prostaglandins that stimulate 
the formation of nitric oxide in endotheliocytes.

Drugs of this class have proven to be effective in reducing the se-
verity of left ventricular myocardial hypertrophy, as well as significantly 
reducing the severity of microalbuminuria, proteinuria and preventing 
a decrease in renal function. ACE inhibitors have the most pronounced 
antihypertensive effect on patients with increased RAAS activity. In ad-
dition, ACE inhibitors affect the degradation of bradykinin, which, on 
the one hand, enhances their antihypertensive effectiveness, and on 
the other hand, leads to the development of characteristic side effects 
such as dry cough and angioedema. One of the most studied represen-
tatives of the ACE inhibitor group is ramipril. The first studies summa-
rizing the clinical experience of ramipril in hypertension appeared more 
than 20 years ago [7–9]. Subsequently, numerous controlled studies 
were carried out in which ramipril showed its high efficiency.

As for the pharmacokinetic properties of ramipril, this drug is a 
long-acting lipophilic ACE inhibitor that does not contain sulfhydryl 
groups [10]. Ramipril is a prodrug and passes into the liver in the active 
form — ramiprilat. After oral administration, ramipril is rapidly absorbed 
from the gastrointestinal tract. The bioavailability of ramipril is 50–65%. 
Eating does not affect the degree of absorption, but reduces its speed. 
The maximum concentration of ramipril in blood plasma is reached 
within 1–2 hours, ramiprilat — in 2–4 hours. The binding to ramiprilat 
plasma proteins is 56%, and the elimination half-life is 13–17 hours, 
which makes it possible to prescribe the drug 1 time per day [ eleven]. 
With impaired liver function, the metabolism of the drug slows down.

Thus, after ingestion, the antihypertensive effect of ramipril begins 
in 1-2 hours, reaches a maximum after 4.5-6.5 hours, while continuing 
for 24 hours or more [12]. With daily use, antihypertensive activity grad-
ually increases over 3-4 weeks. and persists with prolonged treatment. 
The effective dose of ramipril in different patients varies from 2.5 to 10 
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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mg per day. Moreover, the effectiveness of ramipril in relation to hyper-
tension does not depend on the gender, age and body weight of the 
patient. The drug, as a rule, does not cause an excessive decrease in 
blood pressure at the beginning of treatment, and the sudden cessa-
tion of the drug does not lead to its rapid and significant increase [13].

Due to the substantial evidence base, ramipril is widely used for 
the treatment of hypertension, including in high-risk patients and in the 
presence of various concomitant pathologies. So, according to the Eu-
roHeart register, the share of this drug in the total number of prescrip-
tion ACE inhibitors exceeds 20% [14]. At the same time, it should be 
noted that ramipril is prescribed less frequently by Russian therapists 
and cardiologists than other ACE inhibitors. In one of the large studies 
with ramipril — HOPE, which included patients who had myocardial 
infarction, as well as patients without IHD complications, it was shown 
that in patients with a high risk of cardiovascular complications, taking 
ramipril reduced the risk of developing myocardial infarction, stroke, 
or cardio vascular death by 22%. It is noteworthy that the beneficial 
effect of ramipril in relation to the development of MI, stroke, or cardio-
vascular death was comparable in the subgroups of patients with and 
without diabetes, and the use of ramipril reduced the risk of developing 
diabetes by 34% [15]. Another study demonstrated the long-term ben-
efits of taking ACE inhibitors after MI. In the AIRE study, some patients 
received ramipril for 5 years, with a reduction in mortality during fol-
low-up of 36% [16]. The effectiveness of ramipril in terms of its effect 
on the frequency of cardiovascular complications was demonstrated in 
the ONTARGET study, which compared ARB treatment strategies with 
telmisartan, an ACE inhibitor ramipril, or a combination of these for the 
clinical course of cardiovascular diseases [17]. During the study, prima-
ry endpoint events occurred in 16.5% of patients in the ramipril group 
and in 16.7% of patients in the telmisartan group without significant dif-
ferences between the groups. Compared with ramipril, patients treated 
with telmisartan had a lower incidence of coughing and angioedema, 
but a higher incidence of hypotensive symptoms. In the combination 
therapy group with the same frequency of development of cardiovas-
cular complications, the tolerance was worse than the ramipril group.

The SECURE study showed the anti-atherosclerotic effects of rami-
pril, which, among other things, can slow the progression of atheroscle-
rosis [18]. It was shown that during ultrasound examination of the carot-
id arteries, the thickness of the intima-media layer slowed down when 
taking 10 mg of ramipril for 4.5 years of observation. In a large open 
study CARE [19], conducted in real clinical practice in patients with hy-
pertension of grade I — II, monotherapy with ramipril was evaluated at 
a dose of 2.5 to 10 mg per day. After 8 weeks. a significant decrease in 
systolic and diastolic blood pressure by an average of 13% was noted. 
The response rate to treatment in the systolic diastolic hypertension 
group was more than 85%, and in the group with isolated systolic hy-
pertension — more than 70%. Moreover, the number of side effects 
during therapy was low, the frequency of coughing did not exceed 3%.

An open multicenter CHARISMA study evaluated the antihyperten-
sive effect of ramipril [20]. Within 16 weeks With ramipril treatment, a 
gradual clinical and statistically significant decrease in systolic and dia-
stolic blood pressure was noted. Ramipril treatment was characterized 
by good tolerance: 94% of patients noted excellent and good toler-
ance of therapy, only 4 (6%) patients — satisfactory. Adverse events 
occurred in 5 (7%) patients: 3 (4%) had a dry cough (a definite connec-
tion), and 2 (3%) had frequent hypertensive crises (doubtful connec-
tion) during treatment. The results showed that ramipril clinically and 
statistically significantly reduces blood pressure, reduces the level of 
microalbuminuria in patients with hypertension 1-2 degree, regardless 
of the time of a single dose. The use of ramipril in the morning and 
evening hours does not significantly affect the effectiveness and safety 
of treatment.

Further, in the multicenter open study HARISMA-2, the efficacy 
and tolerability of combination antihypertensive therapy, including var-
ious doses of ramipril and hydrochlorothiazide in patients with AH of 
the 1st — 2nd degree, were studied [21]. As a result of treatment, the 
target blood pressure level was reached and maintained by 86% of 
patients. Evaluation of the dynamics of the main indicators of 24-hour 
blood pressure monitoring showed a clinically significant significant de-
crease in both systolic and diastolic blood pressure in 24 hours. It was 
shown that treatment with ramipril 10 mg + hydrochlorothiazide 12.5 
mg more effectively reduced blood pressure on average per day and 
during compared with ramipril 5 mg and hydrochlorothiazide 25 mg 
with a comparable decrease in nightly blood pressure.

Thus, today there is a rich evidence base associated with the use 
of an ACE inhibitor ramipril in patients with hypertension. The idea of   an 

“ideal” antihypertensive drug includes, in addition to the high efficiency 
of blood pressure control, the prevention of the main complications of 
hypertension and the reduction of mortality from them, good tolerance, 
safety, ease of use and affordable price — ramipril undoubtedly meets 
all these requirements.

Ramipril has long been widely used in clinical practice, including 
its generics [22]. By 2007, 22 ramipril generics were already registered 
in different countries. The generic drug of the original ramipril, Dila-
prel® (pharmaceutical company Vertex, Russia), is presented on the 
Russian pharmaceutical market. This domestic drug on pharmacoki-
netics and bioequivalence is fully consistent with the original drug, and 
from an economic point of view is much more profitable. The economic 
component of the issue cannot be ignored when prescribing the drug, 
because the cost of treatment directly affects patients› adherence to it. 
Dilaprel® is the only Russian-made ramipril drug available to a large 
number of patients. Dilaprel® can be recommended to a wide range of 
patients with hypertension, including those with concomitant diseases, 
to successfully control blood pressure and reduce the risk of cardiovas-
cular complications.
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ANGIOTENSIN II RECEPTOR ANTAGONISTS IN THE TREATMENT OF ARTERIAL 
HYPERTENSION

АНТАГОНИСТЫ РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ

Summary. The article discusses the possibility of using angiotensin II receptor antagonists in the treatment of arterial hypertension. 
Arterial hypertension (AH) is one of the main risk factors for morbidity and mortality in the adult population not only in Ukraine, 
but throughout the world. Morbidity and mortality due to hypertension can be significantly reduced with appropriate treatment 
and control of blood pressure (BP) [1]. An important role in the regulation of blood pressure is played by the renin-angiotensin-
aldosterone system (RAAS). The main peptide of RAAS is angiotensin (AT) II, which, acting on the AT1 receptors (one of its two 
main receptors), causes a large number of biologically adverse effects. Candesartan, a prodrug of the AT II receptor blocker 
class (ARB), inhibits the binding of AT II due to selective and competitive binding to the AT1 receptor [2]. The drug was used for 
the first time in an experiment in 1992, and after 2 years the program of its clinical studies began [3, 4]. Clinical data indicate 
that candesartan is highly effective in lowering blood pressure, therapy for heart failure, and diabetic nephropathy, as well as in 
reducing the risk of developing and reducing the rate of progression of diabetic retinopathy [5, 6].
Key words: blood pressure, arterial hypertension, angiotensin II receptor antagonists, angiotensin-converting enzyme inhibitors, 
candesartan.

Резюме. В статье рассмотрены возможности применения антагонисты рецепторов ангиотензина II в лечении артериаль-
ной гипертонии. Артериальная гипертония (АГ) относится к числу основных факторов риска заболеваемости и смертно-
сти взрослого населения не только Украины, но и всего мира. Заболеваемость и смертность в результате АГ могут быть 
значительно снижены при соответствующем лечении и контроле артериального давления (АД) [1]. Важную роль в регу-
ляции АД играет ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС). Главным пептидом РААС является ангиотензин 
(АТ) II, который, воздействуя на рецепторы АТ1 (один из двух его основных рецепторов), вызывает большое количество 
биологически неблагоприятных последствий. Кандесартан — представитель класса блокаторов рецепторов АТ II (БРА), 
являющийся пролекарством, препятствует связыванию АТ II благодаря селективному и конкурентному связыванию с ре-
цептором АТ1 [2]. Препарат первый раз применялся в эксперименте в 1992 г., а спустя 2 года началась программа его 
клинических исследований [3, 4]. Клинические данные свидетельствуют о высокой эффективности кандесартана в сни-
жении АД, терапии сердечной недостаточности, диабетической нефропатии, а также в уменьшении риска развития и сни-
жения темпов прогрессирования диабетической ретинопатии [5, 6].
Ключевые слова: артериальное давление, артериальная гипертензия, антагонисты рецепторов ангиотензина II, ингиби-
торы ангиотензин-превращающего фермента, кандесартан.
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Medical prophylaxis of hypertension TROPHY study.
The TROPHY (Trial of preventing hypertension) study was con-

ducted to study the possibility of preventing the development of hy-
pertension by blocking RAAS, determining the degree of effectiveness 
of candesartan in combination with the prevention of hypertension (in 
particular, with a change in lifestyle) [6, 9]. The study involved 809 pa-
tients with systolic blood pressure (SBP) — 130–139 mm Hg. Art. and 
diastolic blood pressure (DBP) 89 mm RT. Art. or lower, or GARDEN 
139 mm RT. Art. or lower and DBP 85–89 mm Hg. Art. Study partici-
pants were randomized to receive candesartan (n = 409) or placebo (n 
= 400) for 2 years, and then both groups received placebo for 2 years. 
An analysis was made of the data of 772 participants (of which 391 in 
the candesartan group and 381 in the placebo group; average age — 
48.5 years; 59.6% of men). During the first 2 years, the development 

of hypertension was detected in almost 2/3 of patients (n = 154) in the 
placebo group and in 53 in the candesartan group (relative risk reduc-
tion 66.3%, p = 0.001). After 4 years, the development of hypertension 
was observed in 240 patients in the placebo group and in 208 in the 
candesartan group (relative risk reduction of 15.6%, p = 0.007). The 
uniqueness of the TROPHY study lies in the fact that the possibility 
of delaying the development of hypertension by blocking RAAS was 
clinically confirmed.

Antihypertensive efficacy of candesartan in patients with
arterial hypertension with / without diabetes.

In 5 randomized double-blind clinical studies of candesartan, pa-
tients with hypertension and the presence of diabetes mellitus (DM) or 
without diabetes took part [6, 10]. The research scheme was as follows:

 – within 4 weeks — placebo;

 17. Yusuf S. et al. Telmisartan, ramipril or both in patients at high — risk for vascular events // N. Engl. J. Med. — 2008.– Vol. 
358.– P. 1547–1553.

 18. Lonn E., Yusuf S. et al. Effects of ramipril and vitamin E on atherosclerosis; the study to evaluate carotid ultrasound changes in 
patients treated with ramipril and vitamin E (SECURE study) // Circulation. — 2001.– Vol. 103 (7) .– P. 919–925.

 19. Kaplan N.M. The CARE Study: a postmarketing evaluation of ramipril in 11,100 patients. The Clinical Altace Real — World 
Efficacy (CARE) Investigators // Clin. Ther. — 1996. — Vol. 18 (4) .– P. 658–670.

 20. Kolos I.P., Martynyuk T.B., Safaryan A.S. et al. Study of the efficacy of therapy with the ramipril angiotensin converting 
enzyme inhibitor and its combination with hydrochlorothiazide in patients with arterial hypertension and overweight: a study of 
CHARISMA // Cardiovask. ter. and profilakt. — 2008. — No. 2 (4). — S. 65–71.

 21. Chazova I.E., Martynyuk T.B., Nebieridze D.V. et al. Comparative efficacy of treatment with fixed combinations of various doses 
of ramipril and hydrochlorothiazide // Kardiovask. ter. and profilakt. — 2010. — No. 9 (4) .– S. 25–31.

 22. Trezza C., Galli Angelli D. An investigation of the guality and performance of ramipril generics versus Ttitace // BCPT.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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 – 4-6 weeks — reception of candesartan 8 mg 1 r./day, then, if 
blood pressure did not normalize, the dosage was doubled (blood 
pressure <140/90 mm Hg or blood pressure <130/80 mm Hg for 
diabetes);

 – further 4-6 weeks. — reception of candesartan 8 or 16 mg of 1 
r. / Day.

A total of 702 patients participated in the studies (of which 397 were 
men (56.6%), the average age was 60 ± 11 years), including 153 pa-
tients with diabetes (21.8%) and 549 without diabetes (78 , 2%). The 
average blood pressure at the initial stage was 160/94/65 mm Hg. 
Art. for SBP, DBP and pulse pressure (PD), respectively. All patients 
showed a significant decrease in the level of SBP, DBP and PD after 
the 2nd and 3rd periods of the study compared with the initial level, 
while in patients with diabetes there was a more pronounced effect.

Antihypertensive efficacy of candesartan and other ARBs.
The comparative effectiveness of candesartan and losartan was 

dedicated to a special meta-analysis, which included 14 studies (8 in 
hypertension and 6 in CH) [11]. His secondary goal was to study the 
comparative cost-effectiveness of both drugs. In all studies involving 
hypertensive patients, a direct comparison of candesartan and losar-
tan was performed. The difference between blood pressure was —1.96 
mm RT. Art. (95% CI from —2.40 to —1.51) for DBP and —3.00 mm 
Hg. Art. (95% CI from —3.79 to —2.22) for SBP in favor of candesartan. 
These differences were determined using the Markov model, which es-
timates the cost of 1 year of quality life; as a result of the analysis, the 
economic feasibility of using candesartan was demonstrated.

The effect of candesartan on arterial stiffness.
In a study [6, 12], which evaluated the effect of candesartan on 

arterial elasticity, as well as inflammatory and metabolic parameters, 
hypertensive patients with multiple cardiovascular risk factors were 
divided into 3 groups: group 1 received 32 mg of candesartan, group 
2 — 16 mg of candesartan, group 3 — antihypertensive therapy without 
ARBs or ACE inhibitors. Arterial elasticity was assessed using a pulse 
wave contour analysis (HDI CR 2000, USA). In patients taking 32 mg 
of candesartan, the index of elasticity of large arteries (IEA) increased 
from 8.6 ± 2.8 to 16.6 ± 5.1 ml / mmHg. Art. × 100 after 6 months. treat-
ment (p = 0.0001); index of elasticity of small arteries (IEMA) — from 
2.7 ± 1.3 to 5.9 ± 2.8 ml / mmHg. Art. × 100 (p = 0.0001); systemic 
vascular resistance (CVC) decreased from 1881.5 ± 527.5 to 1520.9 
± 271.8 (p = 0.0006). In patients receiving 16 mg of candesartan, IEA 
increased from 11.0 ± 3.5 to 14.4 ± 3.2 ml / mmHg. Art. × 100 (p = 
0.0001), IEMA — from 3.7 ± 1.4 to 5.4 ± 2.1 ml / mmHg. Art. × 100 (p 
= 0.0001), CCC decreased from 1699.8 ± 327.6 to 1400.7 ± 241 (p = 
0.0001). In the control group, despite a comparable decrease in blood 
pressure, neither IEA nor IEMA improved during the treatment period. 
Thus, an improvement in the elasticity of arteries of different caliber 
was observed only with ARB.

The effect of candesartan on renal function in patients with 
varying degrees of impairment and in patients after kidney trans-

plantation (SECRET Study).
The SECRET study (Study on Evaluation of Candesartan Cilex-

etil after Renal Transplantation) is an international, multicenter, dou-
ble-blind, randomized study of candesartan compared to placebo in pa-
tients after kidney transplantation. Initially, 700 patients were planned to 
participate in the study over 3 years [6, 13]. In order to achieve a DBP 
of less than 85 mm Hg. Art. the dose of candesartan was increased 
from 4 to 16 mg / day, if necessary, additional drugs were added. The 
primary endpoints of the study were a combination of all-cause mortal-
ity, cardiovascular morbidity (CVD), and transplant failure. The study 
was completed ahead of schedule, since the frequency of reaching the 
primary endpoints was much lower than expected (13 in each group). 
At the time the study stopped, 502 patients were participants: 255 re-
ceived candesartan and 247 received placebo. Control of both SBP 
and DBP was more effective in the candesartan group. Urinary protein 
excretion and protein / creatinine ratio decreased in the candesartan 
group, but increased in the placebo group. Serum creatinine and po-
tassium levels increased slightly in those using candesartan. In a small 
study in patients with chronic kidney disease (CKD) of stages 4–5 [6, 
14], 7 patients were prescribed candesartan; the control group consist-
ed of 6 people who used drugs other than ARB, with a serum creatinine 
level of 2.52-5.95 mg / dL and blood pressure below 140/90 mm Hg. Art. 
Within 48 weeks 26 planned measurements were performed, within 3 
years an analysis of renal survival was carried out, the endpoints were 
a doubling of creatinine levels, the need for hemodialysis, death. In 2 
groups of patients there was no significant change in blood pressure. 
The level of proteinuria significantly decreased from 0.95 ± 0.51 to 0.39 
± 0.12 g / day (paired T-test, p = 0.033) in the candesartan group, but 
did not change in the control group. Creatinine clearance in the control 
group significantly decreased from 16.2 ± 5.7 to 10.4 ± 4.8 ml / min per 
1.73 m2 (paired T-test, p = 0.011), in the comparison group it remained 
the same. The decrease in the rate of decline in renal function when 
taking candesartan compared to the control group is illustrated by the 
reciprocal curve of creatinine levels (-0.002 ± 0.015 versus —0.025 ± 
0.015 dl / mg per month; unpaired T-test, p = 0.019). When taking ARBs, 
according to the results of the Kaplan-Meyer analysis, more favorable 

results were achieved than when taking a placebo, with respect to renal 
survival after 3 years (log-rank, p = 0.025). Serious side effects were 
not observed in the patients participating in the study. Thus, the ability 
of candesartan to reduce the level of proteinuria, to maintain renal func-
tion, even in case of progressive renal failure, has been demonstrated.

In another study, a double-blind, randomized cross-section, con-
sisting of 4 treatment periods of 2 months. each, 23 patients with hy-
pertension, type 2 diabetes and nephropathy took part [6, 15]. They 
were randomized to groups receiving candesartan at doses of 8, 16 or 
32 mg / day and placebo. Antihypertensive drugs were discontinued, 
patients received only long-acting furosemide throughout the study pe-
riod in an average dose of 40 (30–160) mg / day. The end points of 
the study are albuminuria, daily blood pressure and GFR. Against the 
background of placebo, the indicators were as follows: albuminuria 700, 
95% CI 486-1007 mg / day; HELL — 24 h 147 ± 4/78 ± 2 mm Hg. Art. 
and GFR 84 ± 6 ml / min / 1.73 m2. When taking all 3 doses of cande-
sartan, the level of albuminuria and daily blood pressure significantly 
decreased compared to those with placebo. The average decrease in 
albuminuria was 33% (95% CI 21–43), 59% (95% CI 52–65) and 52% 
(95% CI 44–59) and was dose-dependent. The level of albuminuria 
decreased more pronounced when taking a large dose of candesartan 
than when taking a low dose (p = 0.01). The decrease in daily SBP 
with increasing dose of candesartan was 9 (95% CI 2–16), 9 (95% CI 
2–16) and 13 (95% CI 6–20) mm Hg. Art., daily DBP — 5 (95% CI 2–8), 
4 (95% CI 1–7) and 6 (95% CI 3–9) mm Hg. Art. The decrease in GFR 
when taking all 3 doses of candesartan reached 6 ml / min / 1.73 m2 (p 
<0.05 versus placebo).

Tolerance and safety of candesartan
Candesartan, like other ARBs, is generally well tolerated; the fre-

quency of withdrawal is comparable to that of a placebo. The safety of 
candesartan does not change with the simultaneous administration of 
α-blockers, β-blockers, diuretics and calcium antagonists. It is known 
that RAAS blockers can lead to fetal malformations and neonatal com-
plications when taken during pregnancy, which limits their use in wom-
en of childbearing age. The teratogenic potential of RAAS blockers in 
the second and third trimesters of pregnancy has been well studied. 
The important question is: is it dangerous if pregnancy occurs with 
ARB and then this drug is canceled? The safety of candesartan was 
evaluated in women who became pregnant after randomization in the 
DIRECT-prevent 1, DIRECT-protect 1 and DIRECT-protect 2 studies: 
candesartan 32 mg / day or placebo was taken 615 (43.3%), 813 (42, 
7%) and 957 (50.2%) women, respectively. Among women who took 
at least 1 dose of candesartan, 178 patients (73 from the Prevent 1 
group and 105 from the Protect 1 group) became pregnant (86 from 
the candesartan group and 92 from the placebo group). Pregnancy 
outcomes were the same for both groups: full-term delivery took place 
in 51 women who took candesartan and 50 women who took placebo, 
premature births in 21 and 27, miscarriage in 12 and 15, early termina-
tion of pregnancy in 15 and 14 Most babies were healthy, both full-term 
and premature. There were 2 stillbirths in the candesartan group and 
1 in the placebo group, 2 “sick children” in the candesartan group and 
8 in the placebo group. The only congenital malformation was a ven-
tricular septal defect in the placebo group. Thus, it was found that the 
effect of a relatively high dose is 32 mg / day of candesartan for up to 
8 weeks. in the first trimester of pregnancy does not lead to a higher 
incidence of malformations than placebo in normotensive women with 
normoalbuminuria and type 1 diabetes [6, 18, 19, 23].

Candesartan has shown good tolerance in clinical trials involving 
children and adolescents with hypertension. Its pharmacokinetic profile 
was independent of age, gender, and weight and was similar to that in 
adults [23, 24]. The effect of candesartan and other ARBs on cancer in-
cidence was evaluated in 15 large, long-term, multicenter, double-blind, 
clinical trials involving 138,769 patients. 6.8% of patients had cancer 
when included in the study. During the study period, there were no 
significant differences in the incidence of cancer between ARB groups 
and control treatment. This meta-analysis indicates the absence of a 
significant increase in the incidence of cancer when prescribing ARBs 
compared with the control group and in the case of taking any specific 
drug from the ARB group. In addition, throughout the previous experi-
ence of placebo-controlled studies of candesartan, there were no sig-
nificant differences in the occurrence of fatal and non-fatal neoplasms 
during treatment with this drug [9, 15, 25].

Currently, due to the advent of generic drugs, the availability of 
sartans for patients has increased significantly. In Russia, the cande-
sartan Hyposart preparation [26], which is produced by the POLFARMA 
pharmaceutical plant [27], is widely used. Hyposart’s bioequivalence to 
original candesartan has been confirmed in a clinical study [28].

Conclusion.
Candesartan is an effective antihypertensive drug that has a tol-

erance profile similar to the placebo profile. Comparative data show 
that candesartan has the same (and in some cases even more pro-
nounced) antihypertensive effect, like other ARBs, and has a long dura-
tion. The drug is effective and safe in wide populations of patients with 
hypertension, including patients with diabetes and CKD.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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STUDY OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF BILE AFTER CHOLECYSTECTOMY ON 
CHOLELITHIASIS

Abstract. After cholecystectomy for cholelithiasis, bile is still secreted prone to stone formation, as evidenced by its altered 
physicochemical parameters. Patients after cholecystectomy need to use preventive measures to avoid the formation of lithogenic 
bile.
Key words: cholelithiasis, gall bladder, cholecystectomy, lithogenic properties of bile, lipid metabolism.
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Introduction
According to world statistics, the incidence of cholelithiasis dou-

bles every decade [1,2]. In Russia, gallstone disease (cholelithiasis) 
is rightfully considered one of the most common pathologies, reaching 
a prevalence of 5 to 40% depending on the region of residence [3,4]. 
The main method of treatment of cholelithiasis was and remains a sur-
gical one — cholecystectomy, which is third on frequency after hernia 
repair and appendectomy in general surgical practice [5,6,7]. It is con-
sidered that cholecystectomy performed in time and according to indi-
cations, improving clinical symptoms, leads to a complete restoring of 
the working capacity and quality of life of patients [8]. But the removing 
of the gallbladder only relieves the body of the affected organ and not 
compensates the complex pathophysiological disorders that occur in 
cholelithiasis. So in most cases, it cannot be considered the final stage 
of treatment [9,10,11]. There is a high probability of developing a pos-
tcholecystectomy syndrome, that manifestations are cholangiolithiasis 
and choledocholithiasis, that develop in 30% of patients and become 
the most common cause of relapse of pain and reoperation.

Until today, the pathogenetic mechanisms of lithogenesis remain 
poorly understood, the bile dyscholy is considered a probable cause [6]. 
The development of the problem in this aspect would allow to expand 
the preventive opportunities after the cholecystectomy.

Purpose of the study
To study the physicochemical properties of hepatic bile and the state 

of lipid metabolism before and after cholecystectomy for cholelithiasis.
Studies and research methods
We examined 210 patients (comparison group) with stage I (pre-

stone) of cholelithiasis (according to the classification of TsNIIG, 2001) 
[4] and 90 patients (observation group) who underwent cholecystec-
tomy for stage II and III (stone) of cholelithiasis. The groups were 
balanced by gender and age. The average age of the patients in the 
observation group was 58±6 years, among them there were 37 men 
and 53 women, the period after cholecystectomy was 3-8 years. The 
average age of the patients in the comparison group was 54±8 years 
old, among them there were 84 men and 126 women. The examination 
of the patients was carried out with the obligatory signing of informed 
consent. The formation of patient groups was carried out by random 
and typological sampling.

To verify the diagnosis were used anamnesis data, results of ultra-
sound examination of the biliary system using the S-DN-500 apparatus. 
All patients underwent duodenal tubing, followed by macroscopic, mi-
croscopic examination of the hepatic portion of bile (“C”), determination 
of its physical properties (specific gravity, surface tension, viscosity, 
acidity) and biochemical composition (total concentration of bile acids, 
cholesterol and phospholipids [12, 13]). The calculation of the cho-
late-cholesterol ratio and the phospholipid-cholesterol coefficient, that 
are the indices of lithogenicity of bile was performed. Determination 
of total sialic acids in bile was carried out using a sialotest [14], total 
protein was carried out on an FP 901 (M) analyzer from Labsystems.

Assessment of lipid metabolism was carried out by the content of 
total cholesterol, very low density lipoproteins, low density lipoproteins, 
high density lipoproteins, triglycerides in blood plasma. The levels of 
of total cholesterol, high density lipoproteins, and triglycerides was de-
termined on an analyzer FP-901 (M) from Labsystems (Finland). Very 
low density lipoproteins, low density lipoproteins were calculated by 
the formula: Very low density lipoproteins = triglycerides / 2, low den-
sity lipoproteins= total cholesterol — (very low density lipoproteins + 
high density lipoproteins). In accordance with the obtained data, the 
atherogenicity coefficient was determined by the formula atherogenicity 

coefficient= total cholesterol — high density lipoproteins / high density 
lipoproteins.

The results of laboratory and instrumental studies were compared 
with the data of the control group, that consisted of 50 healthy persons 
aged 20 to 40 years.

Statistical processing of the data was carried out on an AMD Sem-
pron mobile x86 personal computer using Microsoft Excel application 
packages XP version for MS Windows XP Professional using the library 
of statistical functions Biostat. The mathematical apparatus included 
traditional methods for calculating relative (P) and average values   (M) 
with the determination of their errors (±m). In some cases, the rule of 
exclusion of “pop-up” values   was used. The reliability of the data was 
evaluated by the nonparametric Wilcoxon-Wilcox test with a normal 
distribution of the sample. The difference is considered significant at p 
<0.05. The Pearson correlation coefficient was calculated, correlation is 
considered significant at p <0.05.

Results and discussion
Ultrasound of the biliary system in 86% of the patients of the com-

parison group showed signs of biliary sludge (microlithiasis, echo unho-
mogeneous bile with clots) in the gallbladder. In patients of the obser-
vation group (with removed GB), the enlargement of the common bile 
duct (up to 10-12 mm) was noted in 37%. Macroscopically, the hepatic 
portion of bile of all examined patients was non-flowing, heterogeneous, 
with flakes, in studying of microscopic properties, cholesterol crystals 
and microlites were found in it. The results of the study of the chemical 
composition of bile portion “C” are shown in table 1.

Due to the table, the content of bile cholesterol was significantly 
increased, and the content of bile аcids and bile phospholipids, stabiliz-
ing bile, preventing the deposition of cholesterol crystals, was reduced. 
The lithogenicity of bile is confirmed by sharply reduced cholate-choles-
terol ratio and phospholipid-cholesterol ratio. The level of total sialic ac-
ids, which is an indicator of inflammation of the mucous membrane of 
the biliary tract, was increased. Inflammation leads to delayed absorp-
tion of proteins that accelerate the processes of cholesterol nucleation 
[15], proof of which is the obligatory presence of these proteins in the 
center of cholesterol stones [16,4]. The role of protein as a cementing 
factor in the formation of gallstones is also possible [17].

In the study of the physical properties of bile in both groups of pa-
tients, an increasing of specific gravity, surface tension and viscosity, a 
decreasing in, acidity (table 2) was established.

The thickening of bile and an increasing of its viscosity reduces 
the solubility of various components in it, in particular, it provides the 
precipitation of cholesterol crystals [18,19,20,21].

The absence of a reliable difference between the physicochemi-
cal state of bile in patients of the observation and comparison groups 
suggests that after the cholecystectomy the composition of hepatic bile 
does not change significantly, bile remains prone to stone formation.

Using the method of correlation analysis (Table 3) that was con-
ducted in both groups of patients, a negative relationship was estab-
lished between specific gravity, viscosity, surface tension, total protein 
level, sialic acid level and lithogenicity indexes, the correlation was 
positive between the bile acidity and lithogenicity indexes. Moreover, 
the results of correlation studies in the comparison and observation 
groups were unidirectional.

Consequently, the tendency of bile to stone formation increases 
with the thickening of bile (increasing of its specific gravity, surface ten-
sion, viscosity), with the progression of the inflammatory process in 
the bile ducts (with an increasingof the level of total sialic acids, total 
protein).
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Due to the high proportion of cholesterol in the composition of 
gallstones, according to the modern theory of the pathogenesis of 
cholelithiasis, disturbance of lipid metabolism have an important place 
among the causes of gallstone formation.

As shown in table 4, in both groups of patients revealed the same 
type of changes in the blood lipid spectrum in the direction of decreas-
ing high density lipoproteins and increasing of total cholesterol, very 
low density lipoproteins, low density lipoproteins and triglycerides lev-
els, respectively, there is a significant increasing of the atherogenicity 
coefficient. The absence of a significant difference between the indices 
in the patients of the observation group and the comparison group sug-
gests that lipid metabolic disorders in patients with cholelithiasis persist 
even after cholecystectomy.

Due to the data of Table 5, the violation of lipid metabolism in the 
formation of lithogenic bile is significant. Thus, the tendency of bile to 
stone formation increases with a decreasing of non-atherogenic frac-
tions of cholesterol (high density lipoproteins) level in blood and with an 

increasing of atherogenic fractions of cholesterol (low density lipopro-
teins and triglycerides). Therefore, the higher is the the atherogenicity 
coefficient of the blood, the greater the lithogenicity of bile.

Conclusion
Summarizing the data obtained, it can be noted that after chole-

cystectomy due to cholelithiasis, bile is still secreted prone to stone for-
mation, as evidenced by its altered physicochemical parameters, lipid 
metabolism disorders remain. Since there is no “reservoir for storing 
bile,” which is the gall bladder, there is a danger of the formation of 
calculi in the bile ducts.

From our data it follows that patients after cholecystectomy need 
to use preventive measures to avoid the formation of lithogenic bile.
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Table 1.
The results of a chemical study of hepatic bile

Parameter control
 (n=50)

Observation group
(n=90)

Comparison group
(n=21  р 1 р 2 р 12

 Вile cholesterol (mmol/l) 3,63±0,06 13,74±0,46 16,38±0,54 5,0×10-27 1,3×10-22 0,07
Вile аcids (mmol/l) 20,76±0,20 13,84±0,52 15,44±0,59 4,9×10-13 3,1×10-13 0,40

Рhospholipids (mmol/l) 0,39±0,00 0,19±0,01 0,21±0,02 9,9×10-27 1,0×10-21 0,69
Сholate-cholesterol ratio 6,14±0,10 1,06±0,05 1,14±0,05 6,5×10-28 1,3×10-22 0,99

Рhospholipid-cholesterol ratio 0,11±0,002 0,02±0,002 0,02±0,002 8,4×10-31 9,0×10-23 0,06
T Total protein (g / l) 3,50±0,03 12,71±0,29 14,51±0,28 4,2×10-28 1,3×10-22 0,4

Total sialic acids
(mmol/l) 1,85±0,09 3,92±0,11 4,24±0,08 3,6×10-25 7,7×10-19 0,06

Note: n — the number of observations; р1 — reliability of differences in the comparison group relative to the control group; р2- reliability of 
differences in the observation group relative to the control group; р12- the reliability of the differences between the observation group and the 
comparison group.

Тable 2.
The results of the study of the physical properties of the bile portion «C»

Parameter control
(n=50)

Observation group
(n=90)

Comparison group
(n=210)  р 1 р 2 р 12

Specific gravity(units) 1010,22±0,18 1031,71±0,92 1029,52±0,58 5,8×10-27 1,4×10-22 0,06
Viscosity(units) 2,52±0,02 6,64±0,40 6,82±0,15 5,1×10-28 1,3×10-22 0,06

Surface tension(mkN/ m) 22,05±0,14 40,15±0,66 41,84±0,54 2,6×10-27 1,3×10-22 0,07
Acidity(units) 7,62±0,06 10,96±0,21 10,33±0,17 4,3×10-14 7,4×10-21 0,22

Note: n — the number of observations; р1 — reliability of differences in the comparison group relative to the control group; р2- reliability of 
differences in the observation group relative to the control group; р12- the reliability of the differences between the observation group and the 
comparison group.

Table 3.
Correlation between lithogenicity indices and physico-chemical parameters of hepatic bile in cholelithiasis

Parameter Specific gravity Viscosity Surface tension Total protein Sialic acids
Сholate-cholesterol ratio r=-0,36 r=-0,26 r=-0,43 r=-0,44 r=-0,31

р 0,08 9,70х10-17 1,23х10-44 1,84х10-47 0,08
Рhospholipid-cholesterol ratio r =-0,33 r=-0,31 r=-0,41 r=-0,48 r=-0,35

р 0,03 0,001 0,0001 0,0004 0,0001
Note: r — correlation, p — reliability of correlation.

Table 4.
Indicators of lipid blood metabolism

Parameter control
 (n=50)

Observation group
(n=90)

Comparison group
(n=210)  р 1 р 2 р 12

Сholesterol
(mmol/l) 5,22±0,07 5,75±0,15 5,75±0,18 0,03 0,36 0,11

Very low- density lipoproteins (mmol/l) 0,40±0,00 0,90±0,05 0,76±0,02 1,1×10-18 1,2×10-17 0,003
Low-density lipoproteins (mmol/l) 3,34±0,07 3,97±0,14 4,05±0,18 0,001 0,02 0,23
High-density lipoproteins (mmol/l) 1,38±0,01 0,85±0,02 0,92±0,01 3,5×10-22 1,1×10-27 0,3

Triglycerides   (g / l) 0,83±0,02 1,97±0,10 1,91±0,18 3,3×10-19 2,1×10-19 0,07
The coefficient of atherogenicity(UOM) 2,62±0,04 5,77±0,21 5,32±0,19 7,8×10-21 1,8×10-22 0,07

Note: n — the number of observations; р1 — reliability of differences in the comparison group relative to the control group; р2- reliability of 
differences in the observation group relative to the control group; р12- the reliability of the differences between the observation group and the 
comparison group

Table 5.
Correlation between lipid metabolism indices and bile lithogenicity indices

High-density lipoproteins Low-density 
lipoproteins

Triglycerides The coefficient of 
atherogenicity

Сholate-cholesterol ratio r=0,39 r=-0,07 r=-0,34 r=-0,32
р 2,22х10-16 0,02 0,0004 2,22х10 —13

Рhospholipid-cholesterol ratio r=0,41 r=-0,14 r=-0,31 r=-0,39
р 0,0003 0,08 0,08 0,008

Note: r — correlation, p — reliability of correlation.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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Abstract. The article proposed prophylactic of primary placental dysfunction in an abnormal placentation primarily promotes the 
elimination of hormonal and protein imbalance in the mother-placenta-fetus system, enhances utero-placental circulation and 
microcirculation and confirmed by a decrease in the frequency of threats of abortion without bleeding and bleeding.
Key words: placental dysfunction, low placentation,the first trimester of gestation.

Аннотация. В статтье предложен комплекс профилактики первичной плацентарной дисфункции при аномальной плацен-
тации, который способствует ликвидации гормонального и белкового дисбаланса в системе «мать-плацента-плод», позво-
ляет улучшить маточно-плацентарный кровоток, микроциркуляцию та уменьшить частоту возникновения угроз прерыва-
ния беременности без кровотечения и с кровотечением.
Ключевые слова: плацентарная дисфункция, низкая плацентация, I триместр гестации.

Введение. Среди важнейших проблем современного аку-
шерства одно из первых мест занимает проблема плацентарной 
дисфункции (ПД). На современном этапе развития акушерства 
ПД трактуют как клинический синдром, обусловленный морфо-
функциональными изменениями в плаценте и нарушениями ком-
пенсаторно-приспособительных механизмов, обеспечивающих 
функциональную полноценность органа [1, 6]. Особое значение 
в формировании ПД имеет расположение хориона и плаценты 
в полости матки, особенно ее низкая локализация [3]. Значитель-
ную актуальность приобретают вопросы, связанные с оценкой 
состояния маточно-плацентарного комплекса в ранние сроки ге-
стации, в частности изучение гормональной и белоксинтетической 
функций плаценты [5].

До сих пор окончательно не выяснены факторы, которые обу-
славливают бластоцистой выбор места имплантации. При низком 
размещении плаценты тонкая стенка нижнего сегмента матки не 
обеспечивает необходимых условий для достаточной васкуля-
ризации плацентарного ложа, гестационной перестройки миоме-
тральних сегментов спиральных артерий, в результате чего на-
блюдается снижение артериального кровоснабжения плаценты 
и плода. Это приводит к ограничению газообмена и метаболизма 
в фетоплацентарном комплексе, нарушению процесса созревания 
плаценты, снижению синтеза и дисбаланса гормонов плаценты 
и их предшественников материнского и плодового происхождения. 
Данные изменения снижают компенсаторно-приспособительные 
возможности системы мать-плацента-плод, способствуют разви-
тию первичной ПД, замедляют рост и развитие плода, обуслав-
ливая осложненное течение беременности и родов [2, 3]. Течение 
беременности при низкой плацентации с ранних сроков геста-
ции характеризуется клиническими признаками угрозы прерыва-
ния беременности и кровотечения, которые являются проявлением 
развития первичной ПД [4, 6]. Учитывая данный факт, разработка 
методов профилактики ПД при низкой плацентации с ранних сро-
ков гестации, ни у кого не вызывает сомнений.

Цель работы. Разработка новых методов профилакти-
ки первичной плацентарной дисфункции с ранних сроков геста-
ции при низкой плацентации.

Материал и методы. Нами обследовано 119 беременных 
с низким расположением хориона. Диагноз низкой плацента-
ции устанавливался с 6-7 недель гестации на основании ультразву-
кового исследования. Основную группу составили 64 беременных 
с низким расположением хориона, которым проводилась профи-
лактика ПД с ранних сроков гестации разработанным нами ком-
плексом медикаментозных средств и контрольную группу — 55 
женщин с низкой плацентацией, которым не проводилась про-
филактика ПД с ранних сроков гестации. Группы обследованных 
беременных были репрезентативные по возрасту и социальному 
статусу. Основываясь на том, что расстройства гормонопродуци-
рующей и белоксинтетической функции трофобласта/плаценты от-
мечались именно с раннего срока гестации, был разработан лечеб-
но-профилактический комплекс, действие которого направлено на 
улучшение выше указанных изменений и профилактику развития 
первичной ПД. С целью профилактики осложнений в I триместре 
гестации при низкой плацентации, нами было предложено исполь-
зование микронизированного прогестерона Лютеина по 50-100 мг 
2-3 раза в сутки сублингвально, с последующим переходом, после 
дообследования, на вагинальные формы применения по 100 мг 2 
раза в сутки. Препарат Лютеина содержит прогестерон, идентич-
ный эндогенному, в невысоких дозах не оказывает антигонадотроп-
ного эффекта, способствует секреторной перестройке эндометрия 
и полноценному формированию плодово-хориального кровотока 
[7]. Данную терапию назначали с момента установления диагноза 
низкого расположения хориона (6-7 нед) и продолжали до завер-
шения периода плацентации (16-17 нед). В предложенный ком-
плекс медикаментозных средств входили также: экстракт гинкго 
билоба, фолио и биолектра. Экстракт гинкго билоба — раститель-
ный препарат, действие которого направлено на улучшение пе-
риферического кровообращения и кровоснабжения трофобласта. 
Препарат назначался в капсулах по 40 мг три раза в день. Фолио — 
1 табл. в день утром во время еды для профилактики пороков раз-
вития плода. Биолектра содержит 300 мг ионов магния, назначался 
по 1 табл. в день. Курс лечения негормональной терапии состав-
лял 12-14 дней и назначался, начиная с 5-8-й недели, повторял-
ся 2-3 раза в I половине беременности с интервалом 2-3 недели. 
Женщины контрольной группы получали только фолиевую кислоту 
и витамин Е (в соответствии с приказом МЗ Украины №417).

В основной и контрольной группах беременных с низкой пла-
центацией было исследовано состояние синтетической функ-
ции по уровням в крови белков беременности: трофобластического 

β-гликопротеина (ТБГ), α-микроглобулина фертильности (АМГФ) 
и гормональной функций плацентарного комплекса: хориониче-
ский гонадотропин (ХГ), прогестерон, плацентарный лактоген (ПЛ) 
и эстрадиол. Обследование проводились в 9-12 недель гестации. 
Определение гормонов и белков осуществлялось методом твердо-
фазного иммуноферментного анализа. Статистическая обработка 
полученных нами результатов проводилась с помощью критерия 
Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. В основной группе, где про-
водилась профилактика ПД при низкой плацентации значительно 
улучшились показатели функции фетоплацентарного комплекса. 
Рекомендуемая терапия обеспечивает рост количества гормонов, 
крайне важно, поскольку под их влиянием происходит адаптивная 
перестройка обмена веществ беременной, что необходимо для 
развития плода. В табл. 1 представлены данные об уровнях гор-
монов в крови беременных с низкой плацентацией в I триместре 
гестации.

Таблица 1
Уровни репродуктивных гормонов в крови беременных 
с низкой плацентацией в 9-12 недель гестации (М±m)

Показатель Основная группа 
(n=64)

Контрольная 
группа
(n=55)

Хорионический 
гонадотропин, МЕ / л 49787,41±505,0* 39187,0±405,0
Прогестерон, нмоль/л 121,36±3,61* 97,14±3,12

Плацентарный лактоген, 
мг/л 1,42±0,028* 1,18±0,042

Эстрадиол, нмоль/л 10,32±0,66 9,56±0,86
Примечание. * — р <0,05 по сравнению с группой с контроля.

Концентрация прогестерона в крови беременных, получавших 
предложенный комплекс профилактических мероприятий, была 
достоверно больше по сравнению с беременными, которым не 
проводилась профилактика ПД с ранних сроков гестации (р<0,05). 
Уровень ХГ также достоверно отличался в основной и контроль-
ной группах. В ранние сроки ХГ синтезируется в эпителии ворси-
нок синцитиотрофобласта и его транспорт ориентирован в сторону 
межворсинчатого пространства — в маточно-плацентарный крово-
ток. Содержание плацентарного лактогена увеличился на 16,9% 
в группе беременных с низкой плацентацией, получавшей профи-
лактику ПД, по сравнению с контролем. В ранние сроки беремен-
ности стероидная функция желтого тела поддерживается плацен-
тарными гормонами — ХГ и ПЛ. Концентрация эстрадиола между 
группами достоверно не отличалась.

Таблица 2
Уровни белков беременности в крови беременных с низ-

кой плацентацией в 9-12 недель гестации (М±m)

Показатель Основная группа 
(n=64)

Контрольная группа
 (n=55)

ТБГ, нг/мл 342,45±10,1* 178,65±15,12
АМГФ, нг/мл 91,48±3,96* 64,78±5,24

Примечание. * — р <0,05 по сравнению с группой с контроля.

Содержание плацентарных белков у беременных основной 
группы повышается до уровня беременных с нормальным разме-
щением хориона. Так, из табл. 2., отмечается достоверное увели-
чение концентрации ТБГ почти в 2 раза и на 29,2% повышается 
уровень АМГФ в основной группе беременных, получавших пред-
ложенный нами лечебно-профилактический комплекс, по сравне-
нии с контролем (р<0,05). Уменьшение данных показателей можно 
анализировать как начало развития первичной ПД, что клиниче-
ски проявляется осложнениями в I триместре гестации.

Частота осложнений беременности в I триместре в основ-
ной группе была значительно меньше, чем в группе контроля. 
Основным осложнения беременности была угроза прерывания 
с кровотечением, составила в основной группе 10,9%, в контроль-
ной — 25,5% (р˂0,05) и без кровотечения — соответственно 29,7% 
и 56,4% беременных (р˂0,05).

Выводы.
1. Предложенный комплекс профилактики первичной ПД 

при аномальной плацентации, в первую очередь, способ-
ствует ликвидации гормонального и белкового дисбаланса 
в системе «мать-плод», позволяет улучшить маточно-пла-
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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центарный кровоток и микроциркуляцию, улучшить метабо-
лическую функцию плаценты.

2. Необходимость проведения профилактики первичной ПД 
при низкой плацентации подтверждается уменьшением ча-
стоты возникновения угроз прерывания беременности без 
кровотечения и с кровотечением.

Перспективы дальнейших исследований. Оценка влияния 
разработанного профилактического комплекса ПД на функцио-
нальное состояние фетоплацентарной системы во II-III триместрах 
беременности у беременных с низкой плацентацией с ранних сро-
ков гестации.
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Вступ. Для нормального перебігу вагітності надзвичайно важ-
ливими є етапи формування плаценти, її розвиток, становлення 
повноцінного матково-плацентарного та плодово-плацентарного 
кровообігу. Важливе значення має і місце розташування плацен-
ти в порожнині матки [1]. При аномальному розміщенні плаценти, 
зокрема в нижньому сегменті матки, недостатня гестаційна пере-
будова міометральних сегментів спіральних артерій забезпечує не 
повною мірою васкуляризацію плацентарного ложа, внаслідок чого 
спостерігається зниження артеріального кровопостачання плацен-
ти і плода. За даними літератури, низька плацентація трапляється 
в 9-30% випадків у першому триместрі [1, 3-5]. Безумовно, вивчен-
ня морфологічних особливостей будови хоріона та децидуальних 
оболонок на ранніх термінах гестації дасть можливість діагносту-
вати на ранніх етапах розвиток плацентарної дисфункції при низь-
кому розташуванні плідного яйця.

Мета дослідження. Встановити кількісні морфологічні харак-
теристики вільозних утворень хоріона плідного яйця при його низь-
кому розташуванні роздільно в терміни гестації 5-8 та 9-12 тижнів.

Матеріал і методи. Досліджуваний матеріал отримали під 
час артифіційних абортів у 50 жінок із низьким розташуванням хо-
ріона (основна

група) та в 50 жінок із нормальним розміщенням хоріона (кон-
трольна група) у терміни 5-12 тижнів гестації. Матеріал після про-
мивання водою фіксували протягом 22 годин у 10% розчині ней-
трального забуференого формаліну, який, після зневоднювання 
у висхідній батареї етанолу, заливали в парафін. Парафінові зрі-
зи товщиною 5 мкм для оглядового та морфометричного дослі-
дження забарвлювали гематоксиліном і еозином, а за допомогою 
імуногістохімічного методу визначали проліферативний клітинний 
нуклеарний антиген (Proliferating Cell Nuclear Antigen — PCNA) з 
подальшим обрахуванням проліферативного індексу (ПІ) у тро-
фобласті вільозних утворень у відсотках. Цифрові результати об-
роблені за методами статистики, зокрема, розбіжності між група-
ми дослідження обраховані за допомогою критерію Стьюдента.

Результати дослідження та їх обговорення. При медичних 
абортах у гістологічних препаратах обох груп виявлені мезенхі-
мальні, ембріональні, проміжні незрілі, стовбурові «ранні» ворсин-
ки, а також такі вільозні утворення, як трофобластичні та вільозні 
відростки, які є джерелом утворення нових хоріальних ворсинок 
[2, 6]. Якщо провести аналіз відсоткового співвідношення різних 
типів вільозних утворень у терміні гестації 5-8 тижнів у вагітних із 
низьким та нормальним розташуванням хоріона, то видно, що сут-
тєвих змін у даному терміні вагітності не спостерігається. Лише у 
вагітних основної групи виявляється статистична тенденція (р<0,1) 
до зниження відсотка трофобластичних та вільозних відростків по-
рівняно з контролем, відповідно, 10,4±0,22 та 11,6±0,45% (табл.1).

Таблиця 1.
Співвідношення різних типів вільозних утворень

у термін гестації 5-8 тижнів (М±m)

Типи вільозних утворень 
Контрольна 

група
(n=25)

Основна група
(n=25)

Стовбурові «ранні»ворсинки 1,5±0,12 1,7±0,18
Трофобластичні та вільозні 

відростки 11,6±0,45 10,4±0,22*
Мезенхімальні ворсинки 20,3±0,61 20,6±0,23
Ембріональні ворсинки 60,0±1,39 60,5±1,58

Типи вільозних утворень 
Контрольна 

група
(n=25)

Основна група
(n=25)

Проміжні незрілі ворсинки 6,6±0,70 6,8±0,86
Примітка: * — статистично достовірні відмінності основної гру-

пи спостереження у порівнянні з групою контролю (р<0,05)

У терміні гестації 9-12 тижнів у ворсинчастому хоріоні в основ-
ній групі відмічені характерні зміни, які полягають у наступному: 
при підрахунку співвідношення різних типів вільозних утворень ви-
явлено вірогідне (р<0,05) зменшення відсотка трофобластичних і 
вільозних відростків.

Таблиця 2.
Співвідношення різних типів вільозних утворень

у термін гестації 9-12 тижнів (М±m)

Типи вільозних утворень Контрольна група
(n=25)

Основна група
(n=25)

Стовбурові 
«ранні»ворсинки 8,7±0,40 8,9±0,39

Трофобластичні та 
вільозні відростки 9,0±0,42 6,2±0,27*

Мезенхімальні ворсинки 1,9±0,18 2,6±0,16
Ембріональні ворсинки 29,4±1,86 30,2±1,51

Проміжні незрілі 
ворсинки 50,6±1,98 52,1±1,73

Примітка:* — статистично достовірні відмінності основної гру-
пи спостереження у порівнянні з групою контролю (р<0,05)

Як ми бачимо (табл. 2), у вагітних із низьким розташуванням хо-
ріона трофобластичні та вільозні відростки становлять 6,2±0,27%, 
у порівнянні з контрольною групою (9,0±0,42%), даний показник на 
32,6% більше, що свідчить про зниження темпів утворення нових 
ворсинок і може пояснити малу масу плаценти, яка спостерігається 
в подальшому в жінок, які доносили вагітність. Аналіз отриманих 
даних вказує також і на те, що перші вірогідні зміни у вільозних 
утвореннях з’являються лише в 9-12 тижнів вагітності.

Вищевказаний висновок підтверджується і вірогідним змен-
шенням проліферативного індексу (ПІ) у вільозному трофобласті 
ворсинчастого хоріона порівняно з групою контролю, який підра-
ховували завдяки імуногістохімічному визначенню антигену PCNA. 
PCNA — це протеїн, який імуногістохімічними методами визнача-
ється виключно в клітинних ядрах.

У 5-8 тижнів в основній групі порівняно з контролем спостері-
гається лише тенденція до зниження проліферативного індексу у 
вільозному трофобласті, який відповідно становить 44,2±1,46% і 
48,2±1,58%. У 9-12 тижнів вагітності ПІ вірогідно (р<0,05) зменшу-
ється (в основній групі він становить 38,3±1,37%, а в групі контро-
лю — 42,8±1,48%).

Висновок. Таким чином, у ворсинчастому хоріоні у вагітних із 
низьким розташуванням хоріона відмічені характерні зміни, які по-
лягають у зменшенні відсотка трофобластичних, вільозних відрост-
ків та зниженні проліферативного індексу вільозного трофобласта.

Перспективи подальших досліджень. У подальшому плану-
ється вивчення гормональної функції хоріона в ранні терміни гес-
тації при його низькому розташуванні з метою ранньої діагности-
ки первинної плацентарної дисфункції.

Abstract. We studied the morphological features of chorion at its lowest location by morphometric and immunohistochemical 
methods in early term of gestation. New results that indicate the reduction of percentage of trophoblastic, villous processes and 
proliferative index in trophoblast villous formations, especially in the period 9-12 weeks gestation have been obtained.
Key words: early terms of gestation, low location of chorion, morphological changes.

Резюме. Морфометрическим и иммуногистохимическим методами в ранние сроки гестации проведено изучение морфо-
логических особенностей хориона при его низком расположении. Получены новые результаты, которые свидетельствуют 
о снижении процента трофобластических, вилезных отростков и пролиферативного индекса в трофобласте вилезных 
образований, особенно в срок гестации 9-12 недель.
Ключевые слова: беременность ранних сроков, низкое расположение хориона, морфологические изменения.

Резюме. Морфометричним та імуногістохімічним методами в ранні терміни гестації проведено вивчення морфологічних 
особливостей хоріона при його низькому розташуванні. Отримані нові результати, які свідчать про зниження відсотка 
трофобластичних, вільозних відростків і проліферативного індексу в трофобласті вільозних утворень, особливо в термін 
гестації 9-12 тижнів.
Ключові слова: вагітність ранніх термінів, низьке розміщення хоріона, морфологічні зміни.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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THE STATE OF SPORTS INJURIES IN UKRAINE AND THE TRANSCARPATHIAN REGION

СТАН СПОРТИВНОГО ТРАВМАТИЗМУ В УКРАЇНІ ТА ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Abstract. It was revealed that the most vulnerable to sports injuries are children aged 15 — 18 years, it is established that in the 
Transcarpathian region the share of sports injuries in the structure of the total for the period 2015 — 2017 was significantly lower 
than the similar indicator in Ukraine, and the level of children’s sports injuries in Ukraine in 4.6 times exceeded the similar indicator 
in the Transcarpathian region.
Key words: traumatism, sports traumatism, adults, children, athletes.

Анотація.Виявлено, що найбільш вразливими до спортивного травматизму є діти віком 15 — 18 років, встановлено, що 
в Закарпатській області частка спортивного травматизму в структурі загального за період 2015 — 2017 рр. була значно 
нижчою від аналогічного показника по Україні, а рівень дитячого спортивного травматизму в Україні за даними 2017 року 
в 4,6 разів перевищував аналогічний показник в Закарпатській області.
Ключові слова: травматизм, спортивний травматизм, дорослі, діти, спортсмени.
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Вступ. Сучасний спорт являє собою складне, багаторівневе, 
соціально значуще явище, що містить ряд серйозних протиріч. З 
одного боку, раціональні заняття фізичними вправами і спортом 
сприяють зміцненню та збереженню здоров›я, гармонійному фі-
зичному розвитку і функціональному вдосконаленню організму 
людини, з іншого — спорт як професійний вид діяльності в певній 
мірі провокує виникнення різних порушень в стані здоров›я спортс-
менів. Сучасний спорт характеризується жорсткою, конкурентною, 
а іноді і безкомпромісною боротьбою, що привозить до отримання 
травм.

Серед всіх видів травматизму (промисловий, сільськогоспо-
дарський, військовий, вуличний, транспортний, побутовий тощо) 
спортивний травматизм за даними різних дослідників коливається 
від 2% [1,2] до 10% [3] від загальної кількості травм.Деякі розбіжно-
сті в цифрах пов›язані з тим, що спортивний травматизм залежить 
як від травматичності виду спорту, так і від кількості тих, що займа-
ються і їх кваліфікації [4-10].

Мета роботи: дослідити стан спортивного травматизму в Укра-
їні та в Закарпатській області.

Матеріали та методи. Дослідження проведено на підставі да-
них ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України» про число травм 
та отруєнь серед дорослих та дітей за період 2015 — 2017 рр. Ви-
користано такі методи: аналітичний, медичної статистики, порів-
няльний аналіз, системний підхід.

Результати дослідження та їх обговорення.
За результатами дослідження встановлено, що частка спор-

тивного травматизму в структурі загального травматизму за період 
2015 — 2017 рр. по всій території України становила від 1,32 до 
1,46% (табл. 1), що значно нижче від даних представлених в літе-
ратурі [1-3].

Значно відмінними, не тільки від даних, знайдених в літературі, 
а й від загальнодержавних показників, виявилися результати в За-
карпатській області. Тут показник частки спортивних травм вия-

вився значно нижчим від аналогічного по Україні і становив 0,47% 
в 2015 р., 0,28% в 2016 р. та 0,35% в 2017 р. проти 1,32%, 1,46% та 
1,45% по Україні відповідно.

Таблиця1
Число травм середдорослих, підлітківі дітей 

в УкраїнітаЗакарпатськійобласті,частка спортивного 
травматизму в загальнійкількості травм (2015 — 2017 рр.)
Територія Роки Кількістьтравм Частка 

спортивних 
травм,%

Всього, 
абс.

В т.ч. спортивних, 
абс. 

Україна
2015 1 697 903 22 477 1,32
2016 1 705 444 24 841 1,46
2017 1 696 952 24 600 1,45

Закарпатська 
область

2015 47 389 225 0,47
2016 48 763 135 0,28
2017 45 105 159 0,35

Враховуючи, що дані не враховують загальну кількість спортс-
менів на тій чи іншій території робити висновків та шукати при-
чин таких відмінностей не можемо. Отримані результати можуть 
бути використані лише для врахування вкладу спортивного трав-
матизму в загальний.

Розподіл травматизму за видами травм з урахуванням віку доз-
волив нам визначити найбільш вразливу до спортивного травма-
тизму вікову категорію осіб (рис. 1).

Отримані результати свідчать, що частка спортивного травма-
тизму в структурі загального в 2017 році була найвищою саме се-
ред дітей. Так, в структурі загального травматизму в Україні частка 
спортивних травм що припадає на дітей віком 15 — 18 років є най-
вищою і становить 6%; частка серед дітей віком до 14 років стано-
вить 3%, тоді як частка спортивного травматизму серед дорослих 
складає тільки 1%.
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Дещо відмінними виявилися вікові переваги спортивного трав-
матизму за даними в Закарпатській області: 15 — 18 років — 0,8%, 
0 — 14 років — 1 %, дорослі — 0,15%.

Слід відмітити, що травми пов’язані з виробництвом, які не є 
характерними для дітей і могли б пояснити таку перевагу в долі 
спортивного травматизму в Україні серед дітей, складають всього 
0,3% серед дорослих. Потрібно також врахувати, що представлені 
дані не враховують загальну кількість спортсменів різних вікових 
категорій, тому не можуть бути використані для аналізу можливих 
причин та особливостей поведінки різних вікових категорій. Отри-
мані результати можуть бути використані лише для врахування 
вкладу дитячого спортивного травматизму в загальний дитячий 
травматизм.

Для порівняння дитячого травматизму в Україні та в Закарпат-
ській області ми підрахували кількість травм на 1000 спортсменів, 
які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах та в спеціа-
лізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву в Україні 
та Закарпатській області (табл. 2).

Таблиця 2
Рівень дитячого спортивного травматизму в Україні та 

Закарпатській області в 2017 році

Територія

Кількість 
спортсменів, які 

займаються 
в ДЮСШ та 
в СДЮШ ОР

Кількість 
спортивних 

травм,
абс.

Показник 
травматизму
(на 1000 осіб)

Україна 492188 15 879 32,26
Закарпатська 

область 15450 109 7,06

Інформація щодо кількості спортсменів представлена в статис-
тичному збірнику Державної служби статистики України «Закла-
ди культури, фізичної культури і спорту України» за 2017 рік.

Отримані результати виявилися дуже відмінними і свідчать, що 
рівень дитячого спортивного травматизму в Україні в 4,6 разів пе-
ревищував аналогічний показник в Закарпатській області. В той 
же час навіть показник 7,06 (по Закарпатській області), є досить 
високим в порівнянні з даними щодо поширення травматизму в лі-

тературі — за даними В. Л. Карпмана[4] середнє число спортивних 
травм на 1000 осіб, що займаються становить 4,7.

Такі розбіжності в результатах можуть бути пов’язані з різними-
наступними факторами:

 – Різна частота травм під час тренувань, змагань і на навчаль-
но-тренувальних зборах;

 – Різна частота травм на заняттях, на яких з яких-небудь при-
чин відсутній тренер або викладач [4];

 – Залежність частоти виникнення травм від кваліфікації спортс-
менів[5, 6];

 – Вид спорту з точки зору травматичності [7; 8];
 – Вид спорту в залежності від кількості задіяних;
 – Особливості виду спорту пов’язані з тривалими змагальни-

ми сезонами (часті переїзди спортсменів у різні кліматичні 
зони зі зміною часових поясів, режиму харчування, а також 
участь у змаганнях без попередньої адаптації) [9];

 – Частота занять спортом;
 – Специфічність умови навчально-тренувального процесу — 
замкнутість зального простору, скупченість гравців на ква-
дратний метр площі, що у багато разів збільшують кількість 
виникаючих єдиноборств і контактів учасників, як між собою, 
так і з різними перешкодами на шляху пересувань [10].

Слід також врахувати, що даний показник враховує лише заре-
єстровані випадки травм, тобто тих, хто звернувся в спеціалізова-
ний медичний заклад з приводу травми.

Висновки. У ході дослідження вивчено стан спортивного трав-
матизму в Україні та в Закарпатській області, виявлено, щонай-
більш вразливими до спортивного травматизму є діти віком 15 — 18 
років, встановлено, що в Закарпатській області частка спортивно-
го травматизму в структурі загального за період 2015 — 2017 рр. 
була значно нижчою від аналогічного показника по Україні, а рівень 
дитячого спортивного травматизму в Україні за даними 2017 року 
в 4,6 разів перевищував аналогічний показник в Закарпатській об-
ласті (32,26 проти 7,06 на 1000 осіб, що займаються спортом).

Перспективи подальших досліджень пов’язані з вивченням 
структури спортивного травматизму, зокрема за характером та ло-
калізацією ушкоджень в Україні й Закарпатській області та визна-
чення потреби в окремих видах реабілітаційних послуг для дітей, 
які активно займаються спортом.

Рис. 1. Розподіл травматизму в Україні та Закарпатськійобласті за видами травм з урахуваннямвіку (2017 рік)
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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Рис. 1. Розподіл травматизму в Україні та Закарпатськійобласті за видами травм з урахуваннямвіку (2017 рік)

MICROBIOTA CORRELATION IN THE INTESTINAL ANASTOMOTIC REGION AT THE 
LEAKAGE MODEL

Summary. The aim —to research relationships of quantitative and qualitative composition of intestinal microflora in the 
anastomotic region at the experimental leakage conditions.Methods. On the anastomotic leaks (AL) modelin 75 albino rats the 
microbial count index (MC) and population and typical composition of intestinal microflora in LgCFU/ml have been studied by 
using bacteriological investigations of the smears from sutures line.Results.An exponential increase of MC index (more than 5 
LgCFU/ml) was detected in the animals with ALsince 24 hours and during the entire period of observation. In 12-24 hours a strong 
direct correlation was revealed between the MC index and E.colinumber (r=0,97) and moderate reverse correlation —between 
the MC index and Enterococcus spp. number (r=-0,37). After 3-5 days the increase of MC index directly correlated with the 
number of Bacteroides spp. (r=0,39) and Clostridium spp. (r=0,41) and was inversely related to the amount of E.coli (r=-0,49) 
and Enterococcus spp. (r=-0,53).Conclusions. An exponential increase of total number of germs with the changes of population 
and typical composition of intestinal microflora occurs in anastomoticregion under conditions of their leaks. In 12-24 hours a MC 
index risingis mainly due to autochthonous flora, and after 3-5 days — by increasing the number of obligate anaerobes along with 
decreasingof facultative ones.
Keywords:intestinal microbiota,anastomotic leaks, experimental model.
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Despite the improvement of surgical techniques and active intro-
duction of modern methods of surgical treatment, the incidence of intes-
tinal anastomotic leaks(AL) ranges from 1,5 to 32% of cases depend-
ing on the urgency, site and technical conditions of surgical operations, 
the immune status and comorbidity of patients[1-3].Most unfavorable 
outcomes registered in colorectal surgery and in cases of widespread 
postoperative peritonitis the mortality rate is up to 50%[3]. A microbial 
contamination of the sutured tissues of gastrointestinal tract is one of 
the most constant among the various conditions of this pathology[4].
Numerous methods of intestinal sutures protection including through 
adhesive compositions and bioexplants are not always effective, es-
pecially in the site of edematous and inflamed tissues of the intestinal 
walls[2, 5]. Biological leakage in site of stitches caused by the translo-
cation of intestinal microflora is often a trigger factor for the formation 
of the mechanical anastomotic leak, particularly in the distal colon.It is 
reasonable that a particular attention is devoted to research the chang-
es of colonization resistance of intestinal wall in current publications on 
the issues to improve the prevention of intra-peritoneal infectious com-
plications after operations on hollow organs of the digestive system[7]. 
A known role of intestinal flora in causing the biological anastomotic 
leakage allows to improve and elaborate new curative methods both 
inside and outside the line of suturing [5]. Despite this some patterns 
of microbiota changes on the surface of the sutured intestinal tissues 
during all process of anastomosis healing remain obscure. Tradition-
al selective decontamination of intestine are not always conducive 
to the achievement of expected results that manifests the formation 
of separate intra-abdominal fluid accumulation, fistulas or adhesions 
in some patients after surgery on the organs of the gastrointestinal 
tract [3, 6]. An irrational antibiotic prophylaxis of postoperative septic 
complications can lead to disturbances of normal intestinal microbiota, 
colonization the proximal part by the allochthonous microflora that in 
the conditions of postoperative immunosuppression may induce the 
uncontrolled growth of pathogenic and opportunistic antibiotic-resis-
tant strains with the following initiation the enterogenous component 
of endotoxemia[8]. So,coherent chronological research of microbiota 
correlation in anastomotic regionof intestineis relevant today.

The aim of research:to investigate relationships of quantitative 
and qualitative composition of intestinal microflora in the anastomotic 
region at the experimental leakage conditions.

Material and methods.The object of the study was 75 albino non-
linear male rats underwent a resection of intestine with suturing the 
defect of intestinal wall by means of interrupted stitches (vicryl 5-0). AL 
was modelled by way of excessive mobilization of the area of junction 
and a rare application of stitches in the animals of the experimental 
group. In 12, 24, 48, 72 hours and 5 days following a surgical interfer-
ence in aseptic conditions the smears were taken from the sutures line 
for bacteriological investigation. Indices of microbial count (MC) and 
numbers of the most significant types of intestinal microflora such as 
E. coli, Enterococcus spp., Bacteroides spp., Clostridium spp. were 
determined in Lg CFU/ml. Statistical processing of results of the inves-
tigation was performed both the Mann-Whitney‘s t-test and Pearson’s 
r-coefficient. To reject the null hypothesis the significance level was 
used equal to p<0,05. The experiments were carried out in compliance 
with the European convention as to the protection of vertebrate animals 
(Strasbourg, 1986) and “General Principles of animal experiments” ap-
proved by 4th National Congress on Bioethics (Kyiv, 2010).

Resultsanddiscussion. Ithas been established that MC indices 
were reliable higher (р<0,001) in the animals of experimental group as 
compared with the control one during entire period of the observation 
(fig. 1).
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Fig 1. Comparative dynamics of microbial count changes in 
the suture line region of rats intestine (LgCFU/ml)

Etiologically significant concentrations of microorganisms (>5 Lg 
CFU/ml) were detected in the sutured tissues of intestine in the animals 
with AL since 24 h. after surgery with increasing of their total num-
ber up to 7,10±0,038 Lg CFU/ml until 5thday.In the animals of control 
group the highest indices of MC (4,24±0,039 Lg CFU/ml) have been 
registered in 24 h. after the sutures were applied, however it was reli-

5 days

ContrExper

ably lower than minimal infected dose.Only trace concentrations (<2 Lg 
CFU/ml) of microorganisms remained on surface of the junction area 
in animals this group until period of observation was finished.An anal-
ysis of a chronological dynamics of MCchanges in the junction zone 
of intestinal wall reveals the increase of this index in the animals with 
ALas to an exponential relation. A reliable tendency to reduce microbial 
contamination of the suture line has been detected in the animals of 
control group since 48 h. to the end of period of observation.

When analysing the dynamics of changes of the population struc-
ture of microorganisms it have been established that in 12 h. following 
AL was modeled (fig. 2) a rising of MC indexin the region of sutures 
applied is mainly due to increasing the number of E. coli (r = 0,98).This 
testifies to the manifestation of biological leakage due to translocation 
of intestinal microflora.
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Fig 2, 3. Population and typical composition of intestinal mi-
crobiota in the anastomotic region in 12 h. (left) and 24 h. (right) 

following sutures application (Lg CFU/ml).

In 24 h. (fig3) a powerful positive relationship was detected be-
tween the increasing MC and the number E.coli (r=0,97) and a moder-
ate negative one — between the index MC and the number Enterococ-
cus spp. (r=-0,37).In 48 h. (fig. 4) increasing MC was correlated with 
increasing the numbers E.coli (r=0,97) and Bacteroides spp. (r=0,37).
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Fig 4, 5. Population and typical composition of intestinal mi-
crobiota in the anastomotic region in 48 h. (left) and 72 h. (right) 

following sutures application (Lg CFU/ml).

In 72 h. (fig. 5) a moderate positive relationship was detected 
between the index MC and the number E.coli (r=0,32) and negative 
one — to the number Bacteroides spp. (r=-0,38).In 5 days following 
the AL was modeled, an increasing of index MC was in a moderate 
positive relationship with the numbers Bacteroides spp. (r=0,39) and 
Clostridium spp. (r=0,41) and in a negative one with the numbers E.coli 
(r=-0,49) and Enterococcus spp. (r=-0,53).Such dynamics of changes 
of qualitative and quantitative composition of microbiota in the intestinal 
anastomotic regiontestifies about the disturbances of colonization re-
sistance of intestinal wall under the conditions of AL development and 
can be a trigger — factor of physical anastomotic insufficiency.

Conclusions:1. An exponential increasing of total quantity of mi-
croorganisms with the specific chronologically dependent changes 
of the population structure of intestinal microflora occurs in stitched 
tissues of intestine under the experimental conditions of anastomotic 
leakage. 2. In the early terms (12-24 hrs. following the sutures applica-
tion) anincrease the microbial count above the etiologically significant 
concentrations (>5 Lg CFU/ml)is mainly caused by the number of an 
autochthonous microflora (E.coli, r=0,97). 3. At a later stage (after 3-5 
days of the anastomotic leakage initiation) the changes of microbial 
contamination of junction zone correspond to increased number of obli-
gate anaerobes (Bacteroides spp.,r=0,39 and Clostridium spp., r=0,41) 
along with the decreasing of concentration of facultative anaerobic mi-
croorganisms (E.coli, r=-0,49 and Enterococcus spp., r=-0,53).

Prospectsoffurtherresearch.Weconsideritexpedienttostudycor-
relationsbetweenthefibrinolyticactivityofintestinaltissuesandtheirmicro-
bialcontaminationintheanastomotic regionincaseofits leakage.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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SOME PATTERNS OF LOCALPROTEOLYTIC AND FIBRINOLYTIC ACTIVITIES OF 
INTESTINAL WALL TISSUES UNDER THE CONDITIONS OF ANASTOMOTIC LEAKAGE

ДЕЯКІ ЗАКОНОМІРНОСТІ МІСЦЕВОЇ ПРОТЕОЛІТИЧНОЇ ТА ФІБРИНОЛІТИЧНОЇ 
АКТИВНОСТЕЙ ТКАНИН КИШКОВОЇ СТІНКИ ЗА УМОВ НЕСПРОМОЖНОСТІ 
АНАСТОМОЗІВ

Abstract.The aim of research — to investigaterelationships of specific changes of proteolytic and fibrinolytic activities of intestinal 
tissues directly into the region of sutures and their influence on the regenerative properties of anastomosis under conditions 
of their leakagedevelopment. Methods.The changes of indices of proteolysis, total (TFA), nonenzymatic (NFA) and enzymatic 
(EFA) fibrinolytic activities into sutured tissues of intestine were researched on original model of intestinal sutures insufficiency 
in72experimental animals.Results.It was proved that increased fibrinolytic (P<0,001)and proteolytic (P<0,001)activity may be one 
of the mechanisms of disturbance of the primary (biological) leak-resistance of the suture line in the early (12-24 h.) terms. At a 
later stage (24-72 h.) excessive activation of enzymatic fibrinolysis (P<0,001)and collagen degradation (P<0,01)was combined 
with hystological signs of excessive neutrophilic and plasma cells infiltration, venous plethora, hemorrage extending to all layers 
of intestinal wall. Such combination of rising of destructive processes with the depletion of protective systems may contribute in a 
disturbance of regeneration of the connection area with the onset of sutures insufficiency.
Key words:intestinal anastomotic leakage,regeneration, proteolysis, fibrinolysis.

Резюме.Мета дослідження– дослідити взаємозв’язки деяких змін протеолітичної та фібринолітичноїактивностей тканин 
кишкової стінки безпосередньо в ділянці з’єднаннята їх вплив на регенераторні властивості анастомозів за умов розвитку 
їх неспроможності. Методи.На оригінальній моделі неспроможності кишкових швів у 72 експериментальних тварин дослі-
джено зміни показників протеолізу, сумарної, неферментативної та ферментативної фібринолітичної активності зʼєднаних 
тканин кишок.Результати. Доведено, що підвищена фібринолітична(P<0,001)та протеолітична (P<0,001)активність тканин 
кишок може бути одним із механізмів порушення первинної (біологічної) герметичності лінії швів у ранні терміни (12-24 
год.). У пізніші терміни (24-72 год.) надмірна активація ферментативного фібринолізу(P<0,001)та деградації колагену 
(P<0,01)поєднувалась з гістологічними ознаками надмірної нейтрофільної та плазмоцитарної інфільтрації, венозного 
повнокрівʼя та крововиливів, що поширювалися на всі шари кишкової стінки. Такепоєднання зростання деструктивних 
процесів з виснаженням протекторних ланок може бути в основі порушення регенерації зони з‘єднання з виникненням 
неспроможності швів.
Ключові слова: неспроможність кишкових анастомозів, регенерація, протеоліз, фібриноліз.
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According to contemporary concepts, intestinal anastomotic leak-
age (IAL) continues to be quite dangerous complications after oper-
ations on the hollow digestive organs. The frequency of the onset of 
IAL is variable with range 3,8 — 8,1% and depends of type of surgery 
according urgency, region of digestive tract and technical conditions of 
intervention [1, 3]. The mortality rate after formation of colorectal anas-
tomosis is up to 22% [2]. The unsatisfactory results of treatment of this 
polyethiological complication are largely associated with an insufficient 
study of all its pathogenetic aspects [4].

In existent researches a great attention deals to study and modi-
fication the risk factors of anastomotic leakage, such as nutrition dis-
turbances, smoking, steroids and chemotherapy, duration of surgical 
treatment, volume of infusion and blood transfusion etc. [5, 7]. It has 
been proved a significant influence of tissues ischemia, kind of suture 
material and technical approach on process of healing the intestinal 
anastomosis [6]. Success of the last one provides by supporting of con-
ditions to optimal regeneration of sutured tissues. It is known [10] that 
primary biological leak-resistance of sutures on the hollow digestive 
organs is provided by the formation of fibrin on the serous membranes 
at the place of their connection. Furthermore, the tissue fibrin network 
is a matrix for fibroblasts that stimulates their growth and synthesis of 

the collagenous fibers, contributing to an optimal healing of the suture 
line [9]. Blood supply, bacterial contamination and adequate load of 
suture line make a significant influence onregeneration of sutured tis-
sues of intestine [6]. Speed of regeneration depends on the processes 
of formation and destruction of the connective tissue controlled by the 
activity of the proteolytic, fibrinolytic, pro- and antioxidant systems. In-
dividual papers are partially devoted to a study of the some biochem-
ical processes in the tissue of the hollow organs of digestion [2, 6]. 
These investigations contain scattered data mainly about changes of 
biochemical processes in the serum of venous blood in case of IAL. 
Based of these data it is impossible to make convincing conclusions 
about of the essence of the changes that occur in site of connected 
tissues. Thus, a state of fibrinolytic and proteolytic activities in tissues 
of the intestine directly in the region of applied sutures in case of anas-
tomoticleakage remains obscure.

Purpose of the research: to study influence of specific changes 
of proteolytic and fibrinolytic activities of intestinal tissues directly into 
the region of sutures on regenerative properties of anastomosis under 
experimental conditions of their leakagedevelopment.

Material and methods of the investigation.The experiments 
have been carried out on 72 albino nonlinear male rats, weighting 

 3. D.A. Telem, E.H. Chin, S.Q. Nguyen [et al.] Risk Factors for Anastomotic Leak Following Colorectal Surgery: A Case-Control 
Study. Arch. Surg. 2010. V.145, N 4.P.371-376.doi: 10.1001/archsurg.2010.40.

 4. Eto K, Urashima M, Kosuge M, et al. Standardization of surgical procedures to reduce risk of anastomotic leakage, reoperation, 
and surgical site infection in colorectal cancer surgery: a retrospective cohort study of 1189 patients. Int J ColorectalDis. 
2018;33:755-62.doi: 10.1007/s00384-018-3037-3.

 5. A. V. Solomko, A. A. Vilcanyuk, N. I. Znaevskij. Optimizaciyaformirovaniyatolstokishechnyhanastomozov. Klin. hirurgiya. 2016. 
№8. P.73-75. (Rus)

 6. S. Kwon, A. Morris, R. Billingham[et al.]. Routine leak testing in colorectal surgery in the surgical care and outcomes assessment 
program.Arch. Surg. 2012. Vol.147, N 4. P.345-351.doi: 10.1001/archsurg.2012.12.

 7. Sydorchuk L.I. Acute experimental peritonitis: microecological indexes, species composition and population level of large 
intestine microbiota of experimental animals after 6 hours of initiation.Clinical and experimental pathology. 2015. Vol.14, 
N3(53). P.127-132.

 8. Farghaly AE, Ammar MS, Algammal AS, Arafa AS. Risk factors for leak in emergent small bowel anastomosis. Menoufia Med 
J.2019;32:574-80. DOI: 10.4103/mmj.mmj_111_18

Despite the improvement of surgical techniques and active intro-
duction of modern methods of surgical treatment, the incidence of intes-
tinal anastomotic leaks(AL) ranges from 1,5 to 32% of cases depend-
ing on the urgency, site and technical conditions of surgical operations, 
the immune status and comorbidity of patients[1-3].Most unfavorable 
outcomes registered in colorectal surgery and in cases of widespread 
postoperative peritonitis the mortality rate is up to 50%[3]. A microbial 
contamination of the sutured tissues of gastrointestinal tract is one of 
the most constant among the various conditions of this pathology[4].
Numerous methods of intestinal sutures protection including through 
adhesive compositions and bioexplants are not always effective, es-
pecially in the site of edematous and inflamed tissues of the intestinal 
walls[2, 5]. Biological leakage in site of stitches caused by the translo-
cation of intestinal microflora is often a trigger factor for the formation 
of the mechanical anastomotic leak, particularly in the distal colon.It is 
reasonable that a particular attention is devoted to research the chang-
es of colonization resistance of intestinal wall in current publications on 
the issues to improve the prevention of intra-peritoneal infectious com-
plications after operations on hollow organs of the digestive system[7]. 
A known role of intestinal flora in causing the biological anastomotic 
leakage allows to improve and elaborate new curative methods both 
inside and outside the line of suturing [5]. Despite this some patterns 
of microbiota changes on the surface of the sutured intestinal tissues 
during all process of anastomosis healing remain obscure. Tradition-
al selective decontamination of intestine are not always conducive 
to the achievement of expected results that manifests the formation 
of separate intra-abdominal fluid accumulation, fistulas or adhesions 
in some patients after surgery on the organs of the gastrointestinal 
tract [3, 6]. An irrational antibiotic prophylaxis of postoperative septic 
complications can lead to disturbances of normal intestinal microbiota, 
colonization the proximal part by the allochthonous microflora that in 
the conditions of postoperative immunosuppression may induce the 
uncontrolled growth of pathogenic and opportunistic antibiotic-resis-
tant strains with the following initiation the enterogenous component 
of endotoxemia[8]. So,coherent chronological research of microbiota 
correlation in anastomotic regionof intestineis relevant today.

The aim of research:to investigate relationships of quantitative 
and qualitative composition of intestinal microflora in the anastomotic 
region at the experimental leakage conditions.

Material and methods.The object of the study was 75 albino non-
linear male rats underwent a resection of intestine with suturing the 
defect of intestinal wall by means of interrupted stitches (vicryl 5-0). AL 
was modelled by way of excessive mobilization of the area of junction 
and a rare application of stitches in the animals of the experimental 
group. In 12, 24, 48, 72 hours and 5 days following a surgical interfer-
ence in aseptic conditions the smears were taken from the sutures line 
for bacteriological investigation. Indices of microbial count (MC) and 
numbers of the most significant types of intestinal microflora such as 
E. coli, Enterococcus spp., Bacteroides spp., Clostridium spp. were 
determined in Lg CFU/ml. Statistical processing of results of the inves-
tigation was performed both the Mann-Whitney‘s t-test and Pearson’s 
r-coefficient. To reject the null hypothesis the significance level was 
used equal to p<0,05. The experiments were carried out in compliance 
with the European convention as to the protection of vertebrate animals 
(Strasbourg, 1986) and “General Principles of animal experiments” ap-
proved by 4th National Congress on Bioethics (Kyiv, 2010).

Resultsanddiscussion. Ithas been established that MC indices 
were reliable higher (р<0,001) in the animals of experimental group as 
compared with the control one during entire period of the observation 
(fig. 1).
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Fig 1. Comparative dynamics of microbial count changes in 
the suture line region of rats intestine (LgCFU/ml)

Etiologically significant concentrations of microorganisms (>5 Lg 
CFU/ml) were detected in the sutured tissues of intestine in the animals 
with AL since 24 h. after surgery with increasing of their total num-
ber up to 7,10±0,038 Lg CFU/ml until 5thday.In the animals of control 
group the highest indices of MC (4,24±0,039 Lg CFU/ml) have been 
registered in 24 h. after the sutures were applied, however it was reli-
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180±20g. All the animals underwent a resection of the cupula of the 
cecum with suturing defectof intestine by means of interrupted stitches 
(marylon 5-0). IAL was modelled by way of excessive mobilization of 
the area of junction and a rare application of stitches in the animals of 
the experimental group. In 12, 24, 48, 72 hours and 5 days following a 
surgical interference aneuthanasia of the animals was performed un-
der anesthesia and the samples of the intestinal tissue in the region of 
sutures were taken for specific tests. The levels of proteolytic activity 
by the lysis of: azoalbumin (AA), azocollagen (ACg), azocasein (ACs) 
and the indices of fibrinolitic activity: total (TFA), nonenzymatic (NFA), 
enzymatic (EFA) have been researched. Evaluation of reparative pro-
cesses of the intestinal wall was performed during microscopy of the 
histological sections of the sutured zone, stained by hematoxylin-eosin, 
Van Gison, and Slinchenko methods. The Statistical processing of the 
investigation results was performed on PC by means of the applica-
tion “Primerofbiostatistics(PrimerofBiostatistics, 4th Edition, S.A.Glantz, 
McGraw-Hill). Data from the groups were compared using Mann-Whit-
ney‘s t-test. To reject the null hypothesisthe significance level was used 
equal to p<0,05. The experiments were carried out with the observance 
of the requirements of the European convention as to the protection of 
vertebrate animals that are used for experimental and other scientific 
purposes (Strasbourg, 1986).

Results of the research and their discussion. According to the 
obtained data a reliable steady activation of tissues proteolysis have 
been revealed in the animals of the experimental group in comparison 
with the control one (table 1).

So, in 12-24 h. following the operation a reliably higher activity of 
lysis of AA, ACs and ACg was detected in the animals of the experi-
mental group (p<0,001). It‘s testify about increase of proteolytic modifi-
cation of the low- and high-molecular proteins. In particular, the activity 
of ACg lysis in the animals of the trial series exceeded twice the control 
findings which indicates a deeper degradation of collagen molecules in 
investigated tissues. Increased proteolytic activity are also contributes 
to the intensified lysis of fibrin in the junction area at the expense of a 
direct enzymatic action [11].

At this period of observation in the animals with IAL there occurs 
a proved rise of TFAinto serous layer of intestinal wall, both at the ex-
pense of NFA and EFA (p<0,001) (table 2)

As it is generally known, an activation of the nonenzymatic fibrino-
lysis is a counterbalance of a stress reaction [12]. The formation of the 
adrenaline-heparin-antithrombin III complex, activating plasminogen, 
contributing to its transformation into plasmin and splitting of fibrin, un-
derlies it. However, such an impetuous and pronounced activation of fi-
brinolysis in the region of the connection may bring about a disturbance 
of the primary biological leak resistance of the suture line, infecting the 
thread canal and a penetration of microorganisms out of the intestinal 
lumen on their surface.

When analysing the histological sections of the anastomotic area 
of the experimental group of animals it has been revealed more intense 
neutrophilic infiltration in the submucosal layer of the intestinal wall 
extending to muscle and serous membranes, also expressed venous 
plethora and hemorrhages into serous membrane. On contrary the ani-

mals of control group the fibrinous mesh into channel of the thread and 
between the serous membranes was not observed.The formation of 
loose adhesions with the participation of infiltrated hyperemic tissues 
of the omentum, the loops of the small intestine and the adjacent loops 
of the large intestine constituted visual manifestations of primary bio-
logical leakage of a junction zone in all the animals of the experimental 
group during this period.

During a later period (48-72 h.) we observed a tendency to rise of 
the indices of tissue proteolysis, especially indices of ACg lysis, which 
were one and a half time higher than data of the control group. The 
long increased degradation of collagen molecules in tissues of the 
junction zone on the conditions of insufficient blood supply may be one 
of the mechanisms of disturbance of regeneration of sutured tissues 
[11]. An elevation of the tissue fibrinolytic activity was detected in the 
animals with IAL, largely at the expense of EFA which exceeded twice 
the control data. Such an excessive activation of the tissues fibrinolysis 
at the expense of lysis of the fibrin matrix may cause a disturbance of 
the fixation of fibroblasts in the tissues of the connection area and its 
regeneration [9, 10].

The histological signs of regeneration disturbances in this period of 
observation were significant diastasis between the serous membranes 
of intestine touching only in the area ofthe connected edges of the mu-
cous membrane, also the diffuse inflammatory reaction with expressed 
neutrophilic and plazmocytic infiltration, edema, plethora and hemor-
rhages which spread to all layers of intestinal wall. The constant signs 
of tissues necrosis with the advantage of disintegrated neutrophilic 
granulocytes and lymphoid cells over macrophages and single active 
fibroblasts were reveal around canal of the thread.Thus, prolonged in-
tense degradation of collagen molecules in the submucouslayer of the 
intestinal wall, which provides the basic strength of anastomoses may 
be one of the mechanisms of disturbances of regeneration of sutured 
tissues in conditions of insufficient blood circulation. Along with it, ex-
cessive activation of tissue fibrinolysis due to fibrin matrix lysis can lead 
to a violation of fixation of fibroblasts in the tissues of the anastomotic 
area and its insufficient healing.

Conclusions. In case of intestinal sutures insufficiency a specific 
differently directed changes of proteolityc and fibrinolytic activities are 
observed in the tissues of the junction area. In the early terms (12-24 
h.) an increased level of proteolytic and nonenzymaticfibrinolytic activ-
ity of the serous layer of intestinal wall may be one of the mechanisms 
of disturbance of the primary (biological) leak-resistance of the suture 
line. At a later stage (24-72 h.) excessive activation of enzymatic fibri-
nolysis and collagen degradation with hystological signs of excessive 
neutrophilic and plasma cells infiltration, venous plethora, hemorrage 
extending to all layers of intestinal wall may contribute in a disturbance 
of regeneration of the connection region with the onset of sutures in-
sufficiency.

Prospects of further research. On the basis of the last one, we 
consider it expedient to study correlations between the biochemical 
changes and degree of microbial contamination of the region of the 
interintestinal connection at the conditions of sutures insufficiency for 
the further research.

Table 1
Indices of proteolytic activity of the tissues of the rat cecum in the anastomotic region

Indices Intact 12 hours 24 hours 48 hours 72 hours
C E C E C E C E

Azoalbumin lysis
(Е440/h × g) 43,80±1,27 56,80±1,19 77,76±1,33

*** 74,40± 1,73 101,80±1,24
*** 83,52±0,86 114,04±1,47

*** 80,08±0,98 124,96±1,84
***

Azocollagen lysis
(Е440/h × g) 14,68±0,92 17,40±1,296 31,52±1,602

*** 18,04±1,62 55,92±1,602
*** 32,84±1,48 48,24±1,68

** 23,36±1,36 46,88±0,91
***

Azocasein lysis
(Е440/h × g) 56,78±1,45 81,84±1,54 106,64±1,401

*** 67,00±1,84 120,00±1,77
*** 103,56±1,39 116,64±1,97

** 90,20±1,45 111,84±1,19
***

Notes: C — control; E — experiment
* — P<0,05; ** — P<0,01; *** — P<0,001 — statistical reliable distinctions.

Table 2
Indices of fibrinolytic activity of the tissues of the rat cecum in the anastomotic region

Indices Intact 12 hours 24 hours 48 hours 72 hours
C E C E C E C E

Total fibrinolytic 
activity

(Е440/h × g)
40,48±1,56 55,80±1,48 82,60±1,024

*** 43,04±1,99 86,64±1,12
*** 48,76±1,97 80,32±1,12

*** 45,52±2,19 83,44±1,34
***

Nonenzymatic 
fibrinolytic activity

(Е440/h × g)
21,20±1,079 28,80±1,29 44,36±0,995

*** 22,32±1,64 45,04±1,072
*** 24,40±1,035 40,16±0,54

*** 21,96±1,19 40,40±0,95
***

Enzymatic fibrinolytic 
activity

(Е440/h × g)
19,28±0,64 27,00±0,43 38,24±0,508

*** 20,72±0,49 41,60±0,32
*** 24,36±0,94 40,16±0,58

*** 23,56±1,007 43,04±0,57
***

Notes: C — control; E — experiment
* — P<0,05; ** — P<0,01; *** — P<0,001 — statistical reliable distinctions.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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LEGAL SUPPORT OF SYSTEM REFORM PROVIDING MEDICAL AID TO THE POPULATION 
OF UKRAINE AT THE PRESENT STAGE OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE 
STATE

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМИ СИСТЕМИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Summary. The article deals with the study and analysis of legal provision of the reform in the system of medical aid to the 
population if Ukraine in the modern stage of social and economic development of the state. The course of reform in the system 
of medical aid to population in Ukraine, its components, stages and separate directions are defined by the Laws of Ukraine, 
governmental acts and normative-and-legislative documents approved by the Ministry of Health of Ukraine, at the absence of the 
general strategy of its implementation.
Key word: system of medical care, reform, legal provision, analysis.

Резюме. Стаття присвячена дослідженню та аналізу законодавчого забезпечення реформи системи надання медичної 
допомоги населенню в Україні на сучасному етапі соціально-економічного розвитку держави. Проведення реформи сис-
теми надання медичної допомоги населенню в Україні, її складові, етапи та окремі напрямки визначено Законами України, 
урядовими актами та нормативно-правовими документами, які прийняті Міністерством охорони здоров’я України при від-
сутності загальної стратегії її проведення.
Ключові слова: система надання медичної допомога, реформа, законодавче забезпечення, аналіз.
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Вступ. В Україні відмічається складна медико-демографічна 
ситуація [1] та низька ефективність діяльності надзвичайно розга-
луженої системи надання медичної допомоги населенню [2]. Вка-
зане призводить до нераціонального використання ресурсів і є чин-
ником проведення реформи охорони здоров’я країни [3,4]. Вперше 
на державному рівні в Україні комплексне реформування систе-
ми надання медичної допомоги населенню було розпочато в 2012 
році. На законодавчому рівні було визначено пілотне відпрацюван-
ня реформи [5], яке передбачало структурну перебудову системи з 
пріоритетним розвитком первинної медичної допомоги на засадах 
загальної лікарської практики — сімейної медицини та форму-
вання госпітальних округів з формуванням лікарень нового типу і 
формуванням якісно нової системи фінансування закладів охоро-
ни здоров’я [6].

Закінчення пілотного відпрацювання реформи співпало із змі-
ною керівництва в державі. Враховуючи відсутність наступності 
в діях Міністерства охорони здоров’я країни, результати пілотного 
відпрацювання реформи на державному рівні не були проаналізо-
вані та узагальнені і в майбутньому комплексно не використову-
валися.

Новий етап реформування системи охорони здоров’я в країні 
був розпочатий у 2016 році. Було визначено 5 ключових напрям-
ків реформи: запровадження нової моделі фінансування галузі, 
розвиток системи громадського здоров’я, дерегуляція фармаце-
втичної галузі, пріоритетний розвиток первинної медичної допомо-
ги, удосконалення системи державних закупівель.

Мета роботи: дослідити та проаналізувати законодавче забез-
печення реформи системи надання медичної допомоги населенню 
в Україні на сучасному етапі соціально-економічного розвитку дер-
жави.

Матеріали та методи: Матеріалами дослідження стали За-
кони України, урядові акти та нормативно-правові документи, які 
прийняті Міністерством охорони здоров’я України за період почи-
наючи з 2016 року, та джерела наукової літератури з питань ре-
формування системи надання медичної допомоги населенню. Під 
час виконання дослідження було використано методи структур-
но-логічного аналізу, контент-аналізу, бібліосемантичний. Методич-
ною основою дослідження став системний підхід.

Результати та обговорення.
Правове регулювання системи охорони здоров’я здійснюється 

Конституцією України, Основами законодавства України про охо-
рону здоров’я, Законами України «Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення 
від інфекційних хвороб», «Про запобігання захворюванню на син-
дром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист насе-
лення», «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», «Про 
психіатричну допомогу», «Про лікарські засоби» та іншими законо-
давчими актами, прийнятими відповідно до них.

Так, стаття 49 Конституції України гарантує право кожного на 
охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування [7].

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх 
громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних 
закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплат-
но; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена.

Кожна людина має природне невід’ємне і непорушне право 
на охорону здоров’я. Суспільство і держава відповідальні перед 
сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я і збере-
ження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність 
охорони здоров’я в діяльності держави, поліпшення умов праці, 
навчання, побуту і відпочинку населення, розв’язання екологічних 
проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здо-
рового способу життя.

Основи законодавства України про охорону здоров’я [8] визна-
чають правові, організаційні, економічні та соціальні засади охоро-
ни здоров’я в Україні, регулюють суспільні відносини у цій галузі 
з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних 
сил, високої працездатності і довголітнього активного життя грома-
дян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, по-
передження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, 
поліпшення спадковості.

Проведення на сучасному етапі реформи системи надання ме-
дичної допомоги населенню в Україні, її складові, етапи та окремі 
напрямки визначено Законами України, урядовими актами та нор-
мативно-правовими документами, які прийняті Міністерством охо-
рони здоров’я України. При цьому необхідно зазначити, що в Укра-
їні не існує єдиного документу державного рівня, який визначає 
мету, загальні підходи та напрямки реформи. Таким документом 
могла стати концепція або стратегія реформування галузі. Відсут-
ність такого єдиного цілісного документу викликає нерозуміння 
реформи та супротив її проведенню як з боку більшості медичних 
працівників, так і населення.

Шостого квітня HYPERLINK «http://www.apteka.ua/
article/409524»2017HYPERLINK «http://www.apteka.ua/
article/409524»р.HYPERLINK «http://www.apteka.ua/article/409524» 
Верховною Радою був прийнятий HYPERLINK «http://www.
apteka.ua/article/409524»Закон України HYPERLINK «http://www.
apteka.ua/article/409524»№ HYPERLINK «http://www.apteka.ua/
article/409524»2002 «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяль-
ності закладів охорони здоров’я» [9]. Даним законом запроваджено 
автономізацію закладів охорони здоров’я. Закон прийнято з метою 
впровадження реформи зі зміни фінансування закладів охоро-

ни здоров’я, якою передбачено перехід від фінансування ліжко-міс-
ця до фінансування медичної послуги для конкретного пацієнта.

Даним Законом України також внесено зміни до Закону 
України від 19.11.1992р. № HYPERLINK «http://www.apteka.ua/
article/90571»2801-XII  «Основи законодавства України про охоро-
ну здоров’я» та вказано, що нова система фінансового забезпечен-
ня охорони здоров’я вводиться в дію з 1 січня 2018 р. Також уточ-
нено, що медична допомога за рахунок бюджетних коштів, окрім 
закладів охорони здоров’я, надається безоплатно також фізични-
ми особами-підприємцями, які зареєстровані та одержали в уста-
новленому законом порядку ліцензію на провадження господар-
ської діяльності з медичної практики.

Основи законодавства України про охорону здоров’я допов-
нено поняттям «послуга з медичного обслуговування населення 
(медична послуга)» та положеннями, відповідно до яких за органі-
заційно-правовою формою заклади охорони здоров’я комунальної 
власності можуть утворюватися та функціонувати як комунальні 
некомерційні підприємства або комунальні установи, а держав-
ної власності — як казенні підприємства або державні установи. 
При цьому забороняється їх приватизація, а також зміна основного 
виду діяльності з медичного обслуговування населення (медична 
практика) у зв’язку зі зміною їх організаційно-правової форми.

Законом допускається звільнення працівників у разі, якщо не-
можливо перевести їх за згодою на іншу роботу.

З метою забезпечення виконання положень закону Міністерство 
охорони здоров’я України затвердило «МетодичнHYPERLINK «http://
www.apteka.ua/article/408729»іHYPERLINK «http://www.apteka.ua/
article/408729» рекомендаціHYPERLINK «http://www.apteka.ua/
article/408729»їHYPERLINK «http://www.apteka.ua/article/408729» 
зHYPERLINK «http://www.apteka.ua/article/408729» HYPERLINK 
«http://www.apteka.ua/article/408729»питань перетворення закла-
дів охорони здоров’я з бюджетних установ наHYPERLINK «http://
www.apteka.ua/article/408729» HYPERLINK «http://www.apteka.ua/
article/408729»комунальні некомерційні підприємства», в яких 
представлено алгоритм перетворення закладів охорони здоров’я 
у підприємства [10].

Наступним кроком реформування було прийняття розпоря-
дження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. № 1013-р «Про 
схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здо-
ров’я» [11], яке регламентує механізми практичного впровадження 
в системі охорони здоров’я України принципово нової системи фі-
нансування закладів охорони здоров’я, коли «гроші ідуть за паці-
єнтом», що практично закладає підґрунтя для формування ринку 
медичних послуг.

Метою реформи фінансування системи охорони здоров’я є 
створення та запровадження нової моделі фінансування, яка пе-
редбачає чіткі та прозорі гарантії держави щодо обсягу безоплат-
ної медичної допомоги, кращий фінансовий захист громадян у ви-
падку хвороби, ефективний та справедливий розподіл публічних 
коштів та скорочення неформальних платежів, створення стиму-
лів до поліпшення якості надання медичної допомоги населенню 
державними і комунальними закладами охорони здоров’я.

Далі слідувало прийняття Верховною Радою 19 жовтня 2017 
року Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення» [12], який набрав чинності 30 січня 
2018 року.

Закон передбачає впровадження в країні програми державних 
гарантій медичного обслуговування населення. Держава гарантує 
повну оплату згідно з тарифом за рахунок коштів Державного бю-
джету України надання громадянам необхідних їм медичних по-
слуг, та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних 
гарантій. У межах програми медичних гарантій держава гарантує 
безоплатне надання не тільки екстреної, первинної та паліативної 
допомоги, а також спеціалізованої і високоспеціалізованої допомо-
ги, проведення медичної реабілітації та забезпечення медичною 
допомогою дітей до 16 років, а також надання медичної допомоги у 
зв’язку з вагітністю та пологами.

Згідно даного Закону України державні та комунальні закла-
ди охорони здоров’я зможуть надавати і платні послуги, але в обся-
зі не більше 20% від усіх наданих послуг і тільки до кінця 2024 року.

Закон набув чинності і почав поетапно діяти з 1 січня 2018 року, 
і протягом 2018-2019 років передбачалося поступове введення 
державних гарантій для всіх видів медичної допомоги.

Але, нажаль, до цього часу не відомий перелік медичних послуг, 
які включені до програми медичних гарантій держави з стаціонар-
ної спеціалізованої медичної допомоги, високоспеціалізованої та 
паліативної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомо-
ги дітям до 16 років та медичної допомоги у зв’язку з вагітністю 
і пологами. Все це значно ускладнює планування умов діяльності 
автономізованих закладів охорони здоров’я на наступний рік.

Кінцевим етапом реформи фінансової системи в охороні здо-
ров’я є організація закупівель гарантованого пакету медичної до-
помоги через єдиного національного замовника, яким стала ново-
створена Національна служба здоров’я України [13,14].

На Національну службу здоров`я України покладено розробку 
проекту програми медичних гарантій, тарифів і коригувальних кое-
фіцієнтів, а також забезпечення цільового та ефективного викори-
стання коштів за програмою медичних гарантій, у тому числі, здійс-
нення перевірки дотримання надавачами медичних послуг вимог, 
установлених порядком використання коштів програми медичних 
гарантій і договорами про медичне обслуговування населення.

Національна служба здоров`я України також укладає, змінює 
та припиняє договори про медичне обслуговування населення та 
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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договори про реімбурсацію а також здійснює відшкодування варто-
сті лікарських засобів за договорами про медичне обслуговування 
населення та про реімбурсацію за програмою медичних гарантій.

Необхідно зазначити, що при реформуванні системи фінан-
сування в системі надання медичної допомоги джерелом фінан-
сування оновленої системи охорони здоров’я залишаються кош-
ти Державного бюджету України, отримані із загальнодержавних 
податків, оплата лікування пацієнта, яка не прив’язана до розміру 
його внесків.

Другим важливим напрямком реформи являється структурна 
перебудова системи надання медичної допомоги населенню Укра-
їни.

Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України 06.02.2018 видано наказ за №178/24 «Про 
затвердження Порядку формування спроможних мереж надання 
первинної медичної допомоги» [15], який визначає механізм та 
умови формування спроможних мереж надання первинної медич-
ної допомоги (ПМД), порядок розроблення і затвердження плану 
спроможної мережі надання первинної медичної допомоги, а також 
затверджено критерії спроможності мережі надання ПМД. Метою 
формування спроможних мереж надання ПМД є досягнення та/або 
збереження стану спроможності. Досягнення цієї мети можливе 
шляхом реалізації комплексу заходів щодо:

 – забезпечення доступності для пацієнтів послуг ПМД відповід-
ної якості;

 – забезпечення ефективного використання ресурсів;
 – здійснення моніторингу і оцінювання власної спроможності.
Надання первинної медичної допомоги відбувається відпо-

відно до Порядку надання первинної медичної допомоги, який 
затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
19.03.2018 № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної 
медичної допомоги» [16].

Первинна медична допомога має бути доступною (мінімум 
витрат часу для її отримання), безпечною, результативною, своє-
часною; економічно ефективною, без дискримінації, залежно від 
статі, сексуальної орієнтації, раси, кольору шкіри, національності, 
місця проживання, економічного стану, соціального статусу, ста-
ну здоров’я, політичних, релігійних чи інших переконань, за мов-
ними або іншими ознаками та надаватись у спосіб, що враховує 
індивідуальні потреби особи, якій надається послуга, в тому числі 
з урахуванням права пацієнта на вільний вибір лікаря. Даним на-
казом затверджено перелік медичних послуг з надання первинної 
медичної допомоги. Законодавчо визначено, що первинну медичну 
допомогу надають лікарі загальної практики — сімейні лікарі, лікарі 
інших спеціальностей, визначених МОЗ України, а також інші ме-
дичні працівники, які працюють під їх керівництвом.

Законодавчо визначено, що пацієнт або його законний пред-
ставник має право обрати лікаря загальної практики-сімейного 
лікаря, незалежно від його зареєстрованого місця проживання. 
При цьому кількість пацієнтів, яким надає ПМД лікар загальної 
практики-сімейний лікар, не може перевищувати 2000 осіб.

Порядок вибору лікаря загальної практики-сімейного лікаря 
затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України  від 
19.03.2018  № 503 «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який 
надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір 
лікаря, який надає первинну медичну допомогу» [17].

Для отримання послуг між лікарем загальної практики-сімей-
ним лікарем та пацієнтом укладається угода — Декларація, форма 
якої затверджена вище вказаним наказом.

Пацієнт має право змінити лікаря загальної практики-сімейного 
лікаря, шляхом подання тому самому або іншому надавачу ПМД 
нової Декларації або шляхом подання заяви про припинення пода-
ної ним Декларації.

Первинна медична допомога надається пацієнту безоплатно, а 
вартість надання послуг компенсується надавачу ПМД в порядку, 
що щорічно встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України своєю постановою 
від 25.04.2018 № 407 «Про затвердження Порядку реалізації дер-
жавних гарантій медичного обслуговування населення за програ-
мою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 
рік» [18] встановив тарифи на надання медичних послуг, які пов’я-
зані з наданням первинної медичної допомоги, як капітаційну став-
ку за обслуговування одного пацієнта протягом календарного року: 
за одного пацієнта, включеного до зеленого списку, — 370 гривень 
на рік; за одного пацієнта, включеного до червоного списку (для 
комунальних закладів охорони здоров’я), — 240 гривень на рік.

Законодавчо також встановлено, що провайдери ПМД можуть 
надавати і платні послуги (косметичні, оздоровчі, профілактичні), 
перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 17 вересня 1996 р. № 1138 «Про затвердження переліку 
платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах 
охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» [19].

Реформування спеціалізованої та високоспеціалізованої ме-
дичної допомоги заплановано на 2019-2020 роки. Постановою Ка-
бінету Міністрів України від  30.11.2016  № 932 «Про затвердження 
Порядку створення госпітальних округів» [20], визначено створен-
ня в Україні багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування 
першого та другого рівня. 

Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого рів-
ня – заклад охорони здоров’я, що забезпечує надання вторинної 
(спеціалізованої) медичної допомоги та екстреної медичної допо-

моги населенню у разі виникнення патологічних станів, що загрожу-
ють життю, та потерпілим під час надзвичайних ситуацій.

Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого рів-
ня повинна забезпечувати надання медичної допомоги не менш як 
120 тис. осіб.

Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рів-
ня – заклад охорони здоров’я, що забезпечує надання спеціалізо-
ваної медичної допомоги в умовах цілодобового стаціонару, ден-
ного стаціонару або амбулаторних умовах населенню у гострому 
стані захворювання або з хронічними захворюваннями, що потре-
бують інтенсивного лікування та догляду, з обов’язковою наявністю 
відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги.

Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня 
повинна забезпечувати надання медичної допомоги не менш як 
200 тис. осіб.

Надання високотехнологічної медичної допомоги не залежить 
від місця проживання пацієнта і здійснюється за направленням 
лікарів-спеціалістів закладів вторинної медичної допомоги та тре-
тинної медичної допомоги, а також лікарсько-консультативні комісії 
обласних лікарень, спеціалізованих центрів (у разі направлення 
до клінік НДІ), за виключенням направлення пацієнтів до закла-
дів ТМД в екстреному порядку. При необхідності в терміновому 
використанні високотехнологічних або високоспеціалізованих ме-
тодів діагностики та лікування пацієнт може бути направлений лі-
карями, що надають екстрену та первинну допомогу.

Відповідно до наказу МОЗ України, який зареєстровано в Мі-
ністерстві юстиції України 13 листопада 2018 р. за N 1292/32744 
«Про затвердження об’єму надання вторинної (спеціалізованої) ме-
дичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільни-
ми лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівня, та 
змін до Порядку регіоналізації перинатальної допомоги» [21], спе-
ціалізована медична допомога надається відповідно до медичних 
показань за направленням лікуючого лікаря з надання первинної 
медичної допомоги або лікуючого лікаря закладу охорони здоров’я, 
що забезпечує надання спеціалізованої чи високоспеціалізованої 
медичної допомоги.

Без направлення спеціалізована медична допомога відповідно 
до медичних показань надається безоплатно закладами охоро-
ни здоров’я, з якими Національною службою здоров’я України укла-
дено договори про медичне обслуговування населення, пацієнтам, 
які звернулися до акушера-гінеколога, стоматолога, педіатра, та 
пацієнтам із хронічними захворюваннями, які перебувають на дис-
пансерному обліку в цьому закладі охорони здоров’я, та пацієнтам, 
які перебувають у невідкладному стані.

Кожен, хто потребує спеціалізованої допомоги, має право отри-
мати направлення на лікування до багатопрофільної лікарні інтен-
сивного лікування, яка знаходиться в межах госпітального округу 
за місцем проживання пацієнта.

Високоспеціалізована медична допомога передбачає діагнос-
тичні та лікувальні медичні послуги, які недоступні на рівні первин-
ної та спеціалізованої медичної допомоги, і надається з викорис-
танням високотехнологічного обладнання за направленням служб 
спеціалізованої медичної допомоги. Клінічна база закладу висо-
коспеціалізованої медичної допомоги також передбачає її викори-
стання для проведення пріоритетних наукових досліджень та до- і 
післядипломної підготовки медичних працівників.

Високоспеціалізована медична допомога має надаватися бе-
зоплатно в закладах охорони здоров’я, з якими Національною 
службою здоров’я України укладено договори про медичне обслу-
говування населення. Надання високоспеціалізованої медичної 
допомоги має здійснюватися високоспеціалізованими багатопро-
фільними або однопрофільними закладами охорони здоров’я.

Без направлення високоспеціалізована медична допомога має 
надаватися безоплатно відповідно до медичних показань пацієн-
там із хронічними захворюваннями, які перебувають на диспан-
серному обліку у відповідному високоспеціалізованому багатопро-
фільному або однопрофільному закладі охорони здоров’я, а також 
пацієнтам, які перебувають у невідкладному стані.

Держава приділяє значну увагу покращенню надання медичної 
допомоги сільському населенню. 14 листопада 2017 року, Верхо-
вна рада України прийняла Закон України за № 2206-VIII «Про під-
вищення HYPERLINK «http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/2206-
19/paran98»доступності та якості медичного обслуговування у 
сільській місцевості» [22].

Цей закон є частиною реформи системи медичного забезпе-
чення населення країни і дає можливість разом з місцевою владою 
вирішити нагальні проблеми сільської медицини: відсутність ліка-
рів, погано обладнані амбулаторії та ФАПи.

Згідно вказаного закону первинна медицина в селі має ста-
ти доступною і якісною. Тому медичні практики мають стати ав-
тономними та самокерованими. Крім того, в селах потрібно буде 
перепланувати мережу медичних закладів, побудувати або до-
обладнати амбулаторії. Майже всюди треба вирішувати питання 
ефективної роботи громадського транспорту з метою забезпечен-
ня доїзду пацієнтів до лікарів.

Законом України «Про підвищення доступності та якості ме-
дичного обслуговування у сільській місцевості» вперше введено 
поняття «телемедицина» — комплекс дій, технологій та заходів, 
що застосовуються під час надання медичної допомоги з вико-
ристанням засобів дистанційного зв’язку для обміну інформацією 
в електронній формі», яка широко має бути впроваджена в процесі 
надання медичної допомоги сільському населенню.
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Окремою важливою складовою в запровадженні реформи сис-
теми медичної допомоги населенню в країні необхідно виділи-
ти створення електронної системи охорони здоров’я, яке регла-
ментовано Постановою КМУ від 25 квітня 2018 р. № 411   «Деякі 
питання електронної системи охорони здоров’я» [23]. Електронна 
система охорони здоров’я забезпечить автоматизацію ведення 
обліку медичних послуг та управління медичною інформацією 
шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інфор-
мацією, даними і документами в електронному вигляді, до складу 
якої входять центральна база даних та електронні медичні інфор-
маційні системи, між якими буде забезпечено автоматичний обмін 
інформацією, даними та документами через відкритий програмний 
інтерфейс.

Висновки. В Україні проводиться комплексне реформування 
системи надання медичної допомоги населенню. Реформа пе-
редбачає структурну перебудову системи, зміну закладами охо-
рони здоров’я юридичного статусу на неприбуткові підприємства, 
формування якісно нової системи фінансування закладів охо-
рони здоров’я. Проведення реформи системи надання медич-
ної допомоги населенню в Україні, її складові, етапи та окремі 
напрямки визначено Законами України, урядовими актами та 
нормативно-правовими документи, які прийняті Міністерством 
охорони здоров’я України. При цьому в Україні не існує єдиного до-
кументу державного рівня, який визначає мету, загальні підходи та 
напрямки реформи. Такими документами мають стати концепція та 
стратегія реформування галузі в країні.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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TO THE ISSUE OF FORMING RESPONSIBLE ATTITUDE TO PERSONAL HEALTH AND 
RESPONSIBILITY FOR OWN HEALTH AT STUDENTS’ YOUTH

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ВІДПОВІДАЛЬНОГО 
СТАВЛЕННЯ ДО ОСОБИСТОГО ЗДОРОВ’Я ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЛАСНЕ 
ЗДОРОВ’Я

Summary. The results of the study of the issues of forming at students’ youth the responsible attitude to personal health and res
ponsibility for their own heath. It is determined that 14,3±1,7% of questioned medical faculty students, 18,1±1,9% of stomatologic
al faculty students and13,7±1,7%of the students of other faculties are  ready for responsible attitude to personal health and be re
sponsible for their own  health. More ready than not are 14,7±1,8%, 22,9±2,1% and 14,5±1,8% respectively. The rest of students 
do not demonstrate that kind of readiness. Students’ readiness to preserving personal health grounds on low level of responsibility 
for own health as the integral quality of a person.
Key words: students’ youth, health, responsible attitude, forming, motivation.

Резюме. В статті представлено результати  вивчення питання формування у студентської молоді  відповідального став-
лення до особистого здоров’я та відповідальності за власне здоров’я. В ході дослідження встановлено, що готовими від-
повідально ставитися  до особистого здоров’я та  нести відповідальність  за власне здоров’я є 14,3±1,7% опитаних сту-
дентів медичного факультету, 18,1±1,9% студентів стоматологічного факультету та 13,7±1,7% студентів інших факультетів. 
Більше готовими, ніж не готовими  є 14,7±1,8%, 22,9±2,1% та 14,5±1,8% студентів відповідно. Решта студентів вказаної 
готовності не має.  Готовність  студентів  до  особистого збереження  здоров’я ґрунтується  на низькому  рівні відповідаль-
ності  за  власне  здоров’я  як  інтегральній  якості  особистості.
Ключові слова: cтудентська молодь, здоров’я, відповідальне ставлення, формування, мотивація.
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Вступ
В останні роки багато досліджень було присвячено здоров’язбе-

реженню з метою якісної професійної підготовки майбутніх фахів-
ців [2,3]. Їхні дослідження присвячені підготовці майбутніх вчителів, 
економістів, фахівців морських навчальних закладів, військових, 
аграріїв, пожежників та інших. Науковці наголошують, що готовність 
до здоров’язбереження сьогодні визначається важливим чинником 
формування загальної готовності сучасного фахівця до майбутньої 
професійної діяльності та складовою його професійної підготовки.

Беручи до уваги специфіку здоров’язбереження, ми розуміє-
мо поняття інтегрованої готовності майбутніх фахівців до особи-
стого здоров’язбереження у професійній діяльності, як складову 
професійної компетентності, складне особистісне новоутворення, 
що поєднує наявність належних компетенцій для майбутньої про-
фесійної діяльності, спрямованих на збереження, зміцнення, від-
новлення власного здоров’я, засноване на усвідомленні студентом 
особистої відповідальності щодо здоров’язбереження, для повно-
цінної професійної та життєвої самореалізації [4].

Співак М.В. доводить що під здоров’язбереженням слід розу-
міти процес зміцнення та збереження здоров’я, спрямований на 
перетворення емоційно-психологічної, фізичної та інтелектуальної 
сфер людини, утвердження ціннісного ставлення до особистого 
здоров’я і здоров’я інших, загальне усвідомлення особистої відпо-
відальності людини за власне здоров’я [6].

Відповідальність за власне здоров’я, як важливий аспект го-
товності до особистого здоров’язбереження, потребує особливої 
уваги. Як свідчать результати опитувань, більшість студентів не 
вбачають причин погіршення загальної картини здоров’я в країні 
як наслідок особистої неуваги до нього. Відповідальність за долю 
власного здоров’я досить часто покладається на зовнішні органі-
зації: медичні, освітні, рекреаційні та ін., і зниження рівня здоров’я 
пов’язується не зі способом життя, а з негативним впливом сучас-
ної екологічної ситуації [1,7].

Більшість дослідників сходяться на тому, що можуть бути яки-
ми завгодно досконалими законодавство про здоров’я, фінансу-
вання, система охорони здоров’я, особисте матеріальне благопо-
луччя, але найважливішим фактором для здоров’я є позиція самої 
людини, його відповідальне ставлення [5].

Таким чином, окремого вивчення вимагає проблема формуван-
ня відповідальності за власне здоров’я як домінантного аспекту 
готовності студентів до особистого здоров’язбереження в процесі 
фізичного виховання у ВНЗ.

Мета роботи: вивчити питання формування у студентської мо-
лоді відповідального ставлення до особистого здоров’я та відпові-
дальності за власне здоров’я.

Матеріали та методи. Матеріалами дослідження стали ре-
зультати соціологічного дослідження 446 студентів різних курсів та 
факультетів в тому числі 217 студентів медичних факультетів, 105 
стоматологічних факультетів та 124 студентів, які навчаються на 
факультетах не медичного профілю. При виконанні дослідження 
використано соціологічний та статистичний методи дослідження.

При проведенні соціологічного дослідження дотримані прин-
ципи Гельсінської декларації, прийнятої Генеральною асамблеєю 
Всесвітньої медичної асоціації (1964-2000рр.), Конвенції ради Єв-
ропи про права людини та біомедицину (1997р.) Європейської 
конвенції по використанню хребетних тварин для експеримен-
тів (1986р.), відповідні положення ВООЗ, Міжнародної ради ме-
дичних наукових товариств, міжнародного кодексу медичної ети-
ки (1983р.) та законів України.

Результати та їх обговорення
На першому етапі дослідження було вивчено питання які цін-

ності вкладають студенти в особисте здоров’я та яке місце займає 
особисте здоров’я в ієрархії їх цінностей. Отримані результати со-
ціологічного дослідження наведено в табл.1.

Таблиця 1
Результати дослідження цінностних оцінок студента-

ми особистого здоров’я,%

Показник

Факультети навчання

Медичний
п- 217

Стоматоло-
гічний
п-105

Не 
медичного 
профілю

п-124
Місце особистого здоров’я в ієрархії цінностей студентів

Перше 11,9±1,6 3,8±0,9 2,4±0,7
Друге 39,6±2,4 42,9±2,5 18,5±1,9
Третє 28,1±2,3 32,4±2,3 45,2±2,5

Четверте 12,4±1,6 12,4±1,6 16,9±1,9
П’яте 5,1±1,1 7,7±1,3 15,3±1,8
Шосте 2,8±0,8 0,9±0,4 1,6±0,6

Соціально-психологічна оцінка відповідального ставлення до 
особистого здоров’я

Здоров’я — це власні життєві 
ресурси 12,4±1,6 11,4±1,6 15,3±1,8
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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Показник

Факультети навчання

Медичний
п- 217

Стоматоло-
гічний
п-105

Не 
медичного 
профілю

п-124
 Відповідальне ставлення до 

особистого здоров’я — це 
прояв сили волі 

16,1±1,8 6,7±1,3 12,1±1,6

Здатність управляти своєю 
діяльністю по збереженню і 

зміцненню здоров’я 
11,1±1,6 8,6±1,4 19,4±2,0

Здатність управляти своєю 
поведінкою 11,9±1,6 9,5±1,5 9,7±1,5

Це престижно 14,3±1,7 20,0±2,0 23,4±2,1
Здоров’я — це соціальна 

цінність 8,8±1,4 4,8±1,1 5,6±1,1
Відповідальне ставлення 
до особистого здоров’я — 

це розширення обсягу 
персональних знань

13,8±1,7 8,6±1,4 8,9±1,4

 Адекватність сприйняття 
власного здоров’я, 

здатність правильно 
оцінювати свої можливості

20,3±2,1 21,9±2,1 13,7±1,7

Свідома необхідність 
здорового способу життя. 35,0±2,4 20,0±2,0 11,3±1,6

Аналіз наведених в табл. 1 даних вказує на те, що в ієрархії 
особистих цінностей у 11,9±1,6% студентів медичного факультету 
особисте здоров’я знаходиться на першому місці, 39,6±2,4% — на 
другому місці, 28,1±2,3% — на третьому місці. У 3,8±0,9% студен-
тів стоматологічного факультету особисте здоров’я, серед інших 
особистих пріоритетів, знаходиться на першому місці, 42,9±2,5% — 
на другому місці, 32,4±2,3% — на третьому місці. У студентів, які на-
вчаються на факультетах не медичного профілю дані показники є 
нижчими. Так, у 2,4±0,7% студентів не медичних факультетів осо-
бисте здоров’я, серед інших особистих пріоритетів, знаходиться на 
першому місці, 18,5±1,9% — на другому місці, 45,2±2,5% — на тре-
тьому місці. У решти студентів особисте здоров’я не є пріоритетом.

Певний інтерес викликає надана студентами соціально-пси-
хологічна оцінка відповідального ставлення до особистого здо-
ров’я. Так, 14,3±1,7% опитаних студентів медичного факультету, 
20,0±2,0% студентів стоматологічного факультету та 23,4±2,1% 
студентів інших факультетів вказали на те, що відповідально стави-
тися до особистого здоров’я це престижно. А 20,3±2,1% опитаних 
студентів медичного факультету, 21,9±2,1% студентів стоматоло-
гічного факультету та 13,7±1,7% студентів інших факультетів вка-
зали на те, що відповідально ставитися до особистого здоров’я 
це значить адекватно сприймати власне здоров’я та бути здатни-
ми правильно оцінювати свої можливості при цьому 35,0±2,4%, 
20,0±2,0% та 11,3±1,6% опитаних студентів відповідно вказали на 
свідому необхідність здорового способу життя.

Далі було встановлено рівень готовності студентів до відпові-
дального ставлення до особистого здоров’я та відповідальності за 
власне здоров’я. Отримані результати соціологічного дослідження 
наведено в табл.2.

Таблиця 2
Рівень готовності студентів до відповідального ставлен-

ня до особистого здоров’я та відповідальності за власне 
здоров’я,%

Показник

Факультети навчання

Медичний
п- 217

Стоматоло-
гічний
п-105

Не 
медичного 
профілю

п-124
Повністю готовий 14,3±1,7 18,1±1,9 13,7±1,7

Більше готовий, ніж не 
готовий 14,7±1,8 22,9±2,1 14,5±1,8

Більше не готовий, ніж 
готовий 18,9±2,0 18,1±1,9 18,5±1,9

Не готовий 41,0±2,5 31,4±2,3 39,9±2,4
Не визначився 8,8±1,4 5,7±1,1 7,3±1,3

Здоров’я успадковане 
генетично і його рівень не 

залежить від відношення до 
нього людини

2,3±0,7 3,8±0,9 6,5±1,2

Причини низької готовності та неготовності
 Низький рівень 

інформованості про 
механізми забезпечення 
здорового способу життя

8,7±1,4 5,2±1,1 17,3±1,9

Наявність інших 
першочергових завдань 16,1±1,8 25,9±2,2 16,0±1,8
Відсутність фінансових 

умов для ведення здорового 
способу життя

11,4±1,5 6,9±1,3 9,9±1,5

Територіальна відсутність 
умов для ведення здорового 

способу життя
14,8±1,8 5,2±1,1 6,2±1,2

Показник

Факультети навчання

Медичний
п- 217

Стоматоло-
гічний
п-105

Не 
медичного 
профілю

п-124
 Небажання позбавитися 

шкідливих звичок 17,4±1,9 29,3±2,3 18,5±1,9
Члени сім’ї не ведуть 

здоровий спосіб життя 9,4±1,4 6,9±1,3 8,6±1,4
 Друзі не ведуть здоровий 

спосіб життя 19,5±2,0 12,1±1,6 19,8±2,0
Наявність тяжких хронічних 

хвороб 2,7±0,8 8,6±1,4 3,7±0,9

Наведені в табл. 2 результати дослідження вказують на те, 
що готовими відповідально ставитися до особистого здоров’я та 
нести відповідальність за власне здоров’я є 14,3±1,7% опитаних 
студентів медичного факультету, 18,1±1,9% студентів стоматоло-
гічного факультету та 13,7±1,7% студентів інших факультетів. Біль-
ше готовими, ніж не готовими є 14,7±1,8%, 22,9±2,1% та 14,5±1,8% 
студентів відповідно. Решта студентів вказаної готовності не має.

Далі були вивчені причини неготовності студентів відповідаль-
но ставитися до особистого здоров’я.

У студентів медичного факультету провідними причинами него-
товності є те, що друзі не ведуть здоровий спосіб життя (19,5±2,0%), 
небажання позбавитися шкідливих звичок (17,4±1,9%), наявність 
інших першочергових завдань (16,1±1,8%) та територіальна від-
сутність умов для ведення здорового способу життя (14,8±1,8%).

У студентів стоматологічного факультету провідними причи-
нами неготовності є небажання позбавитися шкідливих звичок 
(29,3±2,3%), наявність інших першочергових завдань (25,9±2,2%), 
наявність тяжких хронічних хвороб (8,6±1,4%) та те, що друзі не 
ведуть здоровий спосіб життя (12,1±1,6%).

У студентів інших факультетів провідними причинами неготов-
ності є те, що друзі не ведуть здоровий спосіб життя (19,8±2,0%), 
друзі не ведуть здоровий спосіб життя (18,5±1,9%), низький рівень 
інформованості про механізми забезпечення здорового способу 
життя (17,3±1,9 та%), наявність інших першочергових завдань 
(16,0±1,8%).

Наступним кроком дослідження було вивчення питання фор-
мування мотиваційних механізмів до відповідального ставлення до 
особистого здоров’я та відповідальності за власне здоров’я. Отри-
мані в ході соціологічного дослідження дані наведено в табл.3.

Таблиця 3
Можливі мотивації до відповідального ставлення до осо-

бистого здоров’я та відповідальності за власне здоров’я,%

Можливі мотивації
Факультети навчання

Медичний
п- 217

Стоматоло-
гічний
п-105

Не медичного 
профілю

п-124
Економічно вигідно 17,1±1,9 10,5±1,5 14,5±1,8

 Забезпечує красивий 
зовнішній вигляд 19,8±2,0 27,6±2,2 16,2±1,8

 Більше дає можливості 
кар’єрного зростання 13,4±1,7 9,5±1,5 35,5±2,4
 Забезпечує фізичну 

витривалість 16,1±1,8 18,1±1,9 19,4±2,0
Забезпечує психологічну 

стійкість в критичних 
ситуаціях

9,7±1,5 8,6±1,4 5,6±1,1

Підвищує якість життя 10,6±1,5 10,5±1,5 4,0±1,0
Дає можливість 

створити щасливу сім’ю 13,4±1,7 15,2±1,8 7,3±1,3

Аналіз наведених в табл.3 даних вказує на наступні мотивацій-
ні механізми до формування у студентів відповідального ставлен-
ня до особистого здоров’я та відповідальності за власне здоров’я.

Для студентів медичного факультету можливими найвагомі-
шими мотиваційними механізмами виступає те, що високий рівень 
здоров’я забезпечує красивий зовнішній вигляд (19,8±2,0%), розу-
міння того, що бути здоровим це економічно вигідно (17,1±1,9%) та 
розуміння, що високий рівень здоров’я забезпечує фізичну витри-
валість (16,1±1,8%).

Для студентів стоматологічного факультету можливими най-
вагомішими мотиваційними механізмами виступає те, що високий 
рівень здоров’я забезпечує красивий зовнішній вигляд (27,6±2,2%), 
розуміння, що високий рівень здоров’я забезпечує фізичну витри-
валість (18,1±1,9%) та дає можливість створити щасливу сім’ю 
(15,2±1,8%).

Для студентів інших факультетів можливими мотиваційни-
ми найвагомішими механізмами виступає розуміння того, що висо-
кий рівень здоров’я дає Більше дає можливості кар’єрного зростан-
ня

Далі вивчалося питання необхідних для студентів джерел ін-
формації щодо формування у них відповідального ставлення до 
особистого здоров’я та відповідальності за власне здоров’я. Отри-
мані результати наведено в табл. 4.
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Таблиця 4
Необхідні для студентів джерела інформації щодо фор-

мування у них відповідального ставлення до особистого здо-
ров’я та відповідальності за власне здоров’я,%

Необхідні джерела 
інформації

Факультети навчання

Медичний
п- 217

Стоматоло-
гічний
п-105

Не 
медичного 
профілю

п-124
Заняття за навчальною 

програмою
23,5±2,1 25,7±2,2 19,4±2,0

Школа здоров’я 1,8±0,7 2,9±0,8 4,8±1,1
Персональні консультації 

лікарів
11,1±1,6 13,3±1,7 11,3±1,6

Групові консультації лікарів 5,1±1,1 8,6±1,4 4,8±1,1
 Тематичні тренінги. 3,2±0,9 3,8±0,9 26,2±2,1

Тематичні лекції. 2,3±0,8 1,9±0,7 2,4±0,7
 Рекомендації за принципом 

«Рівний рівному»
1,4±0,6 0,9±0,5 4,8±1,1

 Буклети 0,5±0,4 31,4±2,3 2,4±0,7
 Інформація в системі 

Інтернет
43,3±2,5 4,9±1,1 16,9±1,9

Рекомендації членів сім’ї 1,4±0,6 6,7±1,2 3,2±0,9
Рекомендації друзів 6,5±1,2 5,6±1,1 4,8±1,1

За даними соціологічного дослідження студенти визначили ба-
жані для них джерела інформації щодо формування у них відпові-

дального ставлення до особистого здоров’я та відповідальності за 
власне здоров’я. Вони наведені нижче.

Для студентів медичного факультету такими джерелами ма-
ють бути інформація в системі Інтернет (43,3±2,5%), заняття за 
навчальною програмою (23,5±2,1%), персональні консультації лі-
карів (11,1±1,6%).

Для студентів стоматологічного факультету такими джерела-
ми мають бути буклети (31,4±2,3%), заняття за навчальною про-
грамою (25,7±2,2%), персональні консультації лікарів (13,3±1,7%).

Для студентів не медичних факультетів такими джерелами ма-
ють бути тематичні тренінги (26,2±2,1%), заняття за навчальною 
програмою (19,4±2,0%), інформація в системі Інтернет (16,9±1,9%).

Висновки
В ході дослідження було встановлено, що готовими відпові-

дально ставитися до особистого здоров’я та нести відповідаль-
ність за власне здоров’я є 14,3±1,7% опитаних студентів медич-
ного факультету, 18,1±1,9% студентів стоматологічного факультету 
та 13,7±1,7% студентів інших факультетів. Більше готовими, ніж не 
готовими є 14,7±1,8%, 22,9±2,1% та 14,5±1,8% студентів відповід-
но. Решта студентів вказаної готовності не має.

Готовність студентів до особистого збереження здоров’я ґрун-
тується на низькому рівні відповідальності за власне здоров’я як 
інтегральній якості особистості, що характеризується усвідомлен-
ням соціальної цінності мотивів збереження здоров’я і недостатньо 
адекватним сприйняттям власного здоров’я, недостатню здатністю 
управляти своєю поведінкою і власною діяльністю по збереженню і 
зміцненню здоров’я, недостатньо мотивованим ставленням до цієї 
діяльності.

Перспективи подальших досліджень пов’язані з вивченням 
способу життя студентів.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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CHARACTERISTICS OF EPIDEMIOLOGY OF BLOOD DISEASES AND HEMOPOIETIC 
ORGANS IN ADULT POPULATION OF SUMY REGION

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ХВОРОБ КРОВІ ТА КРОВОТВОРНИХ ОРГАНІВ У 
ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Summary. The results of the study of epidemiology of the diseases of blood and haemopoietic organs at adult population in Sumy 
region are presented in the article. The results obtained show the trend to accumulation of the diseases of given class among 
the adult population in the region. The data depicted in the article should become the base for optimization of hematologic aid to 
adult population of the region.
Key words: diseases of blood ad haemopoietic organs, Sumy region, adult population, morbidity, prevalence of diseases, mortality.

Резюме. В статті наведено результати  вивчення епідеміології хвороб крові та кровотворних органів   у дорослого насе-
лення  Сумської області. 
Отримані дані вказують на  тенденцію до накопичення  хвороб даного класу серед дорослого населення області.  Наведені 
дані мають стати підґрунтям для  оптимізації  гематологічної допомоги  дорослому населенню регіону.
Ключові слова: хвороби крові та кровотворних органів, Сумська  область, доросле населення, захворюваність, пошире-
ність хвороб, смертність.
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Вступ
Здоров’я населення України має стійкі тенденції до погіршен-

ня[1,2]. До класів хвороб які мають суттєвий влив на зростання 
захворюваності населення та його інвалідизацію і смертність від-
носяться і хвороби крові та кровотворних органів[3,4]. Деякі вчені 
відмічають високий рівень захворюваності населення на хворо-
би крові та кровотворних органів на територіях з розвиненою про-
мисловістю, що зумовлено незадовільною якістю навколишнього 
середовища [5,6]. Зростання рівнів захворюваності населення на 
хвороби крові та кровотворних органів потребує оптимізації медич-
ної допомоги даній категорії населення [7].

Мета роботи: дослідити та проаналізувати показники захво-
рюваності дорослого населення Сумської області на хвороби крові 
та кровотворних органів, поширеності вказаних хвороб, первинного 
виходу на інвалідність та смертності дорослого населення області 
внаслідок хвороб крові та кровотворних органів.

Матеріали та методи. Під час проведення дослідження було 
використано статистичний метод. Матеріалами дослідження ста-
ли дані галузевої статистичної звітності в Сумській області за пе-
ріод 2014-2018 років.

Результати та їх обговорення.
На першому етапі дослідження було вивчено та проаналізо-

вано показники захворюваності дорослого населення Сумської 
області на хвороби крові та кровотворних органів в динаміці 2014-
2018 років. Отримані дані наведено в табл.1. Отримані в ході до-
слідження наведено в таблиці в розрізі адміністративних територій 
області.

Аналіз наведених в таблиці 1 даних вказує на зменшення по-
казника захворюваності дорослого населення Сумської області на 
хвороби крові та кровотворних органів за період з 2014 по 2018 рік 
на 27,5%. За період показник захворюваності дорослого населен-
ня знизився з 226,8 до 164,37 в розрахунку на 100 тис дорослого 
населення.

При цьому необхідно відмітити, що як величина показника так 
і величина змін на різних адміністративних територіях має суттєві 
відмінності.

Так, в розрізі сільськогосподарських районів показник захворю-
ваності дорослого населення коливався в 2018 році від 90,37 в Ле-
бединському до 253,09 в Кролевецькому районі. Різниця складає 
2,8 разів. Проведений аналіз показав, що найвищий рівень скоро-
чення показника захворюваності дорослого населення на хворо-
би крові та кровотворних органів зареєстровано в Лебединському 
(56,0%), а найменший — в Конотопському (6,7%) районі.

В розрізі міст області вказаний показник коливався від118,11 
в м. Суми до 364,08 в м. Шостка. Різниця складає 3,08 разу. 
При цьому якщо в м. Суми зареєстровано зниження показника на 
44,8% то в м. Шостка зареєстровано його підвищення на 21,7%.

Далі вивчалися та аналізувалися показники захворюваності на-
селення працездатного віку Сумської області на хвороби крові та 
кровотворних органів в динаміці 2014-2018 років в розрахунку на 

100 тис населення працездатного віку). Отримані результати наве-
дено в табл.2.

Аналіз наведених в табл.2. даних вказує на те, що за період до-
слідження (2014-2018 рр) показник захворюваності населення пра-
цездатного віку Сумської області на хвороби крові та кровотвор-
них органів скоротився на 25,5% і в 2018 році склав 188,72 на 100 
тис населення працездатного віку, що на 24,35 вище показника 
захворюваності дорослого населення.

Проведений аналіз дозволив встановити, що як і серед дорос-
лого населення, серед населення працездатного віку як величина 
показника захворюваності так і величина його змін на різних адмі-
ністративних територіях має суттєві відмінності.

Було встановлено, що в розрізі сільськогосподарських райо-
нів показник захворюваності населення працездатного віку в 2018 
році коливався від 93,56 в Лебединському до 401,1 в Кролевець-
кому районі. Різниця складає 4,29 разів. При цьому на території 
трьох (16,7%) адміністративних районів зареєстровано підвищен-
ня показника захворюваності з найвищим рівнем його зниження 
(61,5%) в Лебединському районі.

Аналіз отриманих статистичних даних показав, що в розрізі 
міст області вказаний показник коливався від 124,63 в м. Суми до 
639,82 в м. Шостка. Різниця складає 5,13 разів. Було встановлено, 
що за період дослідження в м. Суми зареєстровано зниження по-
казника на 43,9% то в м. Шостка зареєстровано його підвищення 
на 90,07%.

Наступним кроком дослідження було вивчення і проведення 
аналізу показників поширеності серед дорослого населення Сум-
ської області хвороб крові та кровотворних органів в динаміці 2014-
2018 років в розрахунку на 100 тис населення працездатного віку). 
Отримані результати наведено в табл.3.

Проведений аналіз даних табл. 3 вказує на підвищення по-
казника поширеності хвороб крові та кровотворних органів серед 
дорослого населення Сумської області за період з 2014 до 2018 
року на 7,8%, що вказує на «хронізацію» даної патології в регіоні. 
В 2018 році показник поширеності хвороб крові та кровотворних 
органів серед дорослого населення області складав 1366,25 на 
100 тис дорослого населення.

Найвищим вказаний показник було зареєстровано серед до-
рослого населення Роменського (1726,3) району та м. Шостка 
(2263,63). Найнижчим вказаний показник було зареєстровано 
серед дорослого населення Путивльського (886,96) району та м. 
Охтирка (1065,03), відповідна гранична різниця показника серед 
сільського населення склала 1,95 разів, а серед міського 2,12 разів.

За період дослідження серед дорослого населення 9 (50,0%) 
адміністративних сільських районів та серед дорослого населен-
ня 3(42,9%) міст області зареєстровано зростання показника по-
ширеності хвороб крові та кровотворних органів, а серед дорос-
лого населення 9 (50,0%) адміністративних сільських районів та 
серед дорослого населення 4 (57,1%) міст області його зниження. 
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Найбільший рівень зниження показника зареєстровано в Тростя-
нецькому (24,4%) районі, а його зростання (78,7%) в м. Шостка.

Далі вивчалися та аналізувалися показники поширеності хво-
роб крові та кровотворних органів серед населення працездатного 
віку Сумської області в динаміці років дослідження (2014-2018 рр). 
отримані результати наведено в табл.4.

Проведений аналіз показників поширеності хвороб крові та кро-
вотворних органів серед населення працездатного віку Сумської 
області в динаміці років дослідження (2014-2018 рр) показав його 
зростання на 5,2% з показником 1335,00 на 100 тис населення пра-
цездатного віку.

Найвищий рівень вказаного вище показника було зареєстро-
вано в Великописарівському (1825,52 районі та м. Ромни (3157,64).

Необхідно відмітити тривожну ситуацію щодо хвороб крові та 
кровотворних органів в м. Шостка, в якому показник поширеності 
вказаних хвороб серед населення працездатного віку за роки до-
слідження зріс з 1086,05 до 2550,75 на 100 тис населення працез-
датного віку.

Далі було вивчено та проаналізовано показники первинного ви-
ходу на інвалідність дорослого населення та населення працездат-
ного віку Сумської області в наслідок хвороб крові та кровотворних 
органів за період 2014-2018 роки в розрахунку на 10 тис відповід-
ного населення. Показник первинного виходу на інвалідність до-
рослого населення зріс з 0,03 до 0,1, а показник первинного вихо-
ду на інвалідність населення працездатного віку зріс з 0,05 до 0,1. 
Зареєстрована наступна структура показників первинного виходу 
на інвалідність населення Сумської області за тяжкістю групи ін-
валідності з приводу хвороб крові та кровотворних органів: перша 
група — 14,1%, друга група —33,3%, третя група — 52,4%.

В ході дослідження було встановлено, що смертність доросло-
го населення внаслідок хвороб крові та кровотворних органів в роз-
рахунку на 100 тис дорослого населення коливався в межах 0,41-
0,95, а населення працездатного віку в межах 0,15-0,61.

 Висновки.
В ході проведеного дослідження встановлено зменшення по-

казника захворюваності дорослого населення Сумської області на 
хвороби крові та кровотворних органів за період з 2014 по 2018 
рік на 27,5% з 226,8 до 164,37 в розрахунку на 100 тис дорослого 
населення. За період дослідження встановлено також зменшення 
показника захворюваності населення працездатного віку області 
на хвороби крові та кровотворних органів на 25,5% який в 2018 році 
склав 188,72 на 100 тис населення працездатного віку, що на 24,35 
вище показника захворюваності дорослого населення.

Встановлення підвищення показника поширеності хвороб кро-
ві та кровотворних органів серед дорослого населення Сумської 
області за період дослідження на 7,8% з показником 1366,25 на 
100 тис дорослого населення. Показник поширеності хвороб крові 
та кровотворних органів серед населення працездатного віку Сум-
ської області в динаміці років дослідження зріс на 5,2% із його зна-
ченням 1335,00 на 100 тис населення працездатного віку.

Встановлено, що показник первинного виходу на інвалідність 
дорослого населення зріс з 0,03 до 0,1, а показник первинного ви-
ходу на інвалідність населення працездатного віку зріс з 0,05 до 0,1. 
При цьому показник смертності дорослого населення внаслідок 
хвороб крові та кровотворних органів в розрахунку на 100 тис до-
рослого населення коливався в межах 0,41-0,95, а населення пра-
цездатного віку в межах 0,15-0,61.

Таблиця 1
Динаміка показників захворюваності дорослого населення Сумської області на хвороби крові та кровотворних органів, 

2014-2018 рр (на 100 тис населення)
Адміністративна

територія
Роки/показники 2018 до 2014 рр

%2014 2015 2016 2017 2018
Сумська область 226,8 218,1 213,08 201,94 164,37 72,5

Райони області 
Білопільський 197,7 154,2 142,03 157,67 161,70 81,8
Буринський 281,0 231,0 207,64 192,08 205,57 73,2

Великописарівський 264,3 262,6 278,89 234,64 157,46 59,6
Глухівський 249,0 235,6 207,15 137,44 179,70 72,2

Конотопський 186,6 222,1 197,87 198,87 174,09 93,3
Краснопільський 261,0 188,0 215,84 226,74 129,85 49,8

Кролевецький 286,7 305,8 330,94 312,70 253,09 88,3
Лебединський 205,3 202,6 174,19 147,09 90,37 44,0

Липоводолинський 225,3 221,7 224,79 189,47 203,96 90,5
Недригайлівський 249,9 243,3 198,37 206,25 174,63 69,9

Охтирський 261,5 226,0 251,34 231,69 182,99 70,0
Путивльський 173,1 137,9 67,60 77,19 108,70 62,8
Роменський 237,7 238,2 188,61 231,60 205,95 86,6

Середино-Будський 127,1 128,6 123,29 95,37 104,10 81,9
Сумський 242,1 228,1 246,79 267,80 222,67 92,0

Тростянецький 176,2 182,2 121,58 160,45 106,95 60,7
Шосткинський 254,9 258,2 270,86 273,84 213,55 83,8
Ямпільський 281,4 266,9 226,61 238,88 201,70 71,7

Міста області
м.Суми 214,1 199,7 218,39 177,79 118,11 55,2
м.Глухів 328,50 354,20 299,28 203,39 208,76 63,5

м.Конотоп 170,20 214,32 188,40 199,32 153,12 90,0
м.Лебедин 239,61 231,50 224,0 206,32 136,05 56,8
м.Охтирка 274,18 197,88 223,61 219,92 158,24 57,7
м.Ромни 273,52 265,78 219,55 241,74 222,66 81,4
м.Шостка 299,21 301,16 319,75 323,19 364,08 121,7

Таблиця 2
Динаміка показників захворюваності населення працездатного віку Сумської області на хвороби крові та кровотворних 

органів, 2014-2018 рр (на 100 тис населення працездатного віку)

Адміністративна
територія

Роки/показники 2018 до 2014
%2014 2015 2016 2017 2018

Сумська область 253,3 252,6 241,91 230,73 188,72 74,5
Райони області 

Білопільський 283,3 229,2 208,11 225,54 244,68 86,4
Буринський 401,3 272,1 281,01 262,08 300,98 75,0

Великописарівський 308,5 323,3 349,31 342,87 201,71 65,4
Глухівський 241,4 233,5 235,98 108,01 173,44 71,8

Конотопський 176,5 243,1 155,71 225,27 182,46 103,4
Краснопільський 334,2 265,5 344,42 343,43 216,33 64,7

Кролевецький 457,9 474,9 515,66 470,51 401,10 87,6
Лебединський 243,1 250,6 200,65 159,60 93,56 38,5

Липоводолинський 285,9 289,6 284,56 194,91 255,08 89,2
Недригайлівський 428,2 290,3 264,96 283,20 265,84 62,1

Охтирський 248,3 253,6 226,33 183,78 187,32 75,4
Путивльський 307,6 212,2 117,88 95,11 129,55 42,1
Роменський 254,3 274,9 195,10 223,10 142,32 56,0

Середино-Будський 164,5 156,7 126,92 118,01 98,66 60,0
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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Адміністративна
територія

Роки/показники 2018 до 2014
%2014 2015 2016 2017 2018

Сумський 265,3 257,1 267,37 342,11 281,72 106,2
Тростянецький 180,2 203,8 148,20 186,34 131,93 73,2
Шосткинський 270,0 311,3 303,39 317,61 274,60 101,7
Ямпільський 228,4 226,0 193,48 264,65 215,04 94,2

Міста області
м.Суми 222,0 213,3 254,90 196,85 124,63 56,1
м.Глухів 294,14 385,62 281,25 178,53 281,54 95,7

м.Конотоп 237,01 325,72 208,18 300,35 240,07 101,3
м.Лебедин 429,32 441,36 352,42 279,72 161,76 37,7
м.Охтирка 375,47 384,40 343,12 279,16 281,45 75,0
м.Ромни 465,82 503,99 359,74 409,35 256,52 55,1
м.Шостка 336,61 343,11 378,42 396,39 639,82 190,07

Таблиця 3
Динаміка показників поширеності хвороб крові та кровотворних органів серед дорослого населення Сумської області, 

2014-2018 рр (на 100 тис дорослого населення)
Адміністративна

територія
Роки/показники 2018 до 2014

%2014 2015 2016 2017 2018
Сумська область 1266,9 1310,7 1359,80 1334,35 1366,25 107,8

Райони області 
Білопільський 1233,7 1219,7 1255,01 1303,74 1343,57 108,9
Буринський 1300,9 1418,4 1420,41 1440,58 1409,62 108,4

Великописарівський 1333,0 1480,2 1606,64 1710,40 1637,59 122,8
Глухівський 1385,9 1477,5 1389,38 1422,98 1465,43 105,7

Конотопський 1278,7 1359,4 1270,25 1240,77 1137,48 89,0
Краснопільський 1230,5 1211,6 1290,79 1445,99 1211,96 98,5

Кролевецький 1227,5 1262,5 1287,00 1216,76 1177,98 96,0
Лебединський 1776,3 1815,9 1754,89 1717,80 1530,94 86,2

Липоводолинський 1394,5 1422,7 1479,86 1623,09 1650,84 118,4
Недригайлівський 1259,0 1361,7 1398,01 1391,02 1401,89 111,34

Охтирський 1183,9 1128,2 1258,28 1179,35 1131,95 95,6
Путивльський 914,9 919,3 904,21 891,98 886,96 96,9
Роменський 1426,3 1514,3 1517,09 1637,72 1726,30 121,0

Середино-Будський 833,1 778,7 928,28 887,68 810,53 97,3
Сумський 1225,8 1313,2 1381,24 1439,64 1522,53 124,2

Тростянецький 2045,4 2146,1 1985,82 1771,75 1545,63 75,6
Шосткинський 1080,9 1210,4 1306,03 1260,14 1287,24 119,1
Ямпільський 1292,3 1339,1 1344,89 1463,12 1452,27 112,4

Міста області
м.Суми 1162,6 1157,3 1323,27 1209,99 1437,20 123,6
м.Глухів 1800,33 1828,26 1806,51 1823,33 1761,71 97,8

м.Конотоп 1352,32 1509,62 1290,78 1274,86 1175,31 86,9
м.Лебедин 2358,57 2433,14 2178,05 2183,19 1861,03 78,9
м.Охтирка 1158,48 1073,53 1212,51 1137,13 1065,03 91,9
м.Ромни 1464,70 1651,57 1732,02 1799,32 1957,57 133,6
м.Шостка 1266,12 1424,20 1552,43 1486,70 2263,63 178,7

Таблиця 4
Динаміка показників поширеності хвороб крові та кровотворних органів серед населення працездатного віку Сумської 

області, 2014-2018 рр (на 100 тис населення працездатного віку)

Адміністративна
територія

Роки/показники 2018 до 2014
%

2014 2015 2016 2017 2018
Сумська область 1269,3 1313,8 1371,77 1339,56 1335,00 105,2

Райони області 
Білопільський 1537,1 1561,8 1618,23 1702,44 1772,08 115,3
Буринський 1400,9 1624,9 1501,41 1678,95 1630,30 116,4

Великописарівський 1467,7 1673,5 1833,88 1910,27 1825,52 124,4
Глухівський 1215,9 1250,0 1155,72 1151,13 1144,68 94,1

Конотопський 1301,0 1453,0 1313,76 1299,95 1192,53 91,7
Краснопільський 1432,2 1309,2 1371,55 1635,97 1310,68 91,5

Кролевецький 1396,3 1457,0 1518,84 1425,79 1386,94 99,3
Лебединський 1967,3 1985,7 1833,35 1767,55 1582,33 80,4

Липоводолинський 1653,1 1538,3 1615,57 1735,66 1776,10 107,4
Недригайлівський 1577,1 1669,0 1626,55 1594,87 1610,21 102,1

Охтирський 1277,6 1202,0 1332,56 1221,30 1133,43 88,7
Путивльський 1041,2 1024,7 961,66 856,00 796,74 76,5
Роменський 1409,3 1581,3 1595,80 1696,03 1751,84 124,3

Середино-Будський 914,9 856,5 1047,07 1008,48 886,04 96,8
Сумський 1315,7 1460,8 1474,68 1545,00 1737,75 132,1

Тростянецький 2002,1 1893,5 2100,37 1821,95 1583,11 79,1
Шосткинський 871,1 1020,5 1128,89 1082,02 1094,74 125,7
Ямпільський 1099,4 1042,7 1012,06 1156,90 1282,54 116,6

Міста області
м.Суми 1063,3 1048,2 1248,58 1123,03 1207,74 113,6
м.Глухів 1999,23 2064,82 1909,23 1902,67 1858,20 92,9

м.Конотоп 1747,32 1946,91 1756,34 1733,27 1569,13 89,8
м.Лебедин 3474,87 3496,97 3220,23 3097,90 2735,96 78,7
м.Охтирка 1932,00 1821,58 2020,23 1855,18 1703,00 88,1
м.Ромни 2581,62 2899,06 2942,53 3112,06 3157,64 122,3
м.Шостка 1086,05 1273,19 1408,10 1350,44 2550,75 234,9
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JUSTIFICATION OF THE NECESSITY OF CREATION OF INTER-TERRITORIAL BRANCHES 
OF MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ МІЖТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ 
НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА

Abstract. The work shows the growth of incidence of acute myocardial infarction at non-correspondence to the needs of the 
system of specialized inpatient care. It is proposed to create on the base of intensive treatment hospitals of the primary level of 
specialized departments for treatment of patients with acute myocardial infarction with their structure and personnel and material-
and-technical support, which will allow organizing high-quality medical care for patients.
Key words: myocardial infarction, epidemiology, medical care, reform, specialized departments.

Анотація. У роботі показано зростання захворюваності на гострий інфаркт міокарда при невідповідності потребам сис-
теми спеціалізованої стаціонарної допомоги. Запропоновано створення на базі лікарень інтенсивного лікування першого 
рівня спеціалізованих відділень для лікування пацієнтів хворих на гострий інфаркт міокарда з їх структурою та кадровим і 
матеріально- технічним забезпеченням, що дозволить організувати надання якісної медичної допомоги пацієнтам.
Ключові слова: інфаркт міокарда, епідеміологія, медична допомога, реформа, спеціалізовані відділення.
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Вступ. Життя сучасної людини насичене різноманітними пси-
хоемоційними навантаженнями, пришвидшеним темпом життя, 
шкідливими звичками, порушеним харчуванням. Це спонукає нашу 
серцевосудинну систему працювати в посиленому режимі, вико-
ристовуючи свої адаптивні можливості. Як наслідок — зростання 
кількості серцево-судинних захворювань з тенденцією до їх не-
ухильного збільшення в Україні. [12]

Протягом останніх 20 років інфаркт міокарда (ЇМ) як одна з 
форм ішемічної хвороби серця є основною причиною смертності і 
розвитку інвалідності населення в більшості розвинутих країн світу. 
За даними ВООЗ, цей показник у віці 50-54 роки складає 404-367 
чол. на 100 тис населення. В Україні від ІМ щорічно помирає при-

близно 150 тис. чоловік, а 25% хворих на ІМ стають непрацездатни-
ми. Загальна летальність при гострому ІМ 30-35%, із них 70% при-
падає на перші 2 години — 2 дні розвитку захворювання [2, 13-15].

За 2018 рік на Закарпатті зареєстровано 631 378 осіб, які хво-
ріють на серцево-судинні захворювання. Гіпертонічна хвороба ви-
явлена у 307 002 осіб, ішемічна хвороба серця —  246 334, гострий 
інфаркт міокарда — 1 077 осіб. Загалом, протягом року  через об-
ласний кардіологічний диспансер проходить 55-60 тисяч закарпа-
тців. З них 5800-6000 залишаються на стаціонарному лікуванні [7].

Найбільш сумні дані: за 2015 рік в області від серцево-судин-
них захворювань померло 8831 людина. З них 803 — працездатно-
го віку. Від ішемічної хвороби серця померло 3 427 хворих (з них 
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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працездатного віку 333), від інфаркту міокарда — 236 хворих (пра-
цездатного віку 94) [4].

В теперішній час проводиться реформування системи надання 
медичної допомоги країни. При реформуванні спеціалізованої ме-
дичної допомоги передбачено формування госпітальних округів [9] 
із створенням лікарень інтенсивного лікування [78].

Принципово новим для національної системи охорони здо-
ров’я є впровадження гарантованого державою безоплатного паке-
ту медичних послуг [10,11] до якого входить спеціалізована та екс-
трена медична допомога. Повне впровадження даного механізму 
фінансування заплановано на квітень 2020 року.

Це визначає актуальність даного дослідження адже від орга-
нізації медичної допомоги хворим на інфаркт міокарду та її якості 
залежить життя великої кількості людей.

Мета роботи: обґрунтувати необхідність створення міжтерито-
ріальних відділень надання медичної допомоги хворим на інфаркт 
міокарда в умовах реформування спеціалізованої медичної допо-
моги населенню та впровадження гарантованого безоплатного па-
кету медичних послуг.

Виходячи із мети дослідження задачами дослідження стало 
вивчення статистичних даних про епідеміологію інфаркту міокарда 
в Закарпатській області за період 2014-2018 рр, системи надан-
ня медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда та сучас-
них підходів до реформування спеціалізованої медичної допо-
моги в рамках впровадження гарантованого безоплатного пакету 
медичних послуг та представлення пропозицій до створення між-
територіальних відділень надання медичної допомоги хворим на 
інфаркт міокарда.

Матеріали та методи. Під час виконання дослідження було ви-
користано наступні методи дослідження: бібілосемантичний, ме-
дико-статистичний, структурно-логічного аналізу, описового моде-
лювання. Матеріалами дослідження стали дані сучасних наукових 
джерел, законодавчі акти з питань реформування системи охоро-
ни здоров’я, дані галузевої статистичної звітності [3-7].

Результати та їх обговорення
На першому етапі дослідження далі було вивчено та проаналі-

зовано дані щодо захворюваності населення Закарпатської області 
на гострий інфаркт міокарда за період 2014-2018 роки. Отримані 
результати наведено в табл.1.

Таблиця 1
Захворюваність дорослого населення Закарпатської області 

на гострий інфаркт міокарда, 2014-2018 роки
Адміністративна 

територія 2014 2015 2016 2017 2018
Захворюваність

Абсолютне число 1 041,0 1099,0 1072 1075,0 1052,0
На 10 тис дорослого 

населення 107,7 113,7 111,1 111,5 109,2
Перебуває під диспансерним наглядом

Абсолютне число 158,0 194,0 208 172,0 175,0
На 10 тис дорослого 

населення 16,4 20,1 21,6 17,8 18,2
Повнота охоплення 

диспансерним наглядом 
(%)

17,7 19,4 16,0 16,6

Аналіз наведених в табл.1 даних вказує на високі рівні захво-
рюваності дорослого населення Закарпатської області на гострий 
інфаркт міокарда які мають тенденцію до зростання. Так, в 2018 
році в області було зареєстровано 1052 випадків захворюваності 
населення Закарпатської області на гострий інфаркт міокарда, що 
склало 109,2 випадки на 10 тис дорослого населення. Найвищі рів-
ні захворюваності дорослого населення Закарпатської області на 
гострий інфаркт міокарда було зареєстровано в 2015 році: 1099 та 
113,7 відповідно.

Негативним показником профілактичної діяльності систе-
ми охорони здоров’я області є рівень охоплення диспансеризацією 
осіб, що перенесли гострий інфаркт міокарда. В області він скла-
дає 16,6%. Це означає, що 83,4% осіб, що перенесли гострий ін-
фаркт міокарда не пройшли необхідну реабілітацію і не отримують 
необхідну підтримуючу терапію.

Далі були вивчені та проаналізовані показники захворювано-
сті населення Закарпатської області на гострий трансмуральний 
інфаркт міокарда в динаміці 2014-2018 років. Отримані дані наве-
дено в табл. 2.

Проведений аналіз даних, що наведені в табл. 2 вказує на те, 
що рівень захворюваності дорослого населення Закарпатської об-
ласті на гострий трансмуральний інфаркт міокарда за період 2014-
2018 роки зріс на 8,7% і склав 750 осіб або 77,9 на 10 тис дорос-
лого населення. Із загальної кількості осіб, що перенесли гострий 
трансмуральний інфаркт міокарда під диспансерним наглядом пе-
ребуває 16,0%. Це означає, що 84,0% осіб, що перенесли гострий 
трансмуральний інфаркт міокарда підвержені ризику розвитку пов-
торного інфаркту міокарда, хронічної серцево-судинної недостат-
ності, зниження якості життя.

На даному етапі стаціонарна медична допомога хворим на го-
стрий інфаркт міокарда надається у всіх центральних районних та 
центральних міських лікарнях відповідно до Клінічного протоколу 
надання медичної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда 
«Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної, 
третинної медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий 

коронарний синдром без елевації сегмента ST» який затверджено 
МОЗ України у 2015 році і який за останні 4 роки не переглядався.

Таблиця 2
Захворюваність дорослого населення Закарпатської області 
на гострий трансмуральний інфаркт міокарда, 2014-2018 роки

Адміністративна 
територія 2014 2015 2016 2017 2018

Захворюваність
Абсолютне число 690,0 707,0 701 764,0 750,0

На 10 тис дорослого 
населення 71,4 73,1 72,6 79,3 77,9

Перебуває під диспансерним наглядом
Абсолютне число 93,0 118,0 120 116,0 120,0

На 10 тис дорослого 
населення 9,6 12,2 12,4 12,0 12,5

Повнота охоплення 
диспансерним 
наглядом (%)

16,7 17,1 15,2 16,0

Даним Клінічним протоколом визначено обсяги та терміни про-
ведення інструментального та лабораторного обстеження хворих 
на гострий інфаркт міокарда та визначена лікувальна тактика 
в тому числі необхідні дії лікаря реанімаційного відділення та відді-
лення інтенсивної терапії при наданні медичної допомоги пацієнту 
з гострим інфарктом міокарда при різних клінічних станах. В про-
токолі вказано, що оптимізація алгоритму лікування відповідно 
до конкретної клінічної ситуації, у пацієнтів з гострим інфарктом 
міокарда у спеціалізованих закладах охорони здоров’я зменшує 
смертність та інвалідність внаслідок цього захворювання, приско-
рюють реабілітацію хворих.

Проведений аналіз матеріально-технічної бази центральних 
районних та центральних міських лікарень в яких надається ста-
ціонарна медична допомога хворим на гострий інфаркт міокарда 
показав, що в жодній із них не створені умови для надання ме-
дичної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда у відповід-
ності до «Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, 
вторинної, третинної медичної допомоги та медичної реабілітації 
«Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST» в цілодо-
бовому режимі. Дане можна оцінювати як чинника неякісної медич-
ної допомоги хворим, що є причиною високого рівня летальності та 
інвалідності населення — вказаних пацієнтів.

Виходячи з наведеного, враховуючи прийняті законодавчі 
акти з питань реформування системи охорони здоров’я та поло-
ження, що медична допомога хворим з інфарктом міокарда вклю-
чена до пакету державних гарантій нами пропонується наступне:

1) При формуванні госпітальних округів, який включає декільна 
адміністративних територій, передбачити створення на базі 
лікарень інтенсивного лікування першого рівня відділень для 
лікування пацієнтів хворих на гострий інфаркт міокарда з їх 
структурою, яка забезпечить надання медичної допомоги па-
цієнтам незалежно від їх клінічного стану. Потужність відді-
лення має бути обрахованою в залежності від прогностичної 
кількість захворювань на території обслуговування госпі-
тального округу.

2) При розробці маршруту госпіталізації хворих передбачи-
ти найкоротші шляхи госпіталізації з урахуванням стану доріг, 
особливо в гірських умовах та, по-можливості, забезпечення 
доставки в межах терапевтичного вікна. При необхідності по-
трібно розширити кількість баз тимчасового базування бри-
гад екстреної медичної допомоги.

3) Матеріально-технічне забезпечення та наявність лікарських 
засобів і засобів медичного призначення має відповідати ви-
могам «Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, пер-
винної, вторинної, третинної медичної допомоги та медичної 
реабілітації «Гострий коронарний синдром без елевації се-
гмента ST» по забезпеченню пацієнтів безоплатною медич-
ною допомогою.

4) Важливого значення має укомплектування вказаних від-
ділень медичним персоналом. Лікарський персонал має 
бути в такій кількості, що забезпечує цілодобовий лікарський 
нагляд за пацієнтами. Особливого значення має забезпе-
чення середнім медичним персоналом. Для визначення 
оптимальної кількості середнього медичного персоналу по 
догляду за хворими можна використати два підходи: викори-
стати європейські нормативи чи провести відповідні хроно-
метражні дослідження.

Перспективи подальших досліджень пов’язані з вивченням 
якості та ефективності медичної допомоги хворим на гострий ін-
фаркт міокарду.

Висновки
В ході дослідження встановлено тенденції до збільшення по-

казників захворюваності населення Закарпатської області на го-
стрий інфаркт міокарду з показником в 2018 році 109,2 випадки на 
10 тис дорослого населення та гострого трансмурального інфаркту 
міокарду 77,9 на 10 тис населення.

Стаціонарна медична допомога хворим на гострий інфаркт мі-
окарду надається відповідно до Клінічного протоколу надання ме-
дичної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда «Уніфікова-
ний клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної, третинної 
медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний 
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синдром без елевації сегмента ST» який затверджено МОЗ Украї-
ни у 2015 році.

Встановлено, що матеріально-технічна база центральних ра-
йонних та центральних міських лікарень в яких надається стаціо-
нарна медична допомога хворим на гострий інфаркт міокарда не 
відповідає умовам для надання медичної допомоги хворим на го-
стрий інфаркт міокарда у відповідності до «Уніфікованого клінічно-
го протоколу екстреної, первинної, вторинної, третинної медичної 

допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний синдром 
без елевації сегмента ST» в цілодобовому режимі.

Запропоновано створення на базі лікарень інтенсивного ліку-
вання першого рівня відділень для лікування пацієнтів хворих на 
гострий інфаркт міокарда з їх структурою, яка забезпечить на-
дання медичної допомоги пацієнтам незалежно від їх клінічного 
стану. Представлено пропозиції до формування потужності, штат-
ного розпису вказаних відділень та формування маршрутів достав-
ки пацієнтів.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 

ЛІТЕРАТУРА:
1. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Основы педагогического твор-
чества. Казань, 1988. 288 с.
2. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. М., 2002. 264 с.
3. Великий тлумачний словник української мови. К.; Ірпінь, 2001. 1380 с.
4. Давидов В. В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и экспериментального психологическо-
го исследования. М., 1986. 240 с.
5. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление М.,1999. 224 с.
6. Луцан Н. І. Творчість як важлива умова успішності майбутнього вчителя початкових класів. Науковий вісник Ми-
колаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія «Педагогічні науки». 2013. № 1. 42 (95). 
С. 140-144.
7. Психологічний словник / за ред. В. І. Войтко. К. Вища. школа,1982. 215 с.
8. Сисоєва С. О. Педагогічна творчість учителя: визначення, теоретична модель, функції підготовки. Педагогіка і 
психологія. 1998. № 2. С. 161-172.

Lіteratura
1. Andreev V. I. Dialektika vospitaniya i samovospitaniya tvorcheskoi lichnosti. Osnovi pedagogicheskogo tvorchestva. Kazan.1988. 288 s.
2. Bogoyavlenskaya D. B. Psihologiya tvorcheskih sposobnostei. M. 2002. 264 s.
3. Velikii tlumachnii slovnik ukraїnskoї movi. K.; Іrpіn. 2001. 1380 s.
4. Davidov V. V. Problemi razvivayuschego obucheniya. Opit teoreticheskogo i eksperimentalnogo psihologicheskogo issledovaniya. 
M.1986. 240 s.
5. Konarjevskii Yu.A. Menedjment i vnutrishkolnoe upravlenie M.1999. 224 s.
6. Lucan N. І. Tvorchіst yak vajliva umova uspіshnostі maibutnogo vchitelya pochatkovih klasіv. Naukovii vіsnik Mikolaїvskogo derjavnogo 
unіversitetu іmenі V. O. Suhomlinskogo. Serіya «Pedagogіchnі nauki». 2013. № 1. 42 (95). S. 140-144.
7. Psihologіchnii slovnik / za red. V. І. Voitko. K. Vischa. Shkola.1982. 215 s.
8. Sisoєva S. O. Pedagogіchna tvorchіst uchitelya: viznachennya, teoretichna model, funkcії pіdgotovki. Pedagogіka і psihologіya. 1998. 
№ 2. S. 161-172.

THESTATEOFPRIMARYMEDICAL-AND-SANITARYCAREIN KYIV

СТАН ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В М. КИЄВІ

Summary. The analysis of the development of the system of primary medical care on the base of general practice- family 
medicine is presented in the article. It is determined that the development of primary medical care has priority importance. At the 
same time staffing level does not give possibility to provide population with available and qualified medical care.
Key words: Kyiv, primary medical care, development, network, staff, provision.

Резюме. В статті представлено аналіз розвитку системи первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної 
лікарської практики-сімейної медицини.  Показано, що розвиток первинної медичної допомоги в столиці держави має прі-
оритетне значення. Але при цьому рівень кадрового забезпечення не дозволяє забезпечити населення доступною та 
якісною первинною медичною допомогою.
Ключові слова:  м. Київ, первинна медична допомога,  розвиток, мережа,  кадри, забезпечення.
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Вступ
В Україні в ході реформування системи охорони здоров’я [1,2] 

розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімей-
ної медицини має пріоритетне значення [3,4]. Первинна медична 
допомога юридично розмежована із спеціалізованою [5], населен-
ня вільно вибирає сімейного лікаря [6], який визначає медичний 
маршрут пацієнта [7]. З 2018 року впроваджена якісно нова систе-
ма фінансування закладів первинної медичної допомоги [8] згідно 
якої лікарі загальної практики-сімейні лікарі отримають заробітну 
плату в залежності від кількості населення яке до них прикріпилося 
для отримання первинної медичної допомоги.

Мета роботи: дослідити стан розвитку первинної медико-сані-
тарної допомоги в м. Києві як столиці держави.

Матеріали та методи.При виконанні дослідження використано 
статистичний метод. Матеріалами дослідження слугували дані га-
лузевої статистичної звітності за 2018 рік.

Результати та їх обговорення
На початку дослідження було вивчено дані щодо кількості і 

щільності проживання населення та площі сучасних районів м.Киє-
ва. Отримані результати наведено в табл.1.

Площа міста Києва складає 835,6 квадратних км з коливан-
нями від 27 квадратних км Печерського та Шевченківського райо-
нів до 156 Голосіївського району.

В місті зареєстровано 2950819 осіб із яких доросле населення 
складає 2350076 осіб або 79,6%. Найменша кількість населення 
(161079 осіб) проживає в Печерському, а найбільша (375909) в Со-
лом’янському районах.

Щільність проживання населення складає 3511,9 осіб/ кв км з 
найменшим показником (1623,6) в Голосіївському районі та найви-
щим показником (9397,7) в Солом’янському районі.

Далі були вивчені дані щодо офіційного прикріплення населен-
ня в розрізі адміністративних територій міста до лікарів які надають 
первинну медико-санітарну допомогу до лікарів первинної лан-
ки її надання станом на кінець 2018 року. Отримані дані наведено 
в табл.2.

За наведеними в табл.2 даними видна, що в м. Києві для отри-
мання первинної медико-санітарної допомоги до лікарів первинної 
ланки прикріпилося 1912902 зареєстрованих жителів столиці, що 
складає 64,9%. Найменша частка населення прикріпилася до лі-
карів первинної ланки в наступних районах: Дарницький (45,3%), 
Оболонський (51,2%), Дніпровський (59,2%). Найбільша частка 
населення прикріпилася до лікарів первинної ланки в наступних 
районах: Печерський (85,2%), Подільський (77,7%), Солом’янський 
(73,8%).

Для надання первинної медико-санітарної допомоги в столиці 
створено мережу закладів охорони здоров’я яка є юридично відо-
кремленої від закладів охорони здоров’я в яких надається спеціа-
лізована медична допомога. Дані про мережу закладів первинної 
медико-санітарної допомоги яка включає Центри ПМСД та в їх 
складі лікарські амбулаторії станом на кінець 2018 року наведено 
в табл.3.

Станом на кінець 2018 року в столиці функціонувало 28 Цен-
трів ПМСД в складі яких відкрито 252 лікарських амбулаторій. Кіль-

кість закладів первинної медико-санітарної допомоги на території 
адміністративних територій залежить від площі району, кількості 
населення, яке там проживає та щільності розселення населення. 
Тому вказані показники відрізняються в межах адміністративних те-
риторій столиці.

Далі, в табл.4 представлені дані про штатні посади лікарів (лі-
карі загальної практики-сімейні лікарі, лікарів інших спеціаль-
ностей) і посади сімейних медичних сестер. В системі первинної 
медичної допомоги м. Києва введено 1261,5 посад ЛЗП-СЛ, що 
становить 4,28 на 10 тис населення з коливанням показника в ме-
жах адміністративних територій міста. Також введено 1526,0 посад 
інших лікарів, що становить 5,18 на 10 тис населення. В системі 
ПМСД міста введено 319,5 посад дільничних лікарів-терапевтів та 
642,5 дільничних лікарів- педіатрів.

В табл. 5 Представлені дані дослідження щодо укомплектова-
ності штатних посад медичних працівників системи ПМСД м. Києва. 
Всього в системі ПМСД м. Києва зайнято 77,7% посад ЛЗП-СЛ з 
коливаннями від 58,8% в Печерському до 92,5% в Дарницькому ра-
йоні. Зайнято посад ЛЗП-СЛ фізичними особами в системі ПМСД 
міста становить 70,2% з коливаннями від 58,0% в Подільському до 
86,0% в Дарницькому районі.

Штатні посади лікарів інших спеціальностей в системі ПМСД 
міста зайняті на 77,7% з коливаннями від 58,3% в Шевченківсько-
му до 92,2% в Дарницькому районі. Фізичними особами зайнято 
70,4% посад лікарів інших спеціальностей з коливаннями від 59,7% 
в Голосіївському до 81,2% в Дарницькому районі.

Штатні посади сімейних медичних сестер зайняті на 68,5% з ко-
ливаннями від 44,7% в Подільському до 97,5% в Дарницькому ра-
йоні. Фізичними особами зайнято 62,6% посад з коливаннями від 
42,0% в Подільському до 89,8% в Дарницькому районі.

Відповідно до доказового менеджменту наведений в табл.5 рі-
вень укомплектованості штатних посад медичних працівників сис-
теми ПМСД м. Києва не дозволяє забезпечити населення доступ-
ною та якісною медичною допомогою.

Відповідно до існуючого штатного розпису в місті існує значний 
дефіцит медичних працівників первинної ланки, який складає 377 
ЛЗП-СЛ та 490 сімейних медичних сестер. При цьому необхідно 
врахувати, що з 2020 року, відповідно до Основ законодавства 
України про охорону здоров’я ПМСД мають надавати виключно 
лікарі загальної практики-сімейні лікарі та законодавчо визначено, 
що на первинному рівні надання медичної допомоги співвідношен-
ня лікарів і медичних сестер має бути 1:2.

Наступним кроком дослідження було вивчення питання кілько-
сті прикріпленого населення до лікарів первинної ланки надання 
медичної допомоги. Отримані результати наведено в табл.6.

За наведеними в табл.6 даними видно, що середня кількість 
прикріпленого населення до одного лікаря. Який надає ПМСД за 
роки дослідження скоротися на 93 особи і склала 1378 жителів сто-
лиці. За адміністративними територіями міста даний показник ко-
ливається від 988 осіб в Подільському до 1821 осіб в Печерському 
районі. Різниця становить 833 особи, або 1,84 разу.

Важливим показником діяльності системи первинної медичної 
допомоги являється показник звернення населення до лікарів пер-
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винної ланки. Даний показник визначається в розрахунку на одного 
жителя. Отримані дані даного етапу дослідження наведені в табл.7.

Аналіз наведених в табл.7 даних вказує на збільшення по-
казника звернень населення з метою отримання ПМСД. Так, за 
роки дослідження показник збільшився в 1,36 разу і в 2018 році 
склав 1,95 звернень за рік.

В розрізі адміністративних територій міста даний показник ко-
ливається в 4,49 разів: від 0,94 звернення в Солом’янському до 
4,21 разу в Дніпровському районі.

Враховуючи, що профілактична робота в діяльності медичних 
працівників первинної ланки має займати провідне місце, нами до-
сліджено частку звернень населення до лікарів ПМСД з профілак-
тичною метою. Отримані дані наведено в табл.8.

За даними, які наведені в табл.8 видно що частка прийомів на-
селення лікарями первинної ланки медичної допомоги з профілак-
тичною метою за роки дослідження зросла з 25,3% до 29,1%, що 
становить 3,8%.

В розрізі адміністративних територій даний показник колива-
ється від 7,7% в Солом’янському до 55,6% в Дніпровському районі. 
Різниця показника становить 7,22%.

Проведений аналіз наведених в табл.8 даних вказує на недо-
статній рівень звернень населення столиці до лікарів первинної 
ланки з профілактичною метою, крім населення Дніпровського 
(55,6%) та Подільського (33,1%) району.

Висновки. В ході дослідження встановлено, що в м. Києві, як 
столиці держави, активно розвивається система первинної меди-
ко-санітарної допомоги на засадах загальної лікарської практи-
ки-сімейної медицини. В місті функціонує 28 центрів ПМСД та в їх 
складі 252 лікарські амбулаторії. До сімейних лікарів прикріпилося 
64,2% жителів міста. Введено 1261,5 посад лікарів загальної прак-
тики-сімейних лікарів та 1309,5 посад сімейних медичних сестер, 
рівень укомплектованості яких відповідно складає 77,7% та 62,6%. 
Дефіцит лікарів загальної практики-сімейних лікарів становить 
377 осіб, а сімейних медичних сестер 490 осіб. При цьому введено 
1526 штатних посад лікарів інших спеціальностей. Показник звер-
нення населення до лікарів первинної ланки за роки дослідження 
зріс в 1,36 разу і в 2018 році склав 1,95 звернень за рікіз яких част-
ка звернень з профілактичною метою становить 29,1%.

Таблиця 4
Штатні посади первинної медико-санітарної допомоги, 2018 рік

Райони
Лікарі ЗПЛ-СЛ Лікарі інших спеціальносте Сімейні медичні сестри

абс. дані на 10 тис. 
населення абс. дані на 10 тис. 

населення абс.дані на 10 тис. 
населення

Голосіївський 105,25 4,16 127,25 5,03 130,0 5,14
Оболонський 119,25 3,73 191,0 5,97 123,75 3,87
Печерський 61,25 3,81 52,5 3,27 63,5 3,95
Подільський 115,5 5,65 125,25 6,12 176,25 8,62

Святошинський 151,75 4,43 169,25 4,95 88,0 2,57
Солом’янський 108,5 2,90 173,75 4,64 83,5 2,23
Шевченківський 130,25 5,86 171,5 7,71 164,25 7,38

Дарницький 126,75 3,70 163,75 4,77 100,25 2,92
Деснянський 166,75 4,51 181,25 4,90 125,5 3,40
Дніпровський 176,25 4,93 170,5 4,77 249,5 6,98

м.Київ 1261,5 4,28 1526,0 5,18 1304,5 4,43

Таблиця 5
Укомплектованість штатних посад первинної медико-санітарної допомоги, 2018 рік

Райони Лікарі ЗПЛ-СЛ Лікарі інших спеціальностей Сімейні медичні сестри
зайняті посади фізичними особами зайняті посади фізичними особами зайняті посади фізичними особами

Голосіївський 83,6 80,8 60,3 59,7 56,5 54,6
Оболонський 87,2 64,6 89,3 77,5 75,6 63,0
Печерський 58,8 63,7 75,2 70,5 63,0 61,4
Подільський 60,6 58,0 63,7 60,7 44,7 42,0

Святошинський 81,1 73,2 81,4 75,6 86,9 86,4
Солом’янський 89,4 71,9 84,7 64,5 73,7 55,1
Шевченківський 71,2 68,3 58,3 61,7 64,8 54,2

Дарницький 92,5 86,0 92,2 81,2 97,5 89,8
Деснянський 79,2 72,6 79,7 75,6 81,7 79,7
Дніпровський 68,2 61,8 77,6 75,1 65,2 61,3

м.Київ 77,7 70,2 77,7 70,4 68,5 62,6

Таблиця 1
Населення і площа сучасних районів м.Києва

Райони Площа, км2 Населення, осіб на 
01.01.2019

Населення дорослого Щільність населення, 
осіб/км2абс. дані % від загальної 

кількості
Голосіївський 156 253283 204321 80,7 1623,6
Оболонський 110 319982 262258 82,0 2908,9
Печерський 27 161079 137201 85,2 5965,9
Подільський 34 205080 161600 78,8 6031,8

Святошинський 110 342225 267820 49,0 3111,1
Солом’янський 40 375909 318857 84,8 9397,7
Шевченківський 27 222318 170042 76,5 8234,0

Дарницький 134 343679 254899 74,2 2564,8
Деснянський 148 369641 289190 78,2 2497,6
Дніпровський 67 357623 283888 79,4 5337,7

м.Київ 835,6 2950819 2350076 79,6 3511,9

Таблиця 2
Кількість населення прикріплено для обслуговування 

сімейними лікарями, 2018 рік

Райони Загальне населення
абс. дані % від загальної кількості

Голосіївський 185205 73,2
Оболонський 163898 51,2
Печерський 137001 85,2
Подільський 158965 77,7

Святошинський 223505 65,3
Солом’янський 276412 73,8
Шевченківський 145869 65,6

Дарницький 155350 45,3
Деснянський 255359 69,1
Дніпровський 211338 59,2

м.Київ 1912902 64,9

Таблиця 3
Мережа закладів охорони здоров’я первинної  

медико-санітарної допомоги, 2018 рік

Райони Центри ПМСД Лікарські амбулаторії
Голосіївський 2 19
Оболонський 2 31
Печерський 1 11
Подільський 2 18

Святошинський 3 26
Солом’янський 2 28
Шевченківський 3 30

Дарницький 4 32
Деснянський 4 30
Дніпровський 5 27

м.Київ 28 252
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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Таблиця 7
Рівень звернення населення до ЛЗП-СЛ (кількість звернень на рік в перерахунку на 1 жителя)

Райони
2014 2015 2016 2017 2018

всього на 1 меш-
канця всього на 1 меш-

канця всього на 1 меш-
канця всього на 1 меш-

канця всього на 1 меш-
канця

Голосіївський 290183 1,19 338462 1,36 415156 1,66 451421 1,78 438382 1,73
Оболонський 322123 1,01 448434 1,40 467951 1,46 432764 1,36 487133 1,52
Печерський 205401 1,71 203967 1,66 219163 1,74 218757 1,64 195090 1,30
Подільський 291608 1,52 318919 1,65 346204 1,77 329342 1,67 324845 1,61

Святошинський 455394 1,39 539494 1,65 592393 1,81 637264 1,94 606224 1,81
Солом’янський 314443 0,87 386947 1,06 390971 1,06 384241 1,03 352611 0,94
Шевченківський 324226 1,22 395888 1,09 487816 1,86 511415 1,99 413380 1,74

Дарницький 523920 1,6 768312 2,32 782785 2,35 782333 2,32 722219 2,12
Деснянський 414196 1,13 504344 1,37 706411 1,92 733873 1,99 683023 1,85
Дніпровський 958080 2,72 1114590 3,15 1279272 3,61 1389253 3,91 1503070 4,21

м.Київ 4100192 1,43 5019357 1,73 5688122 1,96 5870663 2,01 5725977 1,95

Таблиця 6
Середня кількість прикріпленого населення на одну лікарську посаду ПМСД, 2018 рік

Райони 2014 2015 2016 2017 2018
Голосіївський 1557 1568 1529 1419 1458
Оболонський 1277 1290 1354 1335 1316
Печерський 1980 1691 1761 1692 1821
Подільський 1523 1512 1306 1326 988

Святошинський 1448 1440 1421 1426 1447
Солом’янський 1730 1762 1651 1651 1699
Шевченківський 1319 1274 1256 1216 1004

Дарницький 1487 1400 1419 1452 1496
Деснянський 1626 1619 1561 1533 1546
Дніпровський 1257 1311 1294 1265 1277

м.Київ 1471 1460 1433 1415 1378

Таблиця 8
Частка прийомів населення з профілактичною метою,%

Райони 2014 2015 2016 2017 2018
Голосіївський 14,4 16,9 26,2 29,5 29,3
Оболонський 11,3 9,3 7,4 7,9 13,1
Печерський 21,2 21,0 20,9 20,9 20,6
Подільський 26,3 26,4 28,6 14,9 33,1

Святошинський 16,7 16,1 15,0 15,4 16,3
Солом’янський 9,1 10,0 10,1 9,1 7,7
Шевченківський 15,1 10,7 12,3 12,3 14,0

Дарницький 29,1 26,8 27,7 27,6 28,3
Деснянський 16,4 12,1 9,9 8,8 14,3
Дніпровський 47,8 53,0 54,6 56,3 55,6

м.Київ 25,3 25,6 26,4 26,6 29,1
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WOMEN MORBIDITY IN UKRAINE ON VISUAL FORMS OF MALIGNANT NEOPLASMS 
AS PRIMARY MEDICAL AID PROBLEM

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ЖІНОК УКРАЇНИ НА ВІЗУАЛЬНІ ФОРМИ ЗЛОЯКІСНИХ 
НОВОУТВОРЕНЬ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Abstract. The paper presents the results of analysis of women morbidity in Ukraine in the dynamics of 2014-2018 years on visual 
forms of malignant neoplasms. The detection of visual forms of malignant neoplasms in the early stages of development is the 
task of primary level care.
Key words: women, malignant neoplasms, visual forms, primary medical care.

Анотація. У роботі представлено результати аналізу захворюваності жінок України в динаміці 2014-2018 років на візуальні 
форми злоякісних новоутворень. Виявлення візуальних форм злоякісних новоутворень на ранніх стадіях розвитку є зада-
чею первинної ланки первинної допомоги.
Ключові слова: жінки, злоякісні новоутворення, візуальні форми, первинна медична допомога.
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Вступ. Злоякісні новоутворення є однією з головних причин 
зростання захворюваності та смертності населення в усьому сві-
ті. За даними ВООЗ, щороку реєструється близько 14 млн нових 
випадків захворювання і до 9 млн випадків смертей внаслідок зло-
якісних новоутворень [6].

Україна належить до країн із високим рівнем онкозахворювано-
сті і входить до першої десятки країн світу щодо цього показника [4]. 
За результатами виконання Загальнодержавної програми бороть-
би з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року По-
казник — «Знизити показник занедбаності захворювання в межах 
5 відсотків» зниження показника занедбаності за період дії Програ-
ми зареєстроване в шести регіонах (м. Київ — на 3,2%, Хмельниць-
ка область — на 2,9%, Вінницькій — на 1,0%, Полтавській — на 
0,9%, Львівській — 0,4% та Харківській — на 0,2%. При цьому у 4-й 
стадії було виявлено 16,7%; зокрема найбільшу кількість хворих 
у 4-й стадії зареєстровано у Закарпатській, Одеській, Херсонській 
та Чернігівській областях (22,5-23,2%). Найнижчий рівень злоякіс-
них новоутворень, виявлених у 4-й стадії був у м. Києві — 7,5% та 
Хмельницькій області — 9,7% [3].

Вказане підкреслює вагомість профілактики злоякісних новоу-
творень [1, 2, 5].

Мета роботи: провести аналіз захворюваності жінок Укра-
їни в динаміці 2014-2018 років на візуальні форми злоякісних но-
воутворень.

Матеріали та методи. При виконанні роботи використано 
медико-статистичний та аналітичний методи. Матеріалами дослі-
дження стали дані галузевої статистичної звітності за 2014-2018 
роки. При проведені аналізу не враховувалися дані АК Крим та 
тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Результати та їх обговорення.
До візуальних форм злоякісних новоутворень у жінок, які до-

сліджувались, нами віднесені рак молочної залози та рак ший-
ки матки.

На першому етапі дослідження було вивчено дані щодо за-
хворюваності жінок на рак молочної залози в динаміці 2014-2018 
років в розрізі регіонів України. Отримані результати наведено 
в табл.1.

Аналіз наведених в табл.1 даних вказує на те, що за період до-
слідження кількість захворілих на рак молочної залози жінок збіль-
шилася на 8,0% і склала 14609 осіб. В розрахунку на 100 тис жінок 
показник збільшився на 9,8% і склав 64,47.

Гранична різниця показника в розрізі регіонів України склала 
2,04 рази: від 47,89 в Чернівецькій області до 97,62 в м. Києві.

 При цьому найвищі показники захворюваності жінок на рак мо-
лочної залози були зареєстровані в м. Київ (97,62), Кіровоградській 
(84,11), Дніпропетровській (82,86) та Миколаївській (81,16) облас-
тях. Самі низькі показники захворюваності жінок на рак молочної 
залози були зареєстровані в Закарпатській (46,95), Чернівецькій 
(47,89), Івано-Франківській (50,38) та Рівненській (52,73) областях. 
За період дослідження на території 18 (72,0%) регіонів зареєстро-
вано збільшення показника захворюваності жінок на рак молочної 
залози.

Далі були вивчені та проаналізовані основні показники стану 
онкологічної допомоги хворим на рак молочної залози за 2018 рік. 
Отримані результати наведено в табл.2.

Наведені в табл. 2 дані вказують на те, що тільки 48,7% ви-
падків раку молочної залози виявлено під час профілактичних 
оглядів. Гранична різниця даного показника в розрізі регіонів від-
різняється в 7,5 разу: від 10,1% в Одеській області до 75,8% в м. 
Києві. При цьому 15,1% випадків виявлено в третій та 8,2% — і 
четвертій стадії. Низький рівень виявлення захворювання на ран-
ніх стадіях розвитку зареєстровано в Одеській (62,7%), Донецькій 
(64,9%), Чернівецькій (66,2%), Дніпропетровській (66,4%), Рівнен-
ській (67,6%) областях.

 Наступним кроком дослідження було вивчення та проведен-
ня аналізу захворюваності жінок рак шийки матки за період 2014-
2018 роки в розрізі регіонів України. Отримані результати наведено 
в табл.3.

Аналіз отриманих даних вказує на те, що в цілому показник 
захворюваності на рак шийки матки має хвилеподібний характер 
з найвищим показником в 2017 році (18,37 на 100 тис жінок). В роз-
різі адміністративних територій даний показник має статистично 
значущі відмінності: від 13,36 в Запорізькій області до 31,62 в Кіро-
воградській області.

Далі, в табл.4, наведені дані щодо основних показників стану 
онкологічної допомоги хворим на рак шийки матки за 2018 рік.

Наведені в табл. 4 дані вказують на те, що тільки 48,9% ви-
падків раку шийки матки виявлено під час профілактичних оглядів. 
Гранична різниця даного показника в розрізі регіонів відрізняється 
в 7,5 разу: від 12,3% в Одеській та 16,8% в Івано —Франківській 
області до 76,6% в Харківській області та 70,6% в м. Києві. Гранич-
на різниця показника становила 6,23 разів. В Україні в 2018 році 
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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в 23,0% рак шийки матки виявлявся в запущених стадіях. Най-
вищий рівень виявлення раку шийки матки в четвертій стадії за-
реєстровано в Харківській (11,1%), Запорізькій (8,4%), Луганській 
(8,1%) областях та м. Києві (8,8%).

Перспективи подальших досліджень пов’язані з вивченням на-
дання медичної в тому числі профілактичної допомоги жінкам з ві-
зуальними формами злоякісних новоутворень на первинному рівні 
надання медичної допомоги.

Висновки
В ході проведеного дослідження встановлено тенденцію до 

зростання захворюваності жінок в Україні на візуальні форми злоя-

кісних новоутворень з рівнем захворюваності в 2018 році захворю-
ваності на рак молочної залози 64,47, а на рак шийки матки 17,80 
на 100 тис жінок.

 Встановлено, що під час профілактичних оглядів виявлено 
48,7% захворювань на рак молочної залози та 48,9% на рак ший-
ки матки. При цьому 23,3% випадків захворювань на рак молочної 
залози та 23,0% випадків на рак шийки матки виявлено в занедба-
них стадіях.

Вказана ситуація ставить завдання перед первинною ланкою 
медичної допомоги посилення профілактичної роботи серед жіно-
чого населення та проведення профілактичного скринінгу.

Таблиця 1
Захворюваність жінок на рак молочної залози, 2014-2018 рр.

Адміністративні території Абсолютна кількість На 100000 жінок
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Україна 13 526 14 079 14 320 14 150 14 609 58,7 61,3 62,61 62,14 64,47
Вінницька 546 571 554 613 578 62,8 66,1 64,53 71,99 68,56
Волинська 309 261 260 309 297 56,3 47,5 47,30 56,34 54,31

Дніпропетровська 1 343 1 356 1 385 1 360 1 453 75,2 76,3 78,47 77,65 82,86
Донецька 593 676 759 628 656 25,1 63,5 71,30 60,37 62,89

Житомирська 358 393 429 394 454 52,9 58,4 64,15 59,28 68,87
Закарпатська 306 301 290 304 306 46,9 46,1 44,41 46,59 46,95

Запорізька 676 693 715 671 683 70,1 72,2 75,09 71,02 72,98
Ів.-Франківська 338 330 331 342 365 46,4 45,3 45,51 47,12 50,38

Київська 596 652 755 737 752 64,5 70,4 81,25 79,12 79,63
Кіровоградська 387 412 405 434 431 72,9 78,2 77,55 83,78 84,11

Луганська 161 207 267 231 249 13,3 53,4 69,53 60,80 66,62
Львівська 729 823 827 777 925 54,9 62,1 62,48 58,72 70,04

Миколаївська 503 497 462 491 497 80,1 79,5 74,29 79,53 81,16
Одеська 927 928 814 825 811 73,2 73,4 64,54 65,54 64,57

Полтавська 550 517 547 564 538 70,2 66,4 70,81 73,68 70,98
Рівненська 314 289 320 278 321 51,6 47,4 52,47 45,56 52,73

Сумська 473 467 488 443 455 77,0 76,8 80,99 74,14 76,95
Тернопільська 287 300 296 295 308 50,2 52,7 52,26 52,46 55,16

Харківська 945 1 018 1 027 1 081 1 018 64,5 69,8 70,77 75,03 70,81
Херсонська 427 403 449 454 424 74,3 70,4 78,88 80,29 75,65

Хмельницька 429 477 475 473 486 61,3 68,5 68,59 68,83 71,35
Черкаська 471 515 503 467 461 69,1 76,1 74,89 70,25 70,03

Чернівецька 223 226 226 239 229 46,4 47,0 47,04 49,88 47,89
Чернігівська 351 355 380 376 394 60,7 62,1 67,15 67,22 71,39

Київ 1 284 1 412 1 356 1 364 1 518 84,4 92,2 87,98 88,00 97,62

Таблиця 2
Основні показники стану онкологічної допомоги хворим на рак молочної залози, 2018 р (%)

Найменування
Морфологіч но підтвер 
джений ді- агноз на 100 

вперше захворівших
Питома вага виявлених 

на профоглядах

Питома вага хворих, виявлених в стадіях серед 
хворих з вперше встановленим діагнозом 

I — II III IV стадія не 
установлена

Україна 92,2 48,7 74,1 15,1 8,2 2,6
Вінницька 81,9 61,8 90,8 5,1 4,0 0,2
Волинська 98,7 35,0 73,1 11,2 10,5 5,2

Дніпропетровська 93,2 35,7 66,4 21,3 10,7 1,7
Донецька 92,1 42,2 64,9 25,5 8,4 1,3

Житомирська 100,0 47,5 69,7 16,5 12,3 1,4
Закарпатська 92,3 56,4 70,9 17,9 10,1 1,0

Запорізька 92,2 61,1 73,0 14,6 10,3 2,2
Івано-Франківська 86,7 30,0 71,5 17,6 9,8 1,2

Київська 83,4 49,7 74,3 18,2 7,1 0,4
Кіровоградська 86,1 35,1 76,7 13,3 9,3 0,7

Луганська 94,4 49,4 71,1 18,4 5,9 4,6
Львівська 91,0 50,1 74,3 15,3 6,4 4,0

Миколаївська 93,5 56,3 88,1 8,1 3,5 0,2
Одеська 90,1 10,1 62,7 19,9 14,0 3,4

Полтавська 94,5 49,3 68,2 20,8 10,4 0,6
Рівненська 94,5 62,5 67,6 22,5 7,3 2,5

Сумська 89,6 60,6 85,1 4,3 3,6 7,0
Тернопільська 95,5 52,2 79,3 9,0 11,4 0,3

Харківська 95,9 58,6 79,8 7,2 5,5 7,5
Херсонська 96,7 34,3 73,9 13,7 11,4 1,0

Хмельницька 88,1 49,2 89,2 6,6 4,2 0,0
Черкаська 90,9 43,1 74,9 12,1 11,2 1,8

Чернівецька 90,0 27,9 66,2 21,2 11,3 1,4
Чернігівська 96,7 46,2 69,9 16,4 12,4 1,3

м.Київ 96,5 75,8 75,5 15,2 4,1 5,2

Таблиця 3
Захворюваність на злоякісні новоутворення шийки матки

Адміністративні території Абсолютна кількість На 100000 жінок
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Україна 4 097 4 138 4 155 4 183 4 034 17,8 18,0 18,17 18,37 17,80
Вінницька 207 158 180 170 154 23,8 18,3 20,97 19,97 18,27
Волинська 102 103 88 94 89 18,6 18,7 16,01 17,14 16,27

Дніпропетровська 369 392 383 392 331 20,7 22,1 21,70 22,38 18,88
Донецька 186 221 220 211 204 7,9 20,8 20,67 20,28 19,56
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Таблиця 4
Основні показники стану онкологічної допомоги хворим на рак шийки матки, 2018 р (%)

Найменування
Морфологіч но підтвер 

джений діагноз на 100 вперше 
захворівших

Питома вага 
виявлених на 
профоглядах

Питома вага хворих, виявлених в стадіях серед 
хворих з вперше встановленим діагнозом 

I — II III IV стадія не 
установлена

Україна 98,2 48,9 73,9 16,2 6,8 3,1
Вінницька 100,0 52,8 90,1 6,3 3,5 -
Волинська 100,0 41,4 77,0 9,2 9,2 4,6

Дніпропетровська 97,9 32,0 65,8 20,3 10,4 3,5
Донецька 97,5 42,2 70,9 23,1 4,0 2,0

Житомирська 100,0 59,9 71,9 17,4 9,6 1,2
Закарпатська 99,3 45,0 51,9 41,1 7,0 -

Запорізька 98,4 39,5 63,9 19,3 8,4 8,4
Івано-Франківська 100,0 16,8 72,3 20,4 7,3 -

Київська 98,2 53,7 64,6 22,6 12,8 -
Кіровоградська 96,3 32,5 77,1 21,0 1,9 -

Луганська 96,2 35,1 62,2 18,9 10,8 8,1
Львівська 99,0 56,5 83,9 11,6 3,5 1,1

Миколаївська 100,0 66,2 84,6 13,2 1,5 0,7
Одеська 94,0 12,3 58,3 21,8 15,6 4,3

Полтавська 96,3 60,8 81,7 11,8 5,2 1,3
Рівненська 96,6 76,3 81,6 10,5 5,3 2,6

Сумська 99,3 67,7 93,7 3,1 1,6 1,6
Тернопільська 99,1 56,2 87,6 7,6 1,9 2,9

Харківська 100,0 76,6 75,0 8,6 5,3 11,1
Херсонська 99,1 46,7 72,4 12,4 13,3 1,9

Хмельницька 97,2 54,9 79,6 11,3 7,0 2,1
Черкаська 95,6 46,3 76,1 14,9 7,5 1,5

Чернівецька 98,6 39,7 69,1 20,6 10,3 -
Чернігівська 97,3 25,7 55,0 34,9 7,3 2,8

м.Київ 98,9 70,6 79,4 8,4 3,4 8,8
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нний ресурс] / З. П. Федоренко, Л. О. Гулак, Ю. Й. Михайлович та ін. // Бюлетень національного канцер-реє-
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Адміністративні території Абсолютна кількість На 100000 жінок
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Житомирська 172 193 163 174 168 25,4 28,7 24,38 26,18 25,49
Закарпатська 140 122 127 108 134 21,5 18,7 19,45 16,55 20,56

Запорізька 138 153 160 153 125 14,3 15,9 16,80 16,19 13,36
Ів.-Франківська 140 141 111 107 142 19,2 19,4 15,26 14,74 19,60

Київська 181 187 206 199 171 19,6 20,2 22,17 21,36 18,11
Кіровоградська 177 175 181 198 162 33,3 33,2 34,66 38,22 31,62

Луганська 47 62 64 75 78 3,9 16,0 16,67 19,74 20,87
Львівська 227 236 240 272 288 17,1 17,8 18,13 20,55 21,81

Миколаївська 107 140 141 137 139 17,0 22,4 22,67 22,19 22,70
Одеська 318 278 207 231 218 25,1 22,0 16,41 18,35 17,36

Полтавська 166 182 178 185 164 21,2 23,4 23,04 24,17 21,64
Рівненська 137 120 148 132 116 22,5 19,7 24,27 21,63 19,05

Сумська 106 121 125 117 135 17,3 19,9 20,75 19,58 22,83
Тернопільська 118 106 105 109 108 20,6 18,6 18,54 19,38 19,34

Харківська 237 224 284 254 257 16,2 15,3 19,57 17,63 17,88
Херсонська 114 103 116 115 113 19,8 18,0 20,38 20,34 20,16

Хмельницька 169 166 185 170 145 24,1 23,8 26,72 24,74 21,29
Черкаська 141 122 145 144 137 20,7 18,0 21,59 21,66 20,81

Чернівецька 82 63 76 72 69 17,1 13,1 15,82 15,03 14,43
Чернігівська 78 103 85 82 111 13,5 18,0 15,02 14,66 20,11

Київ 238 267 237 282 276 15,6 17,4 15,38 18,19 17,75
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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CHRONIC PANCREATITIS IN COMBINATION WITH ISCHEMIC HEART DISEASE: CHANGES 
IN CITOKIN IMMUNE RESPONSE

ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА: 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЦИТОКИНОВОМ ИММУННОМ ОТВЕТЕ

Abstract. The results of the study show characteristics of the chronic systemic low-level inflammation in patients with chronic 
pancreatitis with chronic systemic low-level inflammation (data of tumor necrosis factor-α (TNF-α), IL-1β, sVCAM-1 and CRP) was 
studied. The analysis of the results showed that the activity of the cytokine link of immune inflammation supports and determines 
the nature of chronic systemic low-level inflammation, its persistence, affecting the proteins of the acute phase (on CRP) in this 
group of patients. Regarding, the authors conclude that the degree of endothelial dysfunction and the risk of developing acute 
coronary syndrome in the comorbid course of CP with CHD is increasing, which must be taken into account in the tactics of 
treatment and medical rehabilitation in such patients, including the accent on prevention of coronary events.
Key words: chronic pancreatitis, chronic systemic low-level inflammation, chronic systemic low-level inflammation.

Резюме. Анализ результатов засвидетельствовал, что у больных с хроническим панкреатитом (ХП) и ишемической бо-
лезнью сердца (ИБС) активность цитокинового звена иммунного воспаления поддерживает и определяет характер хрони-
ческого системного низкоинтенсивного воспаления, его персистирование, влияя на белки острой фазы (на СРБ) у данной 
группы больных. В связи с этим авторы приходят к выводу, что степень эндотелиальной дисфункции и риск развития 
острого коронарного синдрома при коморбидном течении ХП с ИБС нарастают, что необходимо учитывать в тактике, 
стратегии лечения и медицинской реабилитации таких больных, в том числе с акцентом на профилактике коронарных 
событий.
Ключевые слова: хроническийй панкреатит, хроническое системное низкоинтенсивное воспаление, ишемическая бо-
лезнь сердца.
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Актуальность. Вопросы особенностей патогенеза, клини-
ческого течения коморбидности заболеваний внутренних орга-
нов привлекают внимание клиницистов (особенно заболеваний, 
характеризующихся высокой распространенностью и развитием 
фатальных осложнений, в том числе кардиоваскулярных). Таки-
ми можно считать хронический панкреатит (ХП) и ишемическую бо-
лезнь сердца (ИБС). Так, результаты национального ретроспектив-
ного когортного анализа, проведенного в Дании и опубликованного 
в 2014 году, демонстрируют достоверное повышение смертности у 
больных с ХП вследствие кардиоваскулярной патологии. Установ-
лено, что более чем у 10% пациентов в течение 8 лет наблюдения 
отмечались кардиоваскулярные осложнения в виде инфаркта ми-
окарда, инсульта, артериального тромбоза, перемежающей хромо-
ты. При этом они ассоциировались с ферментативной недостаточ-
ностью поджелудочной железы (ПЖ), артериальной гипертензией, 
табакокурением, злоупотреблением алкоголем, сахарным диабе-
том, трофологической недостаточностью (дефицит ЛПВП, аполи-
попротеина А-1, дефицит витамина D, микронутриентов, хрониче-
ское системное воспаление, ассоциированное с мальнутрицией). 
В свою очередь, ученые Болгарии установили дислипидемию с по-
вышением уровня холестерина и липопротеидов низкой плотно-

сти у 26,5% больных с ХП. У 46, 3% обследованных выявлен риск 
кардиоваскулярной патологии [4].

Таким образом, указанные звенья этиологии и патогенеза могут 
быть задействованы при коморбидности ХП с ИБС. Не исключено, 
что ИБС с оксидативным, карбонильным и нитрозольним стрес-
сом, гипоксией, эндотоксикозом могут быть причиной развития как 
локальной воспалительной реакции в ПЖ, так и хронической ма-
лоинтенсивной генерализованной воспалительной реакции через 
активацию цитокинового звена, С-РБ и других белков острой фазы. 
Недаром атеросклероз рассматривается как вялотекущий, посте-
пенно прогрессирующий хронический системный воспалительный 
процесс, а ИБС и биохимические процессы, происходящие в пост-
прандиальный период, ассоциируются с активацией цитокинового 
каскада и могут являться общими механизмами персистирования 
и прогрессирования как ХП, так и ИБС при их коморбидности [3]. 
Всё вышеизложенное способствует развитию следующих фаз вос-
паления — ангиогенезу, апоптозу и фиброзу.

Клиническую симптоматику определяет характер иммунного 
ответа, интенсивность развития и прогрессирование нарушений 
функции и структуры поджелудочной железы. Так, при остром 
панкреатите в течение одного часа отмечается транскрипция 



EUROPEAN ASSOCIATION OF PEDAGOGUES, PSYCHOLOGISTS AND MEDICS “SCIENCE”

M
edical sciences

158

провоспалительных цитокинов — ИЛ-1, ФНО-альфа, ИЛ-6, ИЛ-8 
и межклеточных молекул адгезии с последующей внутриклеточной 
транскрипцией таких хемокинов как моноцитхемотаксический бе-
лок-1. Данные процессы при ХП часто протекают вяло, латентно. 
По-видимому, это обусловлено характером, интенсивностью хро-
нической системной низкоинтенсивной воспалительной реакции 
с гистологической характеристикой по моноцитарно-инфильтра-
тивному типу. Это может определять отсутствие выраженной аб-
доминальной боли при обострении ХП. Слабая выраженность бо-
левого синдрома может быть связана также с распространенным 
или очаговым фиброзом и атрофическими процессами в железе 
[7,8].

Поскольку коморбидность данных заболеваний создает опре-
деленный прецедент в таких органах-мишенях, как миокард и ПЖ 
участи цитокинового звенав данном процессе требует дальнейше-
го изучения.

Целью работы было изучить реакцию цитокинового звена 
иммунного ответа, роль фактора некроза опухоли (TNF-α), ИЛ-1β, 
молекул лейкоцитарной адгезии к сосудистому эндотелию, С-реак-
тивного белка в коморбидном течении хронического панкреатита 
и ИБС.

Материалы и методы. Обследовано 120 пациентов, из них 
с изолированным ХП обследовано 40, с ИБС — 40 больных и боль-
ных с коморбидным течением ХП с ИБС также 40 больных. Группу 
практически здоровых составили 20 человек. Возраст обследован-
ных колебался в пределах49,7±1,2 лет, длительность заболевания 
составила от 7 до 11 лет, мужчин было 58,8%, женщин 41,2%. Диа-
гноз ХП устанавливали согласно клиническим протоколам приказа 
министерства здравоохранения от 13.06.2005 г. №271. «Клінічний 
протокол надання медичної допомоги хворим на хронічний панк-
реатит», диагноз ИБС согласно клиническим протоколам приказа 
министерства здравоохранения № 436 від 03.07.2006 г. «Про за-
твердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальні-
стю „Кардіологія». 

Содержание ФНП-α изучали с помощью реагентов набора 
реактивов «ИФА-TNF-alpha» производства «Цитокин» (Россия), 
на анализаторе «Униплан» АИФР-01. Определение концентра-
ции ИЛ-1β в сыворотке крови проводили с использованием набо-
ров реагентов фирмы «Вектор-Бест» (Россия) путем проведения 
иммуноферментного анализа. Концентрацию молекул sVCAM-1 
в плазме крови изучали с помощью набора для определения рас-
творимой формы sVCAM-1, производства BenderMedSystems (Ав-
стрія). Показатели СРБ устанавливали с помощью набора фирмы 
DAI (США), проводя твердофазный иммунносорбентный анализ. 
При значениях меньше 5 мг/л констатировали отсутствие хрони-
ческого воспаления, острофазовый воспалительный диапазон 
включал значения СРБ 10 мг/л и более. Мы придавали значение 
показателям концентрации СРБ ещё и потому, что его повышение 
является независимым предиктором впервые выявленной сердеч-
ной недостаточности и впервые выявленного сахарного диабета.

Математическую обработку результатов проводили с ис-
пользованием вариационно-статистического анализа на IBM PC 
Pentium II с помощью програмStatistica® 5.1 (Statsoft, Inc.). Вы-
числяли среднюю арифметическую (M) величину, среднеарифме-
тическую ошибку. Вероятность разницы определяли t-критерием 
Стьюдента

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно 
полученным результатам (табл. 1) у пациентов І и ІІ групп пока-
затели провоспалительного цитокина (ИЛ-1β) в 2,8 и 2,7 раза 
были выше (р<0,05), чем у практически здоровых лиц (ПЗЛ). В ІІІ 
группе повышение было значительным и превышало показате-
ли ПЗЛ в 3,7 раза. Они также достоверно отличались от таковых у 
пациентов ІІ группы (возможно, в результате параллельно прогрес-
сирующей воспалительной реакции сосудистой стенки при атеро-
склерозе (атеротромбозе), влияя на систему гемостаза). Кроме 
того, активность ИЛ-1β способна индуцировать ФНО-α, поддержи-
вая и активируя течение хронического системного низкоуровнево-
го воспаления, влияя на метаболизм липидов, апоптоз, фибрози-
рование ПЖ и миокарда [1].

Уровень ФНО-α при изолированном панкреатите повышался 
в 1,42 раза, р<0,05, демонстрируя латентное течение и персистен-
цию хронического низкоуровневого воспаления при ХП. У больных 
ІІ группы показатели ФНО-α превышали показатели у ПЗЛ в 1,39 
раза, но на 4,1% были ниже, чем в І групе (p>0,05). Зыковым К.А. 
(2011) были получены подобные данные при коронарном синдро-
ме и стабильной стенокардии и объяснены волнообразным тече-
нием атеросклероза [5]. В ІІІ группе пациентов показатели ФНО-α 
выросли в 1,66 раза (р<0,05) по сравнению с группой ПЗЛ, что по-
зволило трактовать данный результат в качестве механизма, утя-
желяющего коморбидное течение ХП с ИБС.

В поддержании механизмов хронического низкоуровневого 
воспаления значение придаётся молекулам адгезии, обеспечи-
вающим взаимодействие между лейкоцитами и эндотелиальны-
ми клетками, что используется в качестве показателя состояния 
эндотелиального сосудистого русла. Одним из значимых механиз-
мов развития и прогрессирования сосудистой и системной низ-
коуровневой реакции воспаления в тканях (в том числе и при со-
четании ХП с ИБС) является эндотелиальная дисфункция [6]. 
Нами при коморбидности ХП и ИБС установлены достоверные от-
личия показателей sVCAM–1 во всех группах больных. В І и ІІ груп-
пах показатели были повышенными 2,1 та 3,2 раза (p<0,05). ХСН 
у больных с ХП и ИБС сопровождалась увеличением показателя 
в 3,3 раза (p<0,05). Данные результаты дали возможность заклю-

чить, что прогрессирование эндотелиальной дисфункции зависит 
как от активности локального воспалительного процесса, так и от 
интенсивности генерализованного (системного), особенно при ко-
морбидном течении ХП с ИБС.

Исходя из данных литературы возможными источниками ме-
диаторов воспаления в ПЖ могут быть активированные макро-
фаги и моноциты, которые в период обострения панкреатита 
мигрируют в ткань ПЖ, секретируют ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО-α, транс-
формирующий фактор роста β [12]. Активированные панкреатиче-
ские звездчатые клетки также способны синтезировать такие ци-
токины, как трансформирующий фактор роста β, активин А, ИЛ-1 
и ИЛ-6, усиливая воспаление, в том числе хроническое [13]. Это 
может указывать на постоянную активацию панкреатических звезд-
чатых клеток и продукцию ими коллагена, фибронектина и других 
компонентов экстрацеллюлярного матрикса, способствуя прогрес-
сированию панкреофиброза. Таким можно представить себе пороч-
ный круг, когда каждое обострение ХП будет запускать появление 
новых очагов деструкции паренхимы ПЖ, трансформирующихся 
в очаги панкреофиброза [2] и способствуя развитию внешнесекре-
торной и эндокринной панкреатической недостаточности. В свою 
очередь активация провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ФНО-α) 
с последующим привлечением металлопротеиназ и формировани-
ем интерстициального фиброза в сердце лежит в основе пускового 
механизма ремоделированиямиокарда, комплекса молекулярных 
и клеточных нарушений. При этом запускаются процессы ремоде-
лирования левого желудочка, деградация фибриллярного колла-
гена, формируется гипертрофия кардиомиоцитов, прогрессирует 
недостаточность сократительной способности миокарда.

Установленное нами достоверное повышение уровня провос-
палительного цитокина ИЛ-1β в группе больных с изолированным 
ХП и у больных с сопутствующей ИБС, можно считать проявлением 
локальной реакции на уровне клеток ПЖ, а также хроническим си-
стемным низкоинтенсивным воспалением с вовлечением миокар-
да [10]. В пользу такого предположения могут свидетельствовать 
данные литературы, указывающие, что повышение показателей 
ИЛ-1β в крови совместно с ишемией миокарда влияет на наруше-
ние коронарного кровотока. Отсюда, можно допустить, что показа-
тель ИЛ — 1β у данной группы больных свидетельствует не только 
о системности хронического низкоинтенсивного воспаления, но и о 
хронической ишемии миокарда. Это может ассоциироваться с вли-
янием ИЛ-1β на функцию эндотелия и систему свертывания крови, 
способностью индуцировать синтез таких провоспалительных ци-
токинов, как ФНО-α и ИЛ-6, и экспрессию адгезивных молекул, сти-
мулируя прокоагулянтную активность и изменяя метаболизм липи-
дов [2], поддерживая или активируя интенсивность хронического 
системного воспаления, апоптоз, фиброзирование паренхимы ПЖ, 
формируя апоптоз клеток миокарда и влияя на возникновение 
и прогрессирование кардиоваскулярных рисков и осложнений 
(вследствие усугубления атеросклеротических, атеротромботиче-
ских, ишемических и гипоксических процессов) [11].

Значительное повышение показателей ФНО-α при коморбид-
ности ХП с ИБС связано с функциональным классом стенокардии. 
Можно допустить (согласно полученным данным), что ФНО-α вли-
яет на нестабильность атерогенного воспаления, возникновение 
кардиоваскулярных осложнений и летальность при наличии та-
кого сочетания болезней, что согласуется с мнением других ав-
торов [140]. Подтверждением тому является широкий спектр 
активности этого цитокина в связи с наличием рецепторов прак-
тически на всех ядерных типах клеток и наличием двух разных 
мембраносвязанных протеинов, которые функционируют неод-
нозначно. Так, цитотоксичность, пролиферацию фибробластов, 
синтез простагландина Е2 контролирует ФНО-Р1 тип, а ФНО-Р2 
активирует пролиферацию Т-клеток, дермальный некроз, инсу-
линорезистентность, но между ними существует и перекрывание 
функций. Следует отметить, что в миокарде взрослого человека 
установлена экспрессия обоих подтипов рецепторов ФНО-α, обе-
спечивающих сигнальный путь к инотропному эффекту ФНО-α, 
одновременно выполняя функцию «биологического буфера» для 
нейтрализации высокой токсичности данного цитокина. Следова-
тельно, при сочетании ХП с ИБС повышенная активность ФНО-α 
и ИЛ-1β является прогностически опасной, но, в определенной 
степени может иметь саногенетический характер. Тем не менее, 
при длительности течения ХП с ИБС (свыше 10 лет) мы наблюда-
ли тенденцию к уменьшению показателей по сравнению с лица-
ми с меньшей продолжительностью коморбидного течения забо-
леваний. Возможно, это связано с постоянным медикаментозным 
контролем над течением обоих заболеваний. Однако, не исключе-
но, что снижение уровня провоспалительных цитокинов у данной 
группы больных свидетельствует о недостаточности компенсатор-
ных возможностей иммунной системы, о значительной поломке ее 
защитных механизмов на фоне латентного течения системной хро-
нической воспалительной реакции, что может носить истощающий 
характер, способствовать нестабильности атерогенной дислипи-
демии, эндотелиальной дисфункции и клинически проявляться 
кардиоваскулярными осложнениями. Это подтверждают и резуль-
таты других авторов [9,15].

Цитокины «первого поколения» — ІЛ-1, ІЛ-6в условиях вос-
паления, инфекции либо повреждения стимулируют синтез-
плазменного СРБ гепатоцитами, оказывая влияние на реакцию 
белков острой фазы. Согласно полученным результатам показате-
ли СРБ у больных с ХП и ИБС в І и ІІІ группахимели тенденцию к 
повышению по сравнению с показателями ПЗЛ (табл.1). У пациен-
тов ІІ группы уровень СРБ колебался от 0 до 12 мг/л, что в среднем 
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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составило 3,96±0,43 мг/л, а у ПЗЛ он был 1,13±0,35 мг/л. В группе 
больных с коморбидным течением показатели были вдвое выше 
(7,9±0,37 мг/мл). То есть можно предположить, что показатели СРБ 
в группе больных с коморбидным течением ХП с ИБС, достоверно 
повышаясь, могут свидетельствовать о риске развития кардиова-
скулярных осложнений, что утяжелит течение коморбидности ХП 
с ИБС. Данное предположение зиждется на том, что СРБ считают 
показателем агрессивных форм ИБС и самостоятельным факто-
ром риска кардиоваскулярных событий. Подтверждается такая 
возможность и полученным нами корреляционным анализом меж-
ду показателями СРБ и функциональным классом хронической 
сердечной недостаточности (ФКХСН). Установлена позитивная 
корреляционная связь с тенденцией к увеличению к III ФК (при II ФК 
r=0,37, р<0,05; у больных с III ФК — r=0,42, р<0,05 соответственно). 
Данные Американской кардиологической ассоциации (American 
Heart Association) по рекомендуемым критериям оценки соотно-

шения уровня вчC-PБ и кардиоваскулярного риска также свиде-
тельствуют в пользу данного предположения: показатели меньше 
1 мг/л — риск риска кардиоваскулярных событий низкий, 1-3 мг/л — 
риск средний, значение большее 3 мг/л — риск высокий.

Таким образом, при коморбидном течении ХП с ИБС отмеча-
ется существенная активация провоспалительного цитокинового 
каскада на локальном и системном уровне, что определяет сте-
пень эндотелиальной дисфункции и риск развития острого коро-
нарного синдрома у данной группы пациентов.

Вывод. При коморбидности ХП с ИБС цитокиновое звено хро-
нического иммунного воспаления участвует в поддержании и про-
грессировании хронического системного низкоуровневого воспа-
ления с включением в процесс белков острой фазы. Это имеет 
значение для построения тактики и стратегии в медицинских ре-
абилитационных мероприятиях, их длительности, интенсивности, 
в том числе с акцентом на профилактике коронарных событий.
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Таблица 1.
Содержание интерлейкина-1β (ІЛ-1β), фактора некрозаопухоли- альфа (TNF-α), молекулыадгезиисосудистого эндотелия 

(sVCAM),СРБв сыворотке кровибольных хроническим панкреатитом с ИБС (M±m)

Показатели Практически здоровые 
лица (n=20) І группа, (n=40) ІІ группа,

(n=40)
ІІІ группа,

 (n=40)
СРБ (мг/мл) 1,13±0,35 2,37±0,11* 3,96±0,43* 7,31±0,37*/**/***

ФНО-α пг/мл) 4,12±0,17 5,86±0,14* 5,63±0,41* 6,83±0,28*/**
ИЛ-1β (пг/мл) 8,63±0,54 24,11±1,82* 23,41±1,65* 31,57±1,05*/**/***

sVCAM-1 (нг/мл) 368,3±20,21 791,18±27,68* 1195,1±20,41* 1220,83±39,46*/**
Примечание * — достоверность отличий (р<0,05) в сравнении с показателями практически здоровых лиц;** — достоверность отличий 

(р<0,05) в сравнении с показателями у пациентов І групы;
***-достоверность отличий (р<0,05) в в сравнении с показателями у пациентов ІІ групи.
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LIMB-GIRDLE MUSCULAR DYSTROPHY 2E: CLINICAL CASE REPORT

Abstract. Limb-girdle muscular dystrophy (LGMD) is a group of clinically and genetically heterogeneous polymorphic diseases 
characterized by progressive muscle weakness, atrophy of skeletal muscles with the primary lesion of the shoulder and pelvic 
girdle, decreased tendon reflexes, increased blood levels of creatine phosphokinase.
Sarcoglycanopathies is a group of autosomal recessive LGMD. Sarcoglycans provides the stability of the muscle fiber sarcomere 
at muscle contraction. Disruption of the structure and function of even one protein of this complex leads to its disintegration clinical 
picture of pseudogypertrophic muscular dystrophies (Duchenne, LGMD 2С, D, Е and F). In this regard, differential diagnosis in 
patients is difficult and is possible only by conducting a comprehensive examination.
Key words: limb-girdle muscular dystrophy, sarcoglycanopathy, gene, muscle, inheritance, children, creatine phosphokinase.
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Introduction. The group of Limb Girdle Muscular Dystrophies 
(LGMD) together is an inherited muscular disease. LGMD involves the 
progressive breakdown and then buildup of a muscle or group of mus-
cles. LGMD has 15 different genetic forms of it that are based on the 
age of the person and weakness shown early in the course of the dis-
ease [2, 3, 5]. These 15 specific genes lead to the production of muscle 
proteins that cause LGMD when they are flawed. When the proteins 
that are made in LGMD become faulty, the muscle fibers in the limb 
girdles start to not work properly. Since the LGMD is progressive, the 
muscles of the limb girdles will start to weaken over time [1]. A detailed 
family history report is an important part for diagnosing patients that 
may develop LGMD. This disease can be either autosomal recessive, 
or dominant in genetic makeup, which is why it is very difficult to come 
up with the frequency of LGMD. The incidence of all LGMD variants 
vary in different populations from 5 to 70 patients per 1 million popula-
tions [5, 9-10].

The term LGMD was first used in a seminal paper by John Wal-
ton and Frederick Nattrass in 1954. The authors identified LGMD as a 
separate entity from the more common X-linked Duchenne and Becker 
muscular dystrophies (DMD/BMD). Between subtypes of LGMD, there 
are few common features, with the exception of autosomal inheritance 
[4].

All form of LGMD are inherited autosomally and the classification 
is alphanumeric with assignation of number ‘1’ or ‘2’ depending on 
whether they are inherited dominantly or recessively. A letter is added 
in order of discovery. To date over 50 genetic loci have been identified. 
Dominantly inherited LGMD is less common and reported to be only 
5–10% of all LGMD. Overall prevalence of LGMD worldwide has been 
estimated to be 1 in 14,500–45,000 [5, 9].

In the case of many of the newly discovered LGMD subtypes, mu-
tations have only been described in a handful of families worldwide. 
The most common LGMD subtype is LGMD2A (26,5 — 30%), then 
LGMD 2I (19%) although this varies widely between populations. Be-
cause of the autosomal type of inheritance LGMD is supposed to affect 
both genders equally [3, 4].

LGMD is caused by multiple genes encoding for proteins within the 
sarcolemma, cytosol or nucleus of the myocyte. The heterogeneous 
nature of LGMD makes it difficult to define a common pathway of myo-
cyte damage. Possible mechanisms include membrane instability, er-
rors in formation of a functional dystroglycan complex, and defects in 
muscle repair mechanisms. It is likely that the majority of the LGMD 
subtypes eventually develop membrane instability, similar to dystroph-
inopathies, which ultimately leads to muscle fibre degeneration. High 
levels of intracellular calcium have been implicated in myocytic dam-
age. It has been suggested that the influx of calcium ions activates 
proteolysis, eventually leading to apoptosis/necrosis of the myocytes. 
Damage of muscle fibres leads to the release of inflammatory cyto-
kines and consecutively neutrophils and macrophages are dispatched 
to degrade cellular debris. Muscle satellite cells (undifferentiated myo-
cyte progenitor cells) replace the damaged or necrotic tissue. Even-
tually muscular repair mechanisms and satellite cell populations are 
overwhelmed and deposition of fibrotic (collagen) tissue and adipose 
tissue occurs [2, 4, 6, 7].

The four types (2C, 2D, 2E, 2F) of sarcoglycanopathies relate to 
the specific sarcoglycan protein which is missing, α, ß, ɣ, δ, respec-
tively. Phenotypically, sarcoglycanopathy resembles dystrophinopathy, 
with severe, progressive proximal muscular weakness. Symptoms may 
present in early life — typically 4–7 years old — and presentation may 
occur up to the second decade. Respiratory failure and cardiomyopa-
thy are common features and should be actively screened for. Serum 
CK activity is generally very high and the diagnosis is typically estab-
lished by a lack or reduction of sarcoglycan expression on biopsies 
and genetic testing. Imaging studies have shown that in comparison to 

the thigh and shoulder girdle muscles, the calf muscles are fairly well 
preserved in patients with sarcoglycanopathies [4].

Major clinical features of LGMDs are progressive weakness and 
muscle atrophy mainly involving the shoulder girdle (scapulohumeral 
type), the pelvic girdle (pelvifemoral type), or both. Most childhood-on-
set cases have a pelvifemoral distribution of weakness. Adult-onset 
disease usually involves both shoulder and pelvic girdles with grad-
ually increasing proximal limb (close to the body core) weakness. Fa-
cial weakness is usually mild or totally absent. Distal muscle strength 
is usually preserved, even at the late stage of the disease, but distal 
muscle weakness can be an early or prominent feature in some LGMD 
subtypes [1, 4, 8-10].

The presentation of LGMD 1s shows greater clinical heterogeneity, 
later age of onset, more gradual progression, and a creatine kinase 
(CK) elevation that may be minimal compared with LGMD 2s [2].

An affected child with autosomal recessive LGMD, particularly 
one with LGMD 2I, may be indistinguishable on examination from a 
child with Duchenne or Becker muscular dystrophy. However, unlike 
Duchenne muscular dystrophy, cognitive function is typically normal in 
children with autosomal recessive LGMD.

Often, people with LGMD first notice a problem when they begin 
to walk with a “waddling” gait because of weakness of the hip and leg 
muscles. They may have trouble getting out of chairs, rising from a 
toilet seat, or climbing stairs [3-5].

Weakness in the shoulder area may make reaching over the head, 
holding the arms outstretched, or carrying heavy objects difficult. It may 
become increasingly hard to keep the arms above the head for such 
activities as combing hair or arranging things on a high shelf. Some 
people find it harder to type on a computer or other keyboard and may 
even have trouble feeding themselves [4].

Heart problems can take two forms — weakness of the heart mus-
cle (cardiomyopathy) and abnormal transmission of signals that regu-
late the heartbeat (conduction abnormalities or arrhythmias). The heart 
should be monitored for these complications. When necessary, med-
ications or devices (such as pacemakers) can be used to treat them. 
Respiratory (breathing) function can decline over time, and this, too, 
should be monitored regularly. The involuntary muscles, except for the 
heart (which is a special type of involuntary muscle), are not affected 
in LGMD. Digestion, bowel and bladder functions, and sexual function, 
which are carried out by involuntary muscles, remain normal [5].

Pain is not a major part of LGMD, although limited mobility some-
times leads to muscle soreness and aching joints. Exercises to keep 
joints limber, moving around as much as possible, warm baths, and, if 
needed, medication can keep this kind of discomfort to a minimum [8].

The brain, the intellect, and the senses are usually unaffected in 
LGMD. People with LGMD can think, see, hear, and feel sensations the 
same as those without muscular dystrophy. Although, intellectual dis-
ability is a feature of LGMD2K and has been reported in LGMD2N [3].

No cause-specific treatment is available for any of the LGMD sub-
types. Supportive management is important with therapies being tai-
lored to the subtype of LGMD and the individual’s needs. Specialist 
multidisciplinary management is vital. Physiotherapy and orthotic in-
tervention is directed at aiding the individual to maintain independence 
and ambulance for as long as possible. Efforts should be focussed on 
prevention of contractures and orthopaedic referral where necessary 
[1, 5, 8].

Problem. It was considered a clinical case of limb-girdle muscular 
dystrophy 2E in 9-year-old child.

Results. A detailed analysis of the results of a comprehensive 
examination of the child with a classic limb-girdle muscular dystrophy 
was conducted to confirm the final diagnosis. Diagnosis had been con-
firmed by Sequence analysis and deletion/duplication testing of the 123 
genes. The diagnostic group included specialists from different spe-
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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cialties (geneticist, neurologist, cardiologist et al.) of various medical 
centers in Chernivtsi and Lviv (Ukraine) and Los Angeles (the USA).

A patient — the girl K. (08.02.2009) was born from the second 
pregnancy. Pregnancy ran on the background of anemia and the threat 
of miscarriage. Mother took folic acid during pregnancy. Ultrasound 
examination on 12, 22 and 33 week of gestation did not detect any 
fetus pathology. It was the second physiological childbirth in 40 weeks 
term of gestation. Father was smoking, mothers had no bad habits. Any 
chronic pathology in parents was not detected. Physical and mental 
development of the child was according to the age norm. She started 
walking at 1 year, periodically got up on her fingers.

In 2018, parents noticed that their baby’s gait had changed and 
they went to the doctor for the first time (girl K. was 9 years old). The 
child was examined by Neurologist at the Regional Center of Medical 
and Social Rehabilitation of Children with Organic Lesions of the Ner-
vous System in Chernivtsi. The child complained about rapid fatigue 
with low physical activity, impaired gait, pain in leg muscles.

The mother began to notice child’s impaired motor disorders in 
spring of 2018, when the “duck” gait appeared, it became difficult for 
the child to climb the stairs, it was difficult to squat and jump, and she 
began to feel muscle soreness. Objective examination: walking was 
independent, gait was changed, hypotrophy of back muscles was 
present, tendon reflexes were torpedo. Coordination was not broken. 
Hyperlordosis was present. Stimulation neuromyography (26.11.2018): 
decrease strength in the muscles of the lower extremities — 47% on 
the right and 61% on the left. Blood biochemical analysis (28.11.2018): 
AST — 190 U/L (N < 31), ALT 291 U/L (N<32), LDH 1232 U/L (N 225-
450), CK 6820 U/L (N 25-175).

The girl was consulted be geneticist in Chernivtsi (23.01.2019). A 
pedigree was built during genetic counseling (Pic.). Such pathology 
was not detected in the parental families. So, type of inheritance of the 
disease with a high probability is autosomal recessive.

The child was consulted in 2019 at the Lviv Medical-Genetic Center 
of the Institute of Hereditary Pathology, Academy of Medical Sciences 
of Ukraine. She was complaining about rapid fatigue during exercises, 
difficulty getting up, climbing stairs, impaired gait. Objectively — hyper-
trophy of the calf muscles. CK (25.01.2019) was 5397,4 U/L (N < 154). 
Electroneuromyography (23.01.2019) — changes of myopathy nature.

Clinical Summary: two Pathogenic variants c.2T>C (Initial codon) 
and c.341C>T (p.Ser114Phe), were identified in SGCB. The SGCB 
gene is associated with autosomal recessive LGMD type 2E (LGM-
D2E) (MedGen UID: 347674). It is likely that a Pathogenic variant was 
inherited from each parent and, if so, the presence of two Pathogenic 
variants in this individual is consistent with a predisposition to, or diag-
nosis of, SGCB-related conditions. The sarcoglycanopathies, including 
LGMD2C, 2D, 2E and 2F, are characterized by childhood-onset pelvic 
girdle weakness (PMID: 9032047, 14959561). Cardiorespiratory dys-
function is common in later stages of the disorder (PNID: 21496623). 

Other features include calf hypertrophy, scapular winging, macroglos-
sia and lumbar hyperlordosis (PMID: 21496623). A Variant of Uncer-
tain Significance, c.236G>A (p.Arg79Gln), was identified in PNPLA2. 
The PNPLA2 gene is associated with autosomal recessive neutral lipid 
storage disease with myopathy (NLSDM) (MedGen UID: 339913). This 
survey allowed us to establish a definitive diagnosis of LGMD 2E (sar-
coglycanopathy).

Picture. Pedigree of patient K., 9 years.

Sequence analysis and deletion/duplication testing of the 123 
genes were performed in INVITAE Laboratory (Los Angeles, 2019). 
There were learned Invitae Comprehensive Neuromuscular Disorders 
Panel, Add-on Preliminary-evidence Genes for Neuromuscular Dis-
orders and Add-on Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy Type 2 
(FSHD2) Gene. Complete Results are shown in table.

Table
Complete Results of Sequence analysis and deletion/

duplication testing

Gene Variant Zygosity Variant 
Classification

SGCB c.341C>T 
(p.Ser114Phe) heterozygous Pathogenic

SGCB c.2T>C (Initial codon) heterozygous Pathogenic
PNPLA2 c.236G>A 

(p.Arg79Gln) heterozygous Uncertain 
Significance

Conclusions. Considerable difficulties arise in the diagnosis of 
genetic variants of the neuro-muscular diseases based only on clinical 
examination. The main goal of this clinical case is to increase neurolog-
ical attention to hereditary progressive muscular dystrophies with mani-
festation at a late age. Considering the hereditary nature of the disease, 
is necessary to provide medical-genetic counseling of all members of 
family in which the primary-muscle disease was detected.
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SPEECH EDUCATION IS AN IMPORTANT COMPONENT SOCIAL AND CAREER GROWTH 
OF THE MODERN MAN

МОВЛЕННЄВА ОСВІЧЕНІСТЬ — ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК СУСПІЛЬНОГО Й КАР’ЄРНОГО 
ЗРОСТАННЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

Аnnotation. Tkach A. V. Speech education is an important component of the social and career growth of a modern person. 
Verbal skill helps everyone to hear and understand their interlocutor; be convincing to the addressee; feel comfortable in various 
business situations, communicating, analyzing or summarizing any information; prepare and deliver a report to the general public, 
a speech on any topic; successfully hold meetings, meetings; optimally organize and creatively implement your speech activity; 
professionally apply the methods of rhetorical beliefs; competently build your statement taking into account the communicative 
features of the culture of speech, etc. Our article is devoted to the study of the meaning of verbal skill in the life of modern 
man. Conclusions. Scientific research, historical sources, and, of course, the life experience of mankind convincingly testify that, 
planning social and career life, striving for high professionalism and labor productivity, we must perfectly master the speech art, 
and rhetorical education should serve as the most important tool in achieving creative heights.
Keywords: eloquence, rhetoric, oratory, rhetorical education, verbal skill, speech culture, communicative experience.

Анотація. Ткач А. В. Речевая образованность — важная составляющая общественного и карьерного роста современ-
ного человека. Словесное мастерство помогает каждому услышать и понять своего собеседника; быть убедительным 
для адресата; комфортно чувствовать себя в различных деловых ситуациях, сообщая, анализируя или обобщая любую 
информацию; подготовить и произнести широкой общественности доклад, речь на любую тему; успешно проводить со-
вещания, заседания, собрания; оптимально организовать и креативно реализовать свою речевую деятельность; профес-
сионально применять методы риторических убеждений; грамотно строить свое высказывание с учетом коммуникативных 
признаков культуры речи и т. п. Наша статья посвящена исследованию значения словесного мастерства в жизни совре-
менного человека. Выводы. Научные исследования, исторические источники и, конечно, жизненный опыт человечества 
убедительно свидетельствуют, что, планируя общественную и карьерную жизнь, стремясь к высокому профессионализму 
и производительности труда, мы обязаны в совершенстве владеть речевым искусством, а риторическая образованность 
должна служить важнейшим инструментом в достижении творческих вершин.
Ключевые слова: красноречие, риторика, ораторское искусство, риторическая образованность, словесное мастерство, 
речевая культура, коммуникативный опыт.
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Вступ. У ХХІ столітті важливим атрибутом загальнолюдської 
культури є ораторський досвід, або ж словесна (мовленнєва) осві-
ченість. Нині, коли кількість і популярність професій із посиленою 
комунікативною практикою та відповідальністю дедалі зростає, 
саме бездоганне володіння словом — як універсальним інструмен-
том нашого мислення, світогляду, внутрішньої культури, переко-
нань тощо — стає надійним фундаментом професійної успішності, 
обов’язковим атрибутом іміджу освіченого й досвідченого фахівця 
своєї справи.

Словесна майстерність допомагає кожному почути і зрозумі-
ти свого співрозмовника; бути переконливим для адресата; ком-
фортно почувати себе у різноманітних ситуаціях, повідомляючи, 
аналізуючи чи узагальнюючи будь-яку інформацію; підготувати й 
виголосити на широкий загал доповідь, промову; успішно прово-
дити наради, засідання, збори; вести бесіду, телефонну розмову, 
прийом; оптимально організувати та креативно реалізувати свою 
мовленнєву діяльність; професійно застосовувати методи рито-
ричних переконань; грамотно будувати своє висловлювання з ура-
хуванням комунікативних ознак культури мовлення тощо.

Наша стаття присвячена дослідженню мовленнєвого мисте-
цтва. У роботі розглянуто історично-культурні передумови станов-
лення і розвитку красномовства як різновиду усної публічної мови, 
схарактеризовано основні ознаки риторичної освіченості, просте-
жено вплив античного красномовства на запити сучасної цивіліза-
ції.

Історична довідка. Про ораторське мистецтво певного іс-
торичного періоду ми дізнаємось із писемних пам’яток, що дійш-
ли до наших днів, зберігаючи у собі мудрість тисячоліть, пережиті 
розчарування і злети цивілізацій. Висока культура мовлення роз-
криває сторінку пізнання, виражаючи себе через магію слова, що 
з’явилося тисячі-тисячі років тому. Так, у Стародавньому світі, до 
якого належать шумеро-аккадська (месопотамська), давньоєгипет-
ська, давньокитайська, давньоіндійська, давньоіранська цивіліза-
ції, зразками релігійного красномовства, сили слова є міфи, гімни, 
сказання, плачі (тренос), молитви, епітафії, заклинання, шептання, 
ворожіння тощо. Історичні джерела переконливо свідчать, що ха-
рактерною особливістю красномовства Древнього світу є релігій-
но-магічний (космологічний) світогляд, який глибоко пронизував усі 
галузі життя окремої народності, знаходив мовленнєве (словесне) 
вираження у всіх видах вербального мистецтва. Слово було дже-
релом віри і релігії в теології; володарем сили і могутності у полі-
тиці; переконливості і справедливості у судочинстві; аргументом і 
пізнанням у наукових промовах; порадником щодо збереження та 
збагачення традицій і звичаїв у побуті; цілющими ліками у меди-
цині.

Перші систематичні розвідки, практичні рекомендації (принци-
пи риторики) із теорії ораторського стилю з’явилися у Давній Греції 
в епоху Афінської демократії. Фундатором риторики вважається 
давньогрецький філософ, поет і громадський діяч Емпедокл, який 
уміло поєднав теоретичні і практичні принципи словесного пафо-
су. Автором першого риторичного трактату є Коракс (бл. 467 до н. 
е.) — письменник і політичний діяч. У своєму творі Коракс робить 
спробу визначити структуру публічного виступу (вступ, виклад, до-
каз, завершення) та звертає увагу на вимоги до доповідача, на-
гадуючи про виразність і переконливість. Безперечно, вершиною 
красномовства були „Іліадаˮ й „Одіссеяˮ Гомера, в яких художньо 
віддзеркалилось давньогрецьке життя „гомерівського періодуˮ з XII 
по VII ст. до н. е.

Уперше, як окрема навчальна дисципліна, риторика почала 
викладатися у школі Ісократа (436 — 338 рр. до н. е.). Найвідомі-
шою у Давній Греції була ораторська школа, або напрям софістів. 
Софісти відмінно володіли всіма жанрами ораторського мовлення, 
законами логіки, різними методами риторики, психологічними при-
йомами впливу на аудиторію, знали основи етики й естетики.

Авторитетними античними мислителями і політиками, які 
зробили вагомий внесок у розвиток ораторського мистецтва, 
були Сократ, Платон, Есхіл, Софокл, Аристотель, Лісій, Демос-
фен. Так, вихованцем самого Аристотеля був майбутній видатний 
полководець, військовий стратег та яскравий політичний оратор 
Олександр Македонський. У їхніх ораторських практиках особливу 
філософську цінність мало живе слово.

Відповідно до різних прийомів, що використовували античні 
оратори стосовно основних ознак красномовства, виокремлюва-
ти два напрями у розвитку ораторського мистецтва — логічний (ар-
гументований) та літературний (художньо-експресивний). Останній 
згодом здобув перевагу, оскільки пишномовність та манерність ці-
нувалися вище, на жаль, аніж переконливість.

Під впливом давньогрецької риторики почало розвиватися 
римське ораторство. Чільне місце серед найвизначніших античних 
знавців слова посідали Сенека („Про милосердяˮ, „Про благодіян-
няˮ, „Природничо-історичні питанняˮ, „Про скороминучість життяˮ, 

„Блаженне життяˮ й ін.), Цицерон („Про оратораˮ, „Про державуˮ, 
„Брутˮ — історія римського красномовства; „Ораторˮ — про вдоско-
налення стилю) і Квінтіліан („Освіта оратораˮ — про силу і тембр 
голосу, виразність манер, чіткість висловлювань). Як відомо, саме 
Цицерон здобув славу найбільшого майстра красномовства упро-
довж багатьох століть і є найвідомішим оратором давнини. З твор-
чої спадщини державного діяча і письменника світова культура 
успадкувала 58 промов, „Три трактати про ораторське мистецтвоˮ, 
близько 800 листів, філософські „Тулусканські бесідиˮ й інші тво-
ри на етичні твори.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 

ЛІТЕРАТУРА:
1. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Основы педагогического твор-
чества. Казань, 1988. 288 с.
2. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. М., 2002. 264 с.
3. Великий тлумачний словник української мови. К.; Ірпінь, 2001. 1380 с.
4. Давидов В. В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и экспериментального психологическо-
го исследования. М., 1986. 240 с.
5. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление М.,1999. 224 с.
6. Луцан Н. І. Творчість як важлива умова успішності майбутнього вчителя початкових класів. Науковий вісник Ми-
колаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія «Педагогічні науки». 2013. № 1. 42 (95). 
С. 140-144.
7. Психологічний словник / за ред. В. І. Войтко. К. Вища. школа,1982. 215 с.
8. Сисоєва С. О. Педагогічна творчість учителя: визначення, теоретична модель, функції підготовки. Педагогіка і 
психологія. 1998. № 2. С. 161-172.

Lіteratura
1. Andreev V. I. Dialektika vospitaniya i samovospitaniya tvorcheskoi lichnosti. Osnovi pedagogicheskogo tvorchestva. Kazan.1988. 288 s.
2. Bogoyavlenskaya D. B. Psihologiya tvorcheskih sposobnostei. M. 2002. 264 s.
3. Velikii tlumachnii slovnik ukraїnskoї movi. K.; Іrpіn. 2001. 1380 s.
4. Davidov V. V. Problemi razvivayuschego obucheniya. Opit teoreticheskogo i eksperimentalnogo psihologicheskogo issledovaniya. 
M.1986. 240 s.
5. Konarjevskii Yu.A. Menedjment i vnutrishkolnoe upravlenie M.1999. 224 s.
6. Lucan N. І. Tvorchіst yak vajliva umova uspіshnostі maibutnogo vchitelya pochatkovih klasіv. Naukovii vіsnik Mikolaїvskogo derjavnogo 
unіversitetu іmenі V. O. Suhomlinskogo. Serіya «Pedagogіchnі nauki». 2013. № 1. 42 (95). S. 140-144.
7. Psihologіchnii slovnik / za red. V. І. Voitko. K. Vischa. Shkola.1982. 215 s.
8. Sisoєva S. O. Pedagogіchna tvorchіst uchitelya: viznachennya, teoretichna model, funkcії pіdgotovki. Pedagogіka і psihologіya. 1998. 
№ 2. S. 161-172.

Найдавнішою, багатогранною, яскравою і такою, що досліджу-
ється й донині, є літературно-історична пам’ятка „Влесова (Веле-
сова) книгаˮ, яка репрезентує багатий міфологічний космологічний 
менталітет наших пращурів, починаючи від 650 р. до н. е. і до кінця 
IX ст. „Велесова книгаˮ– філософсько-мистецький, високохудож-
ній твір, у якому наявні всі ознаки художнього стилю та образне 
бачення світу наших пращурів, мудре розуміння сутності життя. 
Підтвердженням цьому є афористичність, пафосність, урочиста 
піднесеність. Такий жанр викладу контрастно змінюється болем і 
розпачем, коли йдеться про напади ворогів і втрати русичів. Гра-
мотність у доборі лексики, вмінні побудувати синтаксичні конструк-
ції, балансувати у зміні стильового викладу відповідно до перебігу 
подій, глибинне розуміння людського буття авторів цього шедевру 
просто вражає. Красномовство слов’ян, що пронизує „Велесову 
книгуˮ, присутнє у релігійній (церковній, церковно-богословській, 
сакральній), побутовій риториці дохристиянського періоду, а також 
у фольклорі. Синонімом до терміна „релігійнеˮ красномовство ви-
ступає „церковно-богословськеˮ із характерним йому конфесійним 
стилем. Саме живому й зваженому слову належала значна роль 
у поширенні християнської ідеології, церковно-богословської рито-
рики. Більшість дослідників відзначають перевагу у Київській Русі 
двох основних жанрів: дидактичного (повчального) і панегіричного 
(урочистого). Повчальні проповіді успішно популяризували хрис-
тиянське вчення, догмати гомілетики, пояснювали тексти Святого 
письма з метою виховання і пропагування християнської моралі, 
впливаючи на розум і почуття слухачів. Яскравим прикладом є 

„Повчання дітямˮ Володимира Мономаха, яке включено до Лаврен-
тіївського списку „Повісті минулих літˮ (1096). Текст твору простий, 
структурований, логічний, а лексика загальновживана, зрозуміла 
для широкої аудиторії. Панегірична (урочиста) проповідь прослав-
ляла Всевишнього, Богородицю, святих — проповідників слова 
Божого. У період існування Давньоруської держави зародилися 
й активно поширювалися також такі жанри, як: повісті, життєписи, 
хроніки, слова-проповіді (повчання), патерики, агіографічні (жи-
тійні) й апокрифічні твори. Поруч із перекладами розвивалося й 
оригінальне староруське ораторсько-учительське письменство 
дидактичного (урочисто-панегіричного) характеру. Найвидатніши-
ми представниками урочистої ораторської прози були митрополит 
Іларіон („Слово про закон і благодатьˮ), Клим (Климент) Смолятич 
(„Послання пресвітерові Фоміˮ), Кирило Туровський („Слово в но-
вий тиждень після Великодняˮ) та ін.

У Давньоруській державі розвивалося політичне, диплома-
тичне, військове красномовство, що віддзеркалювалося у патрі-
отичних виступах-промовах князів, світських осіб.пр Повчальне 
(дидактичне), релігійне (церковно-богословське) й епідейктичне 
(урочисте) красномовство репрезентовано у проповідях-словах, 
посланнях, сказаннях і в похвальних піснях — гімнографії. Соці-
ально-світську риторику знаходимо у житіях святих, документах 
державних діячів і в перекладній літературі.

Початком української теоретично-практичної науки ритори-
ки більшість науковців схильні вважати полемічні твори (послан-
ня) ІІ пол. XVI — І пол. XVII ст., а добою їх розквіту — церковні 
проповіді епохи бароко (Кирило Транквіліон-Ставровецький, Іоа-
никій Галятовський, Антоній Радивиловський, Варлам Ясинський, 
Стефан Яворський, Дмитро Туптало, Феофан Прокопович, Георгій 
Кониський (2). Приблизно в цей же час з’явилися в Україні перші 
посібники з риторики, щоправда, грецькою та латинською мовами. 

Автором першої східнословянської риторики „Короткий посібник із 
красномовстваˮ, написаної російською мовою, вважають Михайла 
Ломоносова (1748). Перший друкований підручник риторики ста-
роукраїнською мовою — „Наука, або Спосіб зложення казанняˮ 
(1659) Іоаникія Галятовського.

З-поміж низки прогресивних діячів того часу ораторським мис-
тецтвом відмінно володіли Інокентій Гізель, Лазар Баранович, Ара-
ній Сатановський, Симеон Полоцький, Єпифаній Славинецький та 
багато інших. Їхнє мистецьке слово продовжило себе у творчості 
українських письменників-класиків, промовах державних діячів, 
наукових розвідках словесників: І. Котляревського, Т. Шевченка, П. 
Куліша, І. Нечуя-Левицького, Б. Грінченка, І. Карпенка-Карого, М. 
Грушевського, І. Франка, І. Огієнка, Лесі Українки, Ю. Федькови-
ча, О. Кобилянської, В. Стуса, В. Чорновола, А. Добрянського, Л. 
Костенко, І. Фаріон, П. Гриценка й ін.

Сучасна майстерність публічного виступу зберігає ті ж склад-
ники, що визначали його із сивої давнини. Це й не дивно, адже 
мовленнєва культура формує особистість справжнього фахівця. 
Від мистецтва спілкування суттєво залежать наш кар’єрний ріст, 
продуктивність праці, повага від людей, задоволення від життя. До 
того ж, плекання культури мовлення входить у професійні обов’яз-
ки багатьох категорій мовців. Це — працівники культури, освіти, на-
уки, засобів масової інформації, держслужбовці, медичні та фар-
мацевтичні фахівці тощо.

То як формується словесне мистецтво? Спілкування — це на-
самперед бесіда (діалоги, полілоги). Мистецтво, комунікативний 
досвід, етика слова потребують навичок, високого рівня загаль-
ної культури, знань і вмінь та кропіткої праці. Тому для повноцін-
ного спілкування потрібно знати мову, мати багатий словниковий 
запас і вміти правильно будувати синтаксичні конструкції. Ок-
рім цього, будь-якому фахівцеві необхідно: володіти культурою 
конструктивного діалогу та полілогу; сприймати, створювати і 
відтворювати наукові фахові тексти, вміти їх редагувати; воло-
діти принципами підготовки й виголошення публічного виступу; 
оформляти найпоширеніші ділові папери, зокрема й професійні; 
опанувати практичні навички правильного терміновживання, їх 
наголошування та написання, а також роботи із термінологіч-
ними словниками і довідниками. Щоб бути зразковим і почутим, 
мовлення будь-якого спеціаліста має характеризуватися низкою 
комунікативних ознак, як-ось: правильністю (орфоепічна, орфогра-
фічна, пунктуаційна, лексична, морфологічна, стилістична), точні-
стю (строга відповідність слів позначуваним поняттям), змістовні-
стю (глибоке осмислення теми і головної думки висловлювання), 
послідовністю (логічність мовлення), багатством (різноманітні ви-
ражальні засоби), виразністю (ерудиція, знання мови, мовленнєві 
уміння й навички), доречністю (відповідність меті й умовам спілку-
вання, повага до співрозмовника).

Як бачимо, високу культуру мовлення формують: досконале 
знання української мови, її літературних норм та вправне застосу-
вання їх у процесі комунікативної діяльності; бажання вдосконалю-
вати себе як мовця.

Висновки. Отже, плануючи своє суспільне і кар’єрне життя, 
прагнучи до високого професіоналізму і продуктивності праці, на-
лагоджуючи стосунки із друзями, рідними, ми повинні досконало 
володіти мовленнєвим мистецтвом, а риторична освіченість має 
слугувати надважливим інструментом у реалізації таких планів.
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BIBLICAL-RELIGIOUS ASPECT OF TARAS SHEVCHENKO’S WORK

БІБЛІЙНО-РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Аnnotation. The religious worldview of Taras Shevchenko, like his whole life and work, was, is and will be actual, especially today, 
when the „prophetic word” of genius acquires meaning and force majeure in Ukraine, awakens the desire to be a real and strong 
nation, stimulates spiritually and consciously to grow .
The article explores peculiar interpretations, philosophical thinking and interpretations T. G. Shevchenko of biblical truths, considers 
the relevance of his writing, the educational and formative potential of his legacy.
 Keywords: Taras Shevchenko, Great Kobzar, biblical-religious aspect, Christian worldview, God, Bible, Ukraine, religion, 
Christian-ethical motives / themes.

Анотація. Религиозное мировоззрение Тараса Шевченка, как и вся его жизнь и творчество, было, есть и будет актуаль-
ным, особенно сегодня, когда „пророческое слово” гения приобретает значение и непреодолимую силу в Украине, пробу-
ждает стремление быть настоящей и сильной нацией, стимулирует духовно и сознательно расти.
В статье исследуются своеобразные интерпретации, философское мышление и трактовки Т. Г. Шевченком библейских 
истин, рассматривается актуальность его письма, воспитательный и формотворческий потенциал его наследия.
Ключевые слова: Тарас Шевченко, Великий Кобзарь, библийно-религиозный аспект, христианское мировоззрение, Бог, 
Библия, Украина, религия, христианско-этические мотивы / темы.
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Оригінальні інтерпретації, філософсько-наукове осмислення 
і трактування Т. Г. Шевченком біблійних істин досліджувалися ба-
гатьма вченими (І. Огієнко, Б. Лепкий, Є. Сверстюк, Д. Степовик, 
І. Дзюба, М. Жулинський, О. Забужко, Л. Плющ та ін.). Феномену 
Шевченкового пророцтва присвячено ґрунтовні розвідки В. Бар-
ки, Є. Сверстюка, Д. Степовика, І. Дзюби, В. Пахаренка, Л. Плю-
ща, Г. Дмитренко, Л. Третяк, А. Ткач, І Яремчук. Однак проблема 
релігійності Тараса Григоровича, як і все його життя і творчість, 
була, є і залишатиметься актуальною, особливо в сучасній Україні, 
коли „пророче слово” Шевченка набуває значущості й нездоланної 
сили, пробуджує прагнення бути справжньою нацією, стимулює ду-
ховно й свідомо зростати.

Інтерес Т. Шевченка до Святого Письма зумовлений особли-
вим змістом його релігійності. Християнські мотиви й сюжети вима-
льовувалися ще з дитинства, коли малий Тарас опановував цер-
ковнослов’янські Граматику і Часослов, а Псалтир із збірки Григорія 
Сковороди знав напам’ять. Згодом, у дорослому житті мораль-
но-етичний та естетичний досвід і багатогранність Шевченкової 
творчості формувала Біблія. Навчаючись в Академії мистецтв у 
Петербурзі, художник поглиблено студіював Святе Письмо, прони-
каючи у світ релігійних образів і сюжетів, створених видатними єв-
ропейськими майстрами пензля. Ще одним стимулом детального 
осмислення християнсько-етичних мотивів було знайомство Тара-
са Шевченка у 1843 році з фанатично віруючою Варварою Рєпіною, 
яка подарувала йому примірник Біблії. Поема „Тризна” — перший 
твір поета, епіграфом до якого взято слова апостола Петра, де 
виразно висловлено і свої заповіді — братолюбство й віру в Бога. 
Саме архітипи дитинства, тогочасна дійсність, стихія народної на-
божності, середовище, в якому народився і жив Тарас Григорович, 
формували особливості християнського світогляду та біблійно-ре-
лігійні твори Великого Кобзаря. Він шукав свого „великого Бога”, 
жив „у постійному діалозі з Богом” (5, 25), і процес тих складних і 
болючих пошуків Всевишнього, внутрішніх монологів і дискусій по-
роджували не лише поклоніння і вдячність, а й сумнів, докір, бого-
борство, бо замість правди поет бачив скрізь лише „кривавії ріки”…

У творчості Т. Шевченка простежуються три морально-етичні 
канви — причини суперечки митця з Богом. Перша — це нарікан-
ня на Господа, викликане соціальною неправдою і поневоленням 
українського народу. Тарас Шевченко осуджує Господню терпля-
чість („Не гріє сонце на чужині …”):

Нащо вже й Бога турбувать,
Коли по-нашому не буде! (8, 262).

У комедії „Сон” автор цитує Святе Письмо: „Дух правди, котро-
го світ не може прийняти, бо не бачить його, ані знає його” (Іоан, гл. 
ХІV, ст. 17) і веде активний діалог з Богом. То з гнівом і безнадією:

Чи Бог бачить із-за хмари
Наші сльози, горе? (8, 137).

* * * * * *
О Боже мій милосердний!
О царю поганий!
Царю проклятий, лукавий,
Гаспиде неситий!… (8, 142).

То з розпачу і відчаю запитує про себе:

За що ж кара?
За що мені муки?
Кому я що заподіяв?…

За що, не знаю, а караюсь,
І тяжко караюсь!
А коли я спокутую?
Коли діжду краю?
Не бачу й не знаю (8, 138).

То звертається з проханням:

…Боже милий!
Зжалься, Боже милий! (8, 142).

Такі ж почуття охоплюють поета у поемі „Княжна”:

Боже, Боже! Даєш волю
І розум на світі,
Красу даєш, серце чисте…
Та не даєш жити! (8, 251).

* * * * * *
Чи Бог теє знає? Бо се було б диво,
Щоб чути і бачить — і не покарать!
Або вже аж надто довготерпеливий!…(8, 253).

У поемі „Кавказ” автор жорстоко критикує російську церкву за 
співучасть у загарбницьких війнах, але водночас з глибоким ще-
мом у серці звертається до Ісуса Христа, усвідомлюючи, що свята 
кров пролилася за все людство, і не кожен збагнув таку велику жер-
тву Господнього Сина:

…За кого ж Ти розпинався,
Христе, Сине Божий?
За нас, добрих, чи за слово
Істини? Чи, може,
Щоб ми з Тебе посміялись?
Воно ж так і сталось! (8, 196).

Таке звертання — докір людям, усім нам, хто живе не за Божи-
ми заповідями, хто заради користі, матеріальних благ „оскверняє 
свою душу”, переступає межу моральних цінностей.

Т. Шевченко розуміє і схвалює прагнення народів Кавказу 
бути незалежними:

Борітеся — поборете:
Вам Бог помагає;
За вас сила, за вас воля,
І правда святая! (8, 195).

У цьому полум’яному заклику розкривається сутність геніаль-
ного поета України та його глибока повага до незламного народу, 
який століттями виборював право на волю і незалежність.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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Другий момент — протест, те, що в радянські часи назива-
ли „богоборством” Шевченка. Без сумніву, богоборство Кобзаря 
завжди жертовне, воно, на думку шевченкознавців, нагадує нам 
Мойсея, який вступив у дискусію з Єговою, щоб відстояти інтере-
си свого народу, добре розуміючи, що ризикує життям і буде по-
караний за таку зухвалість. Для підтвердження наведемо відомі 
рядки „Заповіту”:

Все покину і полину
До самого Бога
Молитися…, а поки що…
Я не знаю… (8, 215).

Такий виклик Всевишньому звучить і в поезії „Сон” („Гори мої 
високії...”):

Простіть! Я Богу помолюсь…
Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що проклену святого Бога,
За неї душу погублю! (8, 264).

Жертовність Т. Шевченка для воскресіння України більшість 
дослідників справедливо вважають ідейно-тематичною основою 
його багатющої творчості.

Третій момент трактується з позиції пророцтва. Так, поезія „Сві-
те ясний, світе тихий” (1860) є своєрідним переспівом церковного 
твору „Світе тихий, святия слави, безсмертного Отця небесного, 
святого блаженного, Ісусе Христе…”. Створена поетом картина 
знайшла віддзеркалення в історичних подіях 20 — 30 рр. ХХ ст., 
коли в Україні більшовики спалювали храми, нищили іконостас і 
церковні хоругви, суворо забороняли видавати і розповсюджува-
ти літературу богословсько-дидактичного стилю.

У тематичному спектрі молитовних творів Т. Шевченка („Ісаія. 
Глава 35”, „Осія. Глава 14”, „Псалми Давидові”, „Подражаніє 11 
псалму”, ін.) нерідко об’єктом звернень стає Бог і Україна водночас, 
напр.:

О милий Боже України!
Не дай пропасти на чужині,
В неволі вольним козакам.

До жанру послання Т. Шевченко звернувся, щоб через пере-
сторогу, навіть прокляття, критику й прохання пробудити в україн-
ців почуття національної гідності й честі. Наприклад, у поемі-по-
сланні „І мертвим, і живим, і ненародженим …” автор звертається 
не тільки до своїх сучасників, а й до „ненароджених земляків”, тоб-
то до наступних поколінь — отже, й до нас. Він вчить, що наш поря-
тунок — в єдності всієї нації. Епіграфом до твору послужили слова 

із Біблії: „Якщо хто каже, що люблю, мовляв, Бога, а брата свого 
ненавидить, то — це брехня” (Соборне посланіє апостола Іоана, 
гл. ІV, ст. 20). Саме так поет порушує проблему лицемірства, фаль-
шивого патріотизму, що згодом призводять до зради, втрати своєї 
національної свідомості.

У зверненні Шевченка до „Давидових псалмів” (а їх у Біблії 
150, з них 73 належать Давидові) прихований великий символіч-
ний зміст. Стародавній Єрусалим є уособленням України, яку він 
ніколи не забуде на чужині, а свою тернисту Голгофу передчуває, 
передбачає і розуміє:

Боже! Спаси, суди мене
Ти по Своїй волі! (8, 207).

…………………………..
Царі, раби — однакові
Сини перед Богом… (8, 207).

Шевченко-патріот упродовж усього свого життя не втомлюєть-
ся благати:

Добросердим, малим,
Тихолюбцям святим,
Творче неба й землі!
Долгоденствіє їм
На сім світі; на тім…
Рай небесний пошли! (8, 473).
І свято вірить:
Господь любить свої люди,
Любить, не оставить…

братів благих своїх
Господь не забуде —
Воцариться в дому тихім,
В сім’ї тій великій,
І пошле їм добру долю
Од віку до віку (8, 208).

Безперечно, поет наважувався сказати Всевишньому все, 
що мучило його сумління, що збурювало його хвилювання, кли-
кав Бога „на прю”… . І це — не богохульство, не богозневага. Це — 
щирість і пафос біблійних пророків. Тарас Шевченко то терпеливо, 
то зухвало, то щиро, то з гіркотою й образою говорив зі Спасите-
лем, то просив, то вимагав… . „У гніві він як пророк, в покірливості 
як апостол; його ласка переходить у молитву, його лагідність — у 
подвиг любові і прощення: кожне почуття він доводить до пафосу 
і релігійний у кожному своєму слові: іншим і не може бути великий 
національний поет, жрець і жертва свого народу” (7, 166), — спра-
ведливо зазначав К. Чуковський, із яким не можна не погодитись.
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Дополнительное образование позволяет знакомить учени-
ков с большим миром информации, расположенным за преде-
лами учебной программы. Этот мир определяют преподаватели, 
сообразно своим интересам и знаниям. В этом отношении мир 
философии представляет огромную ценность для личности пре-
подавателя, которые могут довести её до учеников, расширяя их 
мировоззренческий кругозор. Представляемый доклад позволит 
познакомить учителей, наверное, основательно подзабывших ос-
новы философии, с её новой концепцией, «выпестованной» авто-
ром за годы участия в работе философского клуба Нижнего Новго-
рода. Двадцатилетие, со дня прихода автора в философский клуб, 
не прошло для автора бесследно. За это время у него накопился 
солидный и надо сказать оригинальный материал по социальной 
философии. Отсутствие профессионального образования и ра-
бота вне рамок институтских программ позволило автору разра-
ботать концепцию философии, свободную от каких — либо догм, 
основательно консервирующих философские представления, за-
держивающих нормальный ход развития гуманитарной науки.

Автор стал задумываться о книге, благо Лев Александрович 
Зеленов, д. ф. н., руководитель клуба показывал хороший пример, 
каждый год выпуская в свет несколько добротных книжек фило-
софского характера, одна из которых имела интригующее назва-
ние «Альтернативная социология». И вот, в прошлогоднем докладе 
на клубной конференции автором было заявлено о намерении на-
писать своё видение социологии, назвав её в пику альтернатив-
ной — «Адекватной социологией» [5, с. 75-84]. В последующем 
стало ясно, что с названием автор явно поторопился, поскольку 
содержание касалось более общих вопросов, нежели проблемы 
социологии. Появилось другое название — «Адекватная фило-
софия», в которой будет представлено авторское понимание, как 
развития неодушевлённой материи, в разделе диалектического 
материализма, так и последующее развитие социума, в разделе 
регулятивно — диалектического материализма (РДМ). С тео-
ретико — методической концепцией предполагаемой монографии, 
которая, в определённой степени, напомнит и обновит понимание 
современной философии наших преподавателей, я постараюсь 
коснуться в предлагаемом тексте.

В начальном методическом разделе необходимо, в крайне 
простых выражениях, познакомить читателя с назначением фи-
лософии и её предметом исследования. Философия является 
универсальным, суммарным взглядом на развитие всего сущего, 
позволяя, владеющему её основами, находить правильные ответы 
на многие возникающие перед ним мировоззренческие вопросы.

В философии диалектического материализма не может быть 
законов, как, например, в физике, где раз и навсегда установле-
ны зависимости между массой и ускорением во время движения, 
между током и напряжением в замкнутой цепи. В ней действуют 
закономерности, протекание которых зависит от многих факторов, 
существующих как внутри предмета исследования, так и в окружа-
ющем бытие. И почувствовать эти зависимости, оценить их вли-
яние на исследуемые закономерности развития, составляет одну 
из задач философии. К закономерностям следует отнести три про-
цессуальных утверждения диалектики: единство и борьба про-
тивоположностей, переход количества в качество и отрицание 
отрицания. К ним можно отнести и специфические социальные за-
кономерности РДМ: эволюционное существование личности и об-
щества и революционное преобразование формационной состав-
ляющей общества.

К предмету исследования примыкает Основной вопрос фило-
софии, инициированный Ф. Энгельсом, который разделяет фило-
софию на два лагеря: идеалистический и материалистический. 
В качестве смыслораздела следует указать, что материализм 
адекватен реальностям жизни, идеализм адекватен мифической, 

религиозной стороне жизни, выстраданной человечеством на заре 
своего существования. Материализм доказателен и объективен, 
идеализм — описателен и субъективен. Истоки материализма на-
ходятся в Большом взрыве, истоки идеализма в мифах и сказках 
древности, связанных с необходимостью выделения некоторого 
субъекта, ответственного за всё происходящее. Противостояние 
их в определенной степени задаёт направление и темп развития 
философии, совсем так же, как противостояние пролетариата 
и буржуазии определяет развитие формационной составляющей 
общества.

Для укрепления ленинского определения материи, основного 
тезиса в борьбе материализма с идеализмом, автор усилил его ло-
гическую определённость полным пониманием взаимосвязи со-
знания и материи. Материя является объективной реальностью, 
существующей независимо в условиях её информационного по-
знания сознанием человека, который, в случае необходимости, 
определяемой сознанием, применяет физическое воздействие, 
как субъект управления, для изменения существа познанного ма-
териального объекта с целью достижения благоприятного для 
человека его состояния. Данное определение расширяет гносе-
ологический характер ленинского определения, логически допол-
няя его онтологическим воздействием сознания человека на бытие 
для получения необходимого состояния выбранного объекта.

Наличие одного гносеологического определения, несомнен-
но, не достаточно для исследования категории материи, которое 
должно быть дополнено отдельным онтологическим опреде-
лением материи как субстанции. Автор предлагает следующее 
определение этой категории. Материя есть динамично — веро-
ятностное состояние масс — энергетических эквивалентов, 
изменяющихся в соответствие с внешними условиями и фунда-
ментальными законами природы. Данное определение, близкое к 
онтологическому, позволяет расширить философские исследова-
ния физического состояния материи.

Необходимо обратить внимание на важность познания, его 
влияние на процесс взаимосвязи сознание — материальное бы-
тие. Познание инициируется человеком, его субъективным внима-
нием, но источником познания является информация, объективно 
источаемая предметами бытия. Субъект — объектный процесс по-
знания входит в регулятивно-диалектический механизм управ-
ления сознанием человека окружающего бытия. Адекватность 
и объективность процесса познания реальности жизни, опреде-
ляет успешность существования человека и общества, а также 
достоверность философских исследований процесса развития 
социальной материи. Достоверность философии возникает из су-
жения круга философских представлений о предметах бытия и их 
динамических процессах, зависимое от числа исследователей 
и времени, затраченного на процесс изучения их сущности.

Социальное развитие нельзя понять без предварительного 
ознакомления с этапами становления и развития косной материи, 
её продолжения — живой и её вершины — человека разумного, 
осуществляемого в разделе диалектического материализма. Инте-
рес диамата вызывает существующая горячая модель возникнове-
ния Вселенной, названная Большим взрывом и появление самых 
малых, по понятиям настоящего времени, элементарных частиц — 
кварков. Что являлось причиной триллионов тепловых граду-
сов первого мгновения рождения Вселенной? С другой стороны 
эти маленькие, удивительные кварки, соединившись в нуклоны, 
невозможно разъединить, для этого требуется колоссальная энер-
гия. Из физических соображений следует, что: «Система частиц 
должна обладать энергией меньшей, чем та, которую она имела, 
когда частицы были друг от друга далеко и поэтому независимы» 
[1, с. 43]. Закон сохранения энергии предписывает, что при обра-
зовании единой целостности, например нуклона из составляющих 
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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его кварков, должна выделятся та же энергия, которую необходимо 
затратить при расщеплении этой целостности, например того же 
нуклона. Оба тезиса указывают на то, что при соединении вполне 
холодных кварков в протоны и нейтроны выделилась их громадная 
внутренняя энергия, обеспечивая столь высокую температуру на-
чального момента Большого взрыва, невозможную объяснить дру-
гими процессами, что, к сожалению, упустили физики. Вероятно, 
снижение внутренней энергии соединяющихся частиц, сброс её 
части в окружающее пространство, является, как и фундаменталь-
ные законы взаимодействия, основами материального развития 
Вселенной.

Возникновение жизни, возможно только на планетах с твёр-
дыми поверхностями, результатами конденсации газовой туман-
ности после взрыва Сверхновой звезды и то не на всех, а только 
вращающихся в кольцевом поясе жизни вокруг вторичной звезды. 
В последнее время космологи стали к этому условию присоеди-
нять необходимость существования обитаемой звёздной системы 
в галактическом поясе жизни, на определённом удалении от цен-
тра своей Галактики, в удалении от скученности Чёрных дыр и воз-
можных взрывов Сверхновых, которые своей радиацией способны 
уничтожить не только зарождающуюся, но и вполне состоявшуюся 
цивилизацию. И тут возникает большое сомнение в справедливо-
сти «антропного» принципа, утверждающего, что смысл появле-
ния Вселенной состоит в зарождении сознания, способного уви-
деть, почувствовать и оценить последствия её развития. Реально 
сознательная жизнь, по современным понятиям, вполне уникаль-
ное событие во Вселенной, которое не предназначено для массо-
вого повторения, а человек является всего лишь побочным и, как 
показывают наблюдения за космосом, единственным результатом 
этого процесса, произошедшего на планете Земля, системы Солн-
ца, в галактике Млечный путь.

Развитие жизни связано с появлением солнечной системы 
и возникновением планет. Возможность контакта различных 
химических элементов на твёрдой и влажной поверхности плане-
ты, особенно с углеродом создало большой класс органических 
соединений, среди которых молекулы РНК, ДНК, рибосомы и т. п. 
составляющих генетической основы будущего живого существа. 
Сначала одноклеточного, а затем и многоклеточного организма, 
вплоть до появления животных и, наконец, человекообразных обе-
зьян. Развитие многоклеточной жизни в основном было связано 
с мутациями генетического аппарата и действием триады Дарви-
на — Уоллеса: изменчивости, наследственности и естественного 
отбора.

Появление человека, становление его сознания представле-
но в одной из работ большой летописи марксизма, в брошюре Ф. 
Энгельса «Роль труда в процессе становления человека из обе-
зьяны». По мнению Энгельса, необходимость общения в коллек-
тивной деятельности якобы способствовали приобщению языка 
некоторой продвинутой обезьяны к членораздельной речи. Эти со-
ображения, навеянные работами зоолога Ламарка, ныне наука 
считает ошибочными. Что же могло произойти в реальности? На-
пример, у шимпанзе, ближайшей к человеку по генетике обезьяны 
просто нет гортани, способной к членораздельной речи. Только 
мутация гортани и появление специальных отделов головного моз-
га, привели к членораздельному произношению некоторого вида 
гоминид, что и определило возможность становление сознания 
и появления нового вида — человека разумного. Об этом автор 
упомянул ещё в 2002 году [2, с. 247-257], однако официальная фи-
лософия никак не отреагировала на это замечание, а затем, по-
винуясь буржуазной потребности, и недовольству церковных ие-
рархов и вовсе перестала рассматривать вопрос происхождения 
человека, отдав его на откуп библейскому происхождению.

Становлением сознания обычно кончаются проблемы диалек-
тического материализма, излагаемые в советских учебниках по 
философии. В новое буржуазное время возвратного капитализма, 
официальная идеология, которая, якобы, по Конституции РФ не 
существует, вместо материалистичности стала уповать на мифы, 
магию и колдовство, как это написано в заголовке одной большой 
статьи в журнале «Наука и жизнь» [7, с. 32-45]. В конце её автор, 
кандидат юридических наук делает вывод, прощаясь с диаматом: 
«Похоже, диалектический материализм не просто сдал былые 
позиции, а полностью капитулировал» [7, с. 45]. Кандидат не 
понимает, что не диамат «сдал позиции», а это журнал потакает 
буржуазной власти, которая стремится утвердить религию, в ка-
честве государственной идеологии, далёкую от материализма, от 
закономерностей развития, в которой ей проще управлять россий-
ским народом. С этой же целью происходит упрощение образова-
ния, обилие платных мест в высшей школе, что затрудняет учёбу 
одарённых юношей из низко обеспеченных семей.

 К счастью, проблемы, поиски и решения диамата не исчез-
ли, в новое время они только значительно увеличились, особенно 
в понимании космологии Природы. Для его живучести требуется 
только отказ от некогда жёсткой линии сохранения марксистских 
догм и переходу к адекватному решению спорных проблем. Фило-
софия не может самостоятельно решать физические проблемы, 
она, в большой степени предназначена для их анализа и обсужде-
ния. Однако в некоторых тупиковых случаях, касающихся спорных 
проблем в астрофизике, логичные авторские рассуждения, пока-
занные выше, способны предложить вполне реальное решение 
той или иной проблемы, в которой сами физики не могут разо-
браться. Например, это вопрос о соотношении материи и антима-
терии во Вселенной, с которой астрофизики до сих пор не могут 

разобраться и, который может быть решён в рамках логических 
рассуждений.

Исторический материализм, о котором в последнее вре-
мя философы РФ стараются не упоминать совсем, поскольку он 
нёс основную идеологическую нагрузку марксизма — ленинизма, 
предсказывая коммунистическое будущее, что противоречит со-
временной буржуазной идеологии о вечности капитализма. Од-
нако действительность опровергла соображения советских фи-
лософов, не в последнюю очередь благодаря их определённой 
консервативности, не всегда адекватно отвечающая на измене-
ния в социальной жизни. Чего стоит один из главных тезисов ис-
тмата: «бытие определяет сознание» из материалистического 
понимания истории, который закрепляет существующее бытие, 
лишая общество необходимого развития. Проведённый анализ 
этого тезиса позволил усомниться в его справедливости и вый-
ти на понимание регулятивно — диалектического материализма, 
послужившего названию следующего раздела. РДМ даёт верное 
понимание эволюционного существования индивидуума и обще-
ства, а также революционного преобразования общественной жиз-
ни, смены общественно — экономической формации [3, с. 154-161; 
4, с. 141-153].

Эволюционное существование в концепции РДМ выглядит 
следующим образом. Человек, получая информацию от окружаю-
щего бытия, отбирает в сознании заинтересовавший его предмет 
или явление и с помощью словесно — логического мышления 
определяет своё отношение к нему на предмет использования его 
в своих целях. Для этого сознание выдаёт управляющие сигналы 
своим исполнительным органам — верхним и нижним конечностям 
на деятельностное изменение выбранного объекта бытия, в соот-
ветствии со своими желаниями и потребностями. Обобщая, можно 
сказать, что сознание на основании информации определяет свою 
деятельность по желаемому изменению бытия.

Революционное преобразование общественно — экономи-
ческой формации связано с тем, что противоречие антагони-
стических сторон совокупного общественного сознания имущих 
и неимущих граждан, как формы способа производства, лежит 
в основе его развития и в первую очередь в развитии социаль-
но-экономических отношений — формационной компоненты 
общества. Наступление превалирования осознания своего бед-
ственного и униженного положения общественным сознанием 
трудящегося большинства приводит, посредством закономерно-
сти единства и борьбы противоположностей, существующей 
всегда между общественными сознаниями имущих и неимущих 
классов, к росту активности классовой борьбы неимущего боль-
шинства. При благоприятных условиях классовая борьба ведёт к 
возможному качественному изменению состояния общественного 
бытия, его социально — экономических отношений в результате 
революции. Изменение формационной составляющей общества 
необходимо приводит к соответствующему изменению темпов ро-
ста цивилизационной, производственно — экономической обще-
ственной компоненты [4, с. 147-149].

Упоминание в предыдущем абзаце формационной и цивилиза-
ционной компонент общества, как и третьей составляющей — мен-
тальной, связано с расширением понятия общественно — эконо-
мической формации. Автор предложил использовать обобщённый 
ментально — цивилизационно — формационный анализ, с целью 
получения более полного информационного представления о со-
стоянии общественной жизни и её философского осмысления [5, 
с. 81].

На основании регулятивно — диалектического материализма 
может быть проведён достоверный анализ существования СССР 
и выяснение причин поражения некогда могучей державы в со-
ревновании с мировым капитализмом. В этом анализе следует 
обратить внимание на ошибки начального этапа революционно-
го преобразования, связанного с излишними темпами изменения 
социума, хотя весь революционный этап являлся переходным пе-
риодом от капитализма к социализму, и его процесс должен был 
обеспечить постепенное, мирное преобразование общества. К со-
жалению этого ограничения, в нахлынувших революционных чув-
ствах первых коммунистов не произошло, и они пошли конногвар-
дейской атакой на сопротивляющуюся буржуазию, что и привело 
к кровопролитной Гражданской войне, о чём несколько запоздало 
высказался В.И. Ленин.

Но и после завоевания социалистических отношений, уничто-
жения частной собственности, большую роль в управлении стра-
ной играло субъективное понимание социалистического развития 
у первых лиц Советского Союза. Это излишняя жестокость и пре-
увеличение своего значения, т. с. культ личности у И. В. Сталина. 
И последующие первые секретари ЦК КПСС грешили самомне-
нием, а окружающие лица способствовали их мнимому возве-
личиванию. Встретился и откровенный вредитель, погубивший 
социализм, вернее два. Это М. Горбачёв и его контр — агент Б. 
Ельцин. Каждый из них думал не о стране, не о советских людях 
и социализме, а всего лишь — один об авторитете в мире капи-
тала, за что получил Нобелевскую премию мира, а другой просто 
властолюбец, с ограниченными умственными способностями. Их 
стараниями и был разрушен советский социализм, постепенно за-
менённый капитализмом.

Но что дал России возвратный капитализм? Рассмотрение 
текущей ситуации необходимо начинать с Конституции РФ и срав-
нении её с Конституцией СССР, которое показывает социальную 
и материальную ущербность существующей Конституции. Приня-
тая в спешке она не имеет даже подзаголовка — Основной закон. 



EUROPEAN ASSOCIATION OF PEDAGOGUES, PSYCHOLOGISTS AND MEDICS “SCIENCE”

Philosophy section

168

Завуалировано в её тексте протаскивается президентская респу-
блика, в которой права президента, по словам юристов, превы-
шают права российского монарха! Особенно выделяется статья о 
возможности президента занимать свой «пост не более двух сро-
ков подряд», что даёт первому лицу реальное право, взяв тайм-а-
ут на один срок опять баллотироваться в президенты, оставаясь 
во власти на неопределённое время. А на время вынужденного 
перерыва посадить своего доверенного лица, что блестяще испол-
нено в нашей реальности 21 века. Тандем Путин — Медведев уже 
исполненный один раз, имеет реальный шанс повториться — чет-
вёртый срок Путина скоро закончится, а власть терять не хочется. 
Нельзя же исключать, что дотошный, неподконтрольный человек, 
неожиданно пришедший во власть, не заинтересуется деятельно-
стью бывшего долгосрочного президента на «благо народа» и по-
требует ответственности, что уже не раз случалось в мировой 
практике.

Пришедший на смену социализму капитализм первым делом, 
конечно не вдруг, а постепенно, в несколько лет развалил эконо-
мику страны. Мгновение на часах истории. Но об этом не хочется 
даже говорить, это всё происходило на наших глазах, и просто тре-
буется подвергнуть тщательному анализу, случившееся в экономи-
ке, в социальных отношениях, в моральных устоях жизни людей, 
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в их материальном обеспечении. Нельзя не сказать о провале бур-
жуазной демократии в России, её не способность выразить мнение 
народа. Анализ общественной жизни регулятивно — диалектиче-
ским материализмом, без сомнения всё расставит по своим ме-
стам, и каждой сестре воздаст по должной серьге!

Конечно, нельзя кончать философское произведение на та-
кой печальной капиталистической концовке. В качестве «пирога 
и пышки» автор указывает на неизбежный и необходимый исход 
России — возврат к справедливому управлению, к народовластию 
и достойной жизни трудового народа. Преподнесённый историей 
горький урок русскому народу должен навечно вписаться в его 
общественное и личностное сознание при построении нового 
общественного устройства. Ошибки прошлого не должны повто-
риться. Один из вариантов устройства социальной жизни буду-
щей России является построение Ноосферного Социализма, о 
котором говорит ленинградский учёный А. И. Субетто. Основные 
теоретические наработки существования ноосферного общества 
сделаны, осталось произвести его формационное преобразова-
ние [6, с. 486-496]. Дело остаётся за просвещением трудящихся, 
за организатором и его командой, способной освободить народ от 
капиталистического ярма, в которой хотелось бы видеть сторонни-
ков коммунистической идеи.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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PERFORMING TRIUMPH

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ ТРИУМФ

Abstract: To be given author’s reflection about musical events in article. These holidays of classical music the brands of Prikamye 
are associated with New Year’s gifts of regional philharmonic hall to the Perm music lovers and city visitors.
Keywords: Stroganov’s, a choral festival, the giving concerts staff of the highest special educational institution, the educational, 
methodical help: a master class on educational chorus, repertoire collections, a concert, personal grand piano Pletneva, Tchaik-
ovsky and the Maestro, Pletnev — the interpreter, performance.

Аннотация. В статье приводиться авторское размышление о музыкальных событиях. Эти праздники классической му-
зыки бренды Прикамья ассоциируются с новогодними подарками краевой филармонии пермским меломанам и гостям 
города.
Ключевые слова: Строгановы, хоровой фестиваль, концертирующий коллектив высшего специального учебного заве-
дения, учебно-методическая помощь: мастер-класс на учебном хоре, репертуарные сборники, концерт, личный рояль 
Плетнева, Чайковский и Маэстро, Плетнев — интерпретатор, исполнительство.
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Как известно, в ряду имен, принесших славу Пермскому краю, 
почетное место занимает фамилия Строгановы. «Богатство — 
Отечеству, себе оставлю имя», — эти слова начертаны на гербе 
Строгановых. Строгановы были люди знатные, с особыми приви-
легиями. Учитывая колоссальный вклад династии в дело развития 
и процветания культуры России и региона и отдавая дань памя-
ти выдающимся личностям, фамилия которых — бренд Прикамья. 
Министерство культуры Пермского края инициировало хоровой 
фестиваль — Строгановский1.

Отдельная его страница — участие в нем молодежных и уче-
нических коллективов, будущих профессиональных исполнителей.

Краевая филармония продолжило масштабный проек-
т(2019)2. На этот раз присоединилась г. Оса — город-участник ны-
нешней траектории3.

Концертирующий коллектив его график расписан вперед. Се-
годня с одной, завтра с другой программой выступлений. И так 
составлен напряженный план концертов. Артисты хора к этому не 
привыкать. Концерты, перелеты, часовые пояса. Накануне вече-
ром давали трехчасовой концерт, исполняя современную хоровую 
музыку в рамках фестиваля современной музыки «Московская 
осень-2019». Тем не менее, организаторским способностям ди-
ректора Н. Кокоулиной4 было достигнуто положительное решение 
и сразу после проведенного сложного по исполнительству хор 
в количестве 24 артистов прилетел в Пермский регион. Правда 
не успели посмотреть достопримечательности Пермского края 
и уральского города, только успели пообедать и в ПМК на репе-
тицию, учитывая при этом двухчасовую разницу с г. Москвой что 
безусловно отражается на вокально-хоровых голосах.

Именитый коллектив  представил серию творческого меропри-
ятия, реализованного на концертной площадке ПМК: увлекатель-
ная встреча-беседа художественного руководителя коллектива, 

1. По словам директора позиционирован как интернациональный, 
и это не случайно, потому что цель: активизация музыкальной деятель-
ности и творческого потенциала хоровых коллективов России и Европы; 
популяризация хорового пения как самого доступного вида музыкального 
искусства; повышение исполнительского мастерства, обмен творческим 
опытом, расширение репертуара; обеспечение преемственности и разви-
тия отечественных традиций вокально-хорового искусства; решение акту-
альных задач духовного и нравственного воспитания молодежи; расшире-
ние межнационального и межрегионального культурного сотрудничества. 
Задачи проекта: просветительская миссия, связь с историческими корня-
ми и «местами силы», продвижение культурного имиджа Пермского края, 
пропаганда хорового искусства, народной, духовной музыки, развитие меж-
дународных связей.

2. Резидентом стал камерный хор МГК имени П.И. Чайковского (художе-
ственный руководитель: лауреат премии Министерства обороны РФ и пра-
вительства г. Москвы, профессор А. Соловьева). 

3. Неизменные участники были за два года музыканты из других реги-
онов России и стран зарубежья: молодежный хор Balsis — «Голоса», худо-
жественный руководитель и дирижёр — ИнтсТетеровскис, и Илона Биргеле, 
орган (Латвия), хор «Доместик» им. В.А. Копанева, художественный руко-
водитель и дирижер — Максим Козлов (Екатеринбург). Хедлайнер Между-
народного Строгановского фестиваля хоровой музыки: Уральский государ-
ственный камерный хор. География фестиваля включала в себя не только 
Пермь, но и города края — Усолье, Губаху, Кунгур, поселок Орел и село Ро-
маново Усольского района.

4. Особые слова признательности выражаем ПГФ за уникальный проект 
и возможность сопричастия к нему ПМК.

динамичный мастер-класс с объединенным хором учащихся, рабо-
та хорового класса выпускников хорового отделения, феерический 
концерт (см.: фото1, 2)5.

Хотелось отметить 
высокий рост, прекрасная 
физическая форма, стат-
ный мужчина, преподнося-
щий себя художественного 
руководителя и главного 
дирижера, прекрасный со-
беседник, речь льется лег-
ко с удовольствием слуша-
ешь, не устаешь, мысли тут 
же формируются в пред-
лоцжения. Мы приводим 
фрагментарные выдерж-
ки из беседы с зритель-
ным залом А Соловьева 
с диктофонной записи, 
сделанной автором статьи: 
«Камерный хор студентов 
МГК имени П.И. Чайков-
ского — это концертирую-
щий коллектив, постоянно 
гастролирующий по пре-
стижным конкурсам и зару-
бежным странам — 24 ар-
тистов хора по сравнению 
с курсовыми учебными хо-
рами общей численностью 

150 студентов. Ежегодный выпуск составляет 30 специалистов.
Учебная работа поставлена таким образов что те, которые 

поют в этом коллективе не освобождаются от обучающего про-
цесса учебного хора. Нагрузка увеличивается до 6хоровых заня-
тий в неделю, и только самодисциплина, прекрасные творческие 
навыки, музыкальные способности на достойном развитии помо-
гают справиться со сложными перегрузками. К концу обучения 
накапливается большой репертуар, с которым работают всю свою 
творческую жизнь. Я сам (художественный руководитель о себе) 
выдержал такую нагрузку (учебная, практика, работа по ночам 
и в выходные дни) и как видите жив стою перед вами. Не надо 
лениться, много работать, впитывать знания, постоянно накапли-
вать свой опыт. 24 артистов хора — это лучшие хористы из всех 
курсов, магистранты, аспиранты, выпускники, хормейстеры. По 
структуре: хоровая кафедра (заведующий кафедрой: Л.З. Конто-
рович —народный артист РФ; заслуженный деятель искусств РФ, 

5. Камерный хор МГК имени П.И.Чайковского — лауреат международ-
ных конкурсов хоров (Россия, Италия, Германия, Польша, Латвия,Австрии, 
участник Международных фестивалей, проектов, участник культурной про-
граммы G20. Первый — состоится в Пермском музыкальном колледже, вто-
рой — в Детской школе искусств г. Оса, имеющей 64-летнюю историю и мно-
жество талантливых, известных всей стране выпускников. Также в этих 
учебных заведениях пройдут творческие встречи с молодыми музыканта-
ми хора, а Александр Соловьев проведет для учащихся мастер-класс по 
хоровому дирижированию.

Фото 1. Афиша коллектива.
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профессор); кафедра современного исполнительского искусства; 
кафедра церковного пения.

Фото 2. Исполнительский экстаз.

Когда приезжаешь за рубеж возникает проблема с вокаль-
но-хоровым репертуаром. У нас эта проблема решаема, т.е. сту-
денты старших курсов кафедры современного исполнительского 
искусства делают хоровые прозрачные обработки, пишут новые 
хоровые сочинения, помогает в репертуарной политике фестиваль 
«Московская осень». Эти не нагромождённые произведения с удо-
вольствием поем. С нами постоянно сотрудничает современный 
композитор Кузьма Бодров. В качестве методической помощи ре-
пертуарные сборники мы с удовольствием передаем в дар. Мы 
много ездим, для нас не проблема купить билеты в плацкартный 
вагон на коллектив, затратив тем самым 10000 рублей (имеется 
в виду камерным составом). Я не представляю себе то, что при-
чина в денежной проблеме. Это для нас смешно и комично. На 
сегодняшний день эта смехотворная сумма для властей, просто 
необходимо выбить, убедить для чего это нужно для концертного 
хора, заставить властей чтоб выделяли денежные суммы на по-
ездки в другие города России (конкурсы, фестивали), я уже не го-
ворю о выезде за рубеж. Художественный руководитель, который 
не может выбить спонсорские деньги, денежную помощь в органи-
зации любого выезда не достоин занимать эту должность».

Несколько слов о наших впечатлениях о выпускниках-2019 
ПМК (см.: фото 3). 

Вначале похвальные 
слова и хлопанье в ладоши 
А.Соловьева в адрес дири-
жера и хора-исполнителя, 
затем на то, что обратить 
внимание, прежде всего 
дирижеру, далее работа 
над трудными фрагмента-
ми, сразу было видно все 
профессиональные недо-
статки, на которые нужно 
обратить внимание. 

Прекрасное знание хо-
ровых партитур, свободное 
ориентирование в испол-
нительском плане, доби-
вается тех оттенков, кото-
рые прописаны в хоровой 
партитуре, заложенное тем 
или иным композитором,-
неприемлемый к фальше 
и бездыханной низкой по-
зиции. Это относиться ко 
всем хоровым партиям, но 
особенно к теноровой пар-
тии, работа над дикцией, 
осмысленное донесение 
до слушателей хорового 

произношения текстовой части партитуры, пение на ррр.
Строгая дисциплина, требовательность в выполнении на-

меченных задач от коллектива, повелительный голос. Хормей-
стер — это тот, кто не сам исполняет для себя,дирижер сам по 
себе, коллектив сам по себе. Быть ближе к хору, ощущать импульс 
артистов хора, их дыхание, быть в гармонии, монолитным орга-
низмом, ощущать энергетику. Энергетический посыл хора должен 
заполнять весь слушательский зал. Доносить, о чем поете, чтоб 
растрогать чувства зрителей.

Мне (автору статьи) удалось послушать закрытую акустиче-
скую репетицию камерного состава. Профессионализм, работо-
способность, быстрое привыкание к новой сцене, нахождение 
нужных нюансов для музыкального управления всем залом. Кон-
цертный зал по словам хористов не плохой, камерный, компакт-
ный, акустически удобный по звучанию.

В a-cappeIIaпрограмме гости показали потрясающее владение 
широкой стилевой палитрой: академическая музыка от Барокко до 
наших дней, новейшие обработки русских народных песен, аран-
жировки бардовских композиций, песни В.Высоцкого (рояльное со-

провождение артистом из хора), сделанные студентами старших 
курсов кафедры современного исполнительского искусства МГК 
имени П.И. Чайковского.

Счастливым и трепетным моментом стало для учащихся 
специальности «Хоровое дирижирование» ПМК совместное ис-
полнение духовных сочинений композиторов: В. Калинникова, 
А. Шнитке.(учебный хор «Kamacantabile», художественный руково-
дитель Л.А. Юркова) /см.:фото 4/.

Фото 4. Объединенное концертное исполнение 
произведений В.Калинникова, А.Шнитке.

Благодарность чудесному коллективу и его талантливому ру-
ководителю за удивительное хоровое откровение! (см.: фото5).

«Хороший вкус должен прививаться, зрелищность, мизансце-
ны, показ молодых артистов хора в выгодном свете: в сценической 
постановке, в прекрасных костюмах, дополняемых тот или иной ху-
дожественный образ, представляя тем самым конкретную сюжет-
ную линию театрально-хоровой драматургии» (из беседы Ю. Ма-
карова с Е.Семенчук) [4].

Особенно понравился представленный народный блок из рус-
ских песен с солисткой театрализовано сделанный специально 
для культурной программы официальной встречи высших прави-
телей государств G20 (Япония) по приглашению Президента Рос-
сии В.В. Путина и Премьер-министр Японии С.Абэ (русские народ-
ные песни в обработках презентованные в зрелищности обожает 
японский государственный деятель). Постановочнопросто было 
сделано, со вкусом, естественно, без лишних нагромождений 
в обработках и в хороводных движениях хорового состава вокруг 
солистки (см.: фото 8), изображающее дерево русской природы. 
С концертной программой, куда включили и народный блок езди-
ли в Китай.

Чтобы не происходило в мире, в политике или в других сферах, 
народные песни будут являться неким таким терапевтом в любой 
стране, в любой точке земного шара. Уникальная энергетика. Ис-
полнительский уровень плюс молодежный азарт.

«Прилетаешь в далекую страну, например в Китай, 36 часов 
находишься в перелете, и потом выходишь на сцену, но в какой-то 
момент понимаешь, то ли от того, что это новое здание, то ли от 
того, что это пере акклиматизация, что-то не так с вокально-хоро-
выми голосами, а впереди двухчасовой концерт, это трудно фи-
зически никто не может помочь только художественный руководи-
тель, который должен сиюминутно настроить коллектив и Господь 
Бог. Мы частые гости на престижных фестивалях и концертных 
площадках. Нас постоянно приглашают, и мы с удовольствием от-
кликаемся» (из беседы Ю.Макарова с Е.Семенчук) [4].

В рамках фестиваля «Симфонический Олимп» и программы 
«Всероссийские филармонические сезоны»6 при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ представило: концерт выдающегося му-
зыканта современности, лидера современного пианистического 
искусства, неординарного художника музыки Михаила Плетнева 
и его Российский Национальный оркестр — гордость отечествен-
ной музыкальной культуры, один из лучших оркестров мировой 
симфонической сцены. Последний раз приезжал два года тому 
назад (2017).

В первом отделении (Концерт № 1 для фортепиано с оркестром 
П.И.Чайковского) исполнен на концертном рояле премиум-класса 
Shigeru KAWAI, разработанном японской фирмой KAWAI лично 
для Маэстро (см.: фото10).

Чайковский, Плетнев, Российский национальный оркестр (ди-
рижер С.Кочановский) — звучит потрясающе!«Чайковский — мой 
любимый композитор. Я благодарен судьбе, что имею счастье со-
прикоснуться с наследием Чайковского — его музыкой», — Миха-
ил Плетнёв7.

6. 84-сезонкраевой филармонии. Большой зал Пермской государствен-
ной филармонии. Абонемент №1. «Симфонические вечера».

7. Победитель VI Международного конкурса имени П.И. Чайковского 
(1978), уже более сорока лет царит на концертной сцене, сочетая в себе 
таланты пианиста, композитора и дирижера. Судьба наградила его редчай-
шим музыкальным даром, мощным интеллектом. Это музыкант огромного 
творческого диапазона, яркой индивидуальности и сильной исполнитель-
ской воли. Его влияние на пианистов и дирижёров нового поколения, на их 
манеру играть или дирижировать, несомненно.

Фото 3. Дирижирует 
выпускник — 2019. Дирижерско-

хоровое отделение (ДХО).
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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Фото 8. Солистка камерного хора МГК 
имени П.И.Чайковского. КЗПМК

Фото 9. Оформление концертной площадки для гостей 
фестиваля. БЗПФ.

Фото 10. Инструмент тончайших пианистических возмож-
ностей, изготовленный специально для Плетнева.

По праву считается лучшим интерпретатором музыки Чайков-
ского. Всю жизнь он с особым трепетом, любовью и пониманием 
относится к творчеству гениального русского композитора: «Я 
проложил свою маленькую тропку к музыке Чайковского. Когда её 
играешь или дирижируешь, буквально ощущаешь, что люди в зале, 
может быть подсознательно, начинают чувствовать себя в мире 
иначе, испытывая какой-то подъем духа, гордость. Мне бы хоте-
лось делиться с людьми моим восприятием музыки Чайковского, 
его необыкновенной многогранностью, всем тем, что мне дорого 
в его музыке.

С одной стороны, Чайковский — это именно русский компози-
тор, в одном из своих писем он сам на это указывал, писал — «я 
русский, русский, русский», чувствовал в себе эту природу. Но в то 
же время музыка Чайковского и общеевропейская. Это компози-
тор, который вобрал в себя несколько культур. В его родословной 
были французы. И в музыке чувствуется французское начало. Ра-
финированность, изящество, утонченность, необыкновенный вкус, 
даже в самом малом, сочетаются у Чайковского с русской при-
родой — с безудержными порой эмоциями. И это поразительно! 
В Чайковском есть и немецкое.  Поражает его умение облекать 
в совершенно четкие, строгие, немецкие классические формы 
свой музыкальный материал, свои музыкальные фантазии. Му-
зыка Чайковского обладает свойством постоянной современности. 
Это источник, который всегда прохладен и чист».

Интерпретация знаменитого концерта вызвала спорные мо-
менты, безусловно с мнением автора статьи можно не соглашать-
ся. Это право каждого читателя. Инструментальный концерт имеет 
определенные штампы концертного исполнения. Настолько часто 
исполняемый что у публики сложился стереотип динамических от-
тенков. Здесь динамика такая, здесь другая и возник тем самым 
динамический шаблон исполнительства трехчастного концерта. 
Тем более мы сейчас знаем мацуевскую трактовку этого заезжего 
во всех смыслах произведения, а именно: яркость оркестрового 
вступления и насыщенные, поющие аккорды фортепиано, пере-
крывающие звучность самого оркестра на фортиссимо.

И когда начал играть Музыкант, тем самым представив на суд 
слушателей свою версию исполнения. Ее можно принимать, моно 
отвергать, но ему можно позволить поэкспериментировать, а со-

Фото 5. Дарственная надпись 
заведующему ДХО ПМК (О.Морозовой) 

от художественного руководителя 
гостей (А.Соловьева)

Фото 6. Художественный 
руководитель А.Соловьев общается со 

зрительным залом. КЗПМК

Фото 7. Солист камерного хора МГК 
имени П.И.Чайковского. КЗПМК
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глашаться или не принимать трактовку, пусть решает сам зритель. 
На наш взгляд вынужденная трактовка объясняется своеобразием 
личного инструмента. Есть разные инструменты по динамике. Не 
зря же конкурсант может выбрать рояль по своему усмотрению 
на турах. Эта становится постоянным условием на любых Меж-
дународных конкурсах. Он (т.е. Плетнев) меняет в начале план 
исполнения: смягчает динамичность, на фонеоркестровой приглу-
шенности, а сам вступает,играя на гуслях. И поэтому мы не услы-
шали ни насыщенную драматургию, ни психологизм, заложенные 
в музыке, а услышали облегченный вариант (баховское, моцар-
товское, гайдновское прочтение). Выдвижение на ролевой план 
фортепиано, его волшебных звуков, идеального прикосновения, 
показа возможностей в стиле тончайшей проникновенной звучно-
сти. В эталонном исполнении удалась вторая часть, а в основном 
хотелось большей контрастности, особенно динамических октав-
ных движений по фортепианной клавиатуре для утверждения фи-
нальных точек первой, третьей частей.

На бис была исполнена(№10 «Октябрь. Осенняя песнь» из 
цикла 12 пьес «Времена года» П.И. Чайковского) — эталонное ис-
полнение услышала пермская публика. Много тончайших красок, 
словно находишься в неком трансе волшебных музыкальных зву-
ков в исполнении мастера ажурных прикосновения и фортепиан-
ного извлечения. «Браво!», «Брависсимо! Шикарному, первокласс-
ному, высочайшему по музыкальным возможностям инструменту 
(см.: фото 11).

Фото 11. Маэстро отвечает на теплый прием пермских 
слушателей. БЗПФ.

Во втором отделении в исполнении Российского национально-
го оркестра (дирижер: С.Кочановский) прозвучала симфоническая 
сюита «Шехерезада» Н. Римского-Корсакова. Мастерское испол-
нение многокрасочной богатой палитрой оркестровых красок пар-
титуры русского композитора. Слушаешь, получаешь удоволь-
ствие, истинное наслаждение от волшебно-сказочной музыки и от 
первоклассных исполнителей.

На бис были исполнены популярные симфонические шлягеры. 
К сожалению, автору статьи не пришлось слушать из-за погоды 
(гололёд, оледенелый дождь).

Вечер классической инструментальной и симфонической му-
зыки прошел на одном дыхании и вызвал положительные эмо-
ции слушателей, отклики «Браво»! «Брависсимо! и отзывов по-
чаще приезжать в Пермь и радовать публику что безусловно 
Пермская филармония старается это делать постоянными имен-

ными фестивалями мировых звезд классической музыки8. На буду-
щее хотелось, что к списку именных фестивалей присоединились 
М. Плетнев, В.И. Федосеев, В.Гергиев ни наездами нас посещали. 
В конечном счете приехали на юбилей уральского города что без-
условно от этого политра будет еще красочной к 300-летию г. Пер-
ми (2023).

Статью хотелось закончить новогодним стихотворением из со-
брания стихов пермской талантливой поэтессы Марии Белоусовой 
(см.: фото 12):

Фото 12. Новые имена: М.Белоусова — дарование поэзии.

Осталось совсем немного времени
До Нового года.
И от этого праздника каждый
От ребенка до пожилого человека
Искренне верит и ждет Чуда.
Вот и мое сердце
Трепетно бьется
В бесконечной надежде
Что и в мои двери
С последним ударом курантов
Постучится тот,
кто никогда не предаст,
А будет так же Верить, Надеяться и жить,
Что самое большое счастье в его и моей жизни
Это то, что мы сумели отдать друг другу
Все самое светлое в своей душе
И точно, сложив друг над другом ладошки,
Накрыли измученные сердца
От одиночества и тоски.
Я не перестаю надеяться,
Что чудеса происходят.
Главное- хотеть их сотворить!

8. Д.Л.Мацуева, В.Т.Спивакова.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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CERTIFICATION OF UNIVERSITY TEACHERS (EVALUATION CRITERIA)

АТТЕСТАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ)

Abstract: The actual item for native higher school of medical and pharmaceutical universities teacher staff maintenance is dis-
cussed in the article. Harmonization way of native and European educational requirements to the higher school teacher shall take 
into consideration the realia, in which the native teacher is situated, shall suppose this harmonization phasing.
Key words: innovation, quality of teaching profession, teacher as a value of educational system.

Аннотация. В статье рассматриваются: а)актуальная для отечественной высшей школы проблема эффективности пе-
дагогического труда, сбережения преподавательских кадров медицинских вузов; б) путь гармонизации отечественных 
и европейских образовательных требований к преподавателю высшей школы, который должен предполагать поэтапность 
такой гармонизации. В качестве показателей качества учебно-воспитательного процесса наряду с традиционными по-
казателями в статье рассматриваются и доверие студентов к источнику получаемой ими профессиональной информа-
ции (доверие к вузу, кафедре, преподавателю), а также здоровье участников учебно-воспитательного процесса (уровень 
субъективного социального благополучия преподавателя).
Ключевые слова: инновация, качество преподавательской деятельности, доверие, здоровье участников образователь-
ного процесса.
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Целью Европейского союза медицинских специалистов (The 
Unionof European Medical Specialists — UEMS), основанного в 1958 
г. после подписания в 1957 г. Римского договора, стало объеди-
нение медицинских специалистов разных стран и достижение 
консенсуса в отношении качества образования медицинских 
специалистов и практики. В структуру UEMS входит Европейский 
аккредитационный совет по непрерывному медицинскому обра-
зованию (EACCME), основанный в 1999 г. На повестке дня стало 
создание общеевропейской системы подготовки преподавателей 
и их аккредитация.

Проект TEMPUS, над реализацией которого в первое десяти-
летие XXI века работали представители медицинских вузов Рос-
сии и Евросоюза, предполагал разработку: (а) программы подго-
товки преподавателей медицинских вузов, (б) стандартов контроля 
качества обучения в медицинском вузе, (в) механизмов аттеста-
ции преподавателей, (г) рамок квалификаций профессорско-пре-
подавательского состава медицинских вузов. В результате со-
вместно проделанной работы и обмена опытом, накопленным 
в разных странах(участницах этого проекта), указанные выше 
цели были достигнуты.

За прошедшее десятилетие отечественным медицинским об-
разованием проделана большая работа по гармонизации с евро-
пейским медицинским образованием. Вступление России в общее 
Европейское образовательное пространство (Болонский процесс) 
потребовало унификации процессов и гарантии качества предо-
ставляемых образовательных услуг, в связи с чем в вузах РФ функ-
ционирует Система менеджмента качества на основе ГОСТ РИСО 
9001-2008 (ISO 9001:2008).

Показатели качества образования
Показатели качества образования(в контексте системы ме-

неджмента качества): (1) мера удовлетворения образовательных 
потребностей студентов, (2) совокупность свойств выпускников, 
обеспечивающих пригодность выполнения ими своих професси-
ональных функций, сформулированных в государственном об-
разовательном стандарте, (3) удовлетворенность потребителей 
(работодателей, населения, общества в целом) качеством подго-
товки специалистов в вузе.

Отечественными авторами оценку эффективности деятель-
ности преподавателя предлагалось осуществлять по результатам 
деятельности учащихся (Лифшиц В.А., Нечаев Н.Н., 1988; Зер-
нов В.А., 2006). Были предложены следующие критерии эффек-
тивности обучения: а) количественные и качественные результа-

ты учебной деятельности студентов (результативность учебной 
деятельности); б) затраченное время на достижение учебных це-
лей; в) выживаемость знаний, умений (прочность усвоения) (Ан-
дреева Г.М., 2006; Орлов Ю.М., 1984; Талызина Н.Ф., 1998;и др.). 
Выделены также «чисто» психологические показатели эффек-
тивности обучения (Китайгородская Г.А., Шемякина Г.М., 1982; 
Орлов Ю.М., 1984; Карпенко Л.А., 1988 и др.): г) отношение уча-
щихся к программе обучения; д) субъективная оценка учащимися 
трудности-легкости учения; е) их уровень учебно-познавательной 
мотивации; ж) удовлетворенность результатами своей учебной 
деятельности; з)динамика общительности, коммуникативной го-
товности, доброжелательности, интереса к товарищам по учебной 
группе, их нуждам, желаниям, эмоциональным состояниям;и) уро-
вень сформированности коллективизма в образовательной среде, 
проявление готовности содействовать развитию другого человека 
(Сухомлинский В.А., 1975; Амонашвили Ш.А., 1988 и др.).

Здоровье участников учебно-воспитательного процесса
Приказом Минздрава России от 21.03.2003 №114 была утвер-

ждена отраслевая программа «Охрана и укрепление здоровья 
здоровых» на 2003-2010 гг.; намечен переход от системы, ориен-
тированной на лечение заболеваний, к системе охраны здоровья 
граждан. Преподаватели и студенты систематически проходят 
диспансеризацию.

Нами проведено исследование по теме «Научно методическое 
обеспечение педагогических технологий, ориентированных на 
поддержку психического здоровья студентов вузов», включенное 
в план важнейших исследований Российской академии образова-
ния (РАО) на 2003, 2004 годы. По результатам этого исследова-
ния критерии эффективности обучения должны быть дополнены 
следующим — «уровень поддержания здоровья участников учеб-
но-воспитательного процесса»; качественное образование должно 
быть здоровьесберегающим (Творогова Н.Д., Кулешова К.В., 2003). 
В своем исследовании мы опирались на определение здоровья, 
записанное в Уставе ВОЗ («состояние полного физического, ду-
шевного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов»).

Субъективное социальное благополучие преподавателя
В 1995 г. ЮНЕСКО разработала Программный документ «Ре-

форма и развитие высшего образования», в котором изложены 
мировые тенденции и задачи развития высшего образования, а 
также названы три аспекта образовательной деятельности, влия-
ющие на его качество: соответствие требованиям современности, 
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интернационализация и качество персонала. В связи с этим из-
учение уровня субъективного благополучия преподавателя вуза 
актуально, поскольку под «качеством преподавателя» мы пони-
маем не только уровень его профессиональной компетентности, 
но и уровень его здоровья (в определении здоровья, записанном 
в Уставе ВОЗ).

Социальное благополучие человека в зарубежных исследова-
ниях оценивается успешностью его социального и экономического 
функционирования (Глоссарий терминов по вопросам укрепления 
здоровья. ВОЗ, 1998). Человек способен к рефлексии уровня свое-
го социального благополучия; удовлетворяющий личность уровень 
ее социального благополучия способствует физическому и психи-
ческому здоровью (ВОЗ обращает внимание на «систему социаль-
ной поддержки против стресса»), повышает производительность 
ее труда.

Цель проведенного нами исследования: изучение уровня 
субъективного социального благополучия преподавателей вуза.

Контингент обследованных: 60 преподавателей 4-х москов-
ских вузов в возрасте от 30-ти до 40-а лет (30 женщин, 30 мужчин).

Методы исследования: методика измерения уровня психи-
ческого благополучия К.Рифф; фиксировались занимаемая долж-
ность и уровень зарплаты обследованных преподавателей, их 
семейный статус; использована предложенная нами анкета удов-
летворенности опрашиваемых своим социальным положением.

Результаты психологического обследования преподава-
телей: а) уровень субъективного социального благополучия опро-
шенных преподавателей (по 5-балльной шкале): выявлено 5% 
с высоким и 5% с низким, 10% — скорее с высоким, 15% — со 
средним, 65% — скорее с низким уровнем субъективного соци-
ального благополучия; б) мы не выявили различий в субъективной 
оценке своего социального благополучия в зависимости от долж-
ности преподавателя (ассистент, старший преподаватель, доцент) 
и его семейного положения; в) выявлено различие в субъективной 
оценке своего социального благополучия в зависимости от пола 
преподавателя — мужчины-преподаватели в среднем его оцени-
вают ниже, чем женщины-преподаватели.

 На уровень субъективного социального благополучия препо-
давателя вуза преимущественное влияние оказывает эффектив-
ность его социального и экономического функционирования, оце-
ненная обществом в форме престижа его профессии и уровня его 
заработной платы.

Посредством категории «социальный капитал» некоторые ав-
торы (Fukujama F. Trust, 1955;Фукуяма Ф., 2004) объясняют уро-
вень благосостояния, устойчивость социально-экономического 
развития страны.

Доверие студентов вузу, преподавателю
Доверие студентов к источнику получаемой ими профессио-

нальной информации (к вузу, кафедре, преподавателю) мы рас-
сматриваем как один из показателей качества учебно-воспита-
тельного процесса (Творогова Н.Д., Кулешов Д.В., 2010).

Социальное доверие является диагностическим и прогности-
ческим показателем социального самочувствия личности, харак-
теризует возникающее в рамках определенного сообщества ожи-
дание того, что его члены будут вести себя нормально и честно, 
проявляя готовность к взаимопомощи в соответствии с общепри-
нятыми нормами, культурными традициями, обычаями, общи-
ми этическими ценностями (Фукуяма Ф., 2004). Доверие потреби-
телей образовательных услуг вузу имеет значимость не только для 
поддержания общественного здоровья (в стране, регионе, городе, 
вузе — Творогова Н.Д., 2006), но и для финансового положения 
вуза, качества образовательной среды в нем.

Целью исследования стало выявление социально-психо-
логических факторов доверия абитуриентов, студентов высшему 
учебному заведению, его представителю (Кулешов Д.В., 2017).

Эмпирическая база —14 общеобразовательных московских 
школ и 7 московских вузов. Общий объем выборки — 490 человек 
(320 учащихся 10-х и 11-х классов, 130 студентов 1-х курсов и 40 
студентов 4-х курсов).

Использовались следующие психодиагностические методи-
ки: 1) 25-шкальная методика семантического дифференциала 
Ч.Осгуда; 2) стандартные психодиагностические методики для 
выявления: (а) темперамента (Г.Айзенк); (б) акцентуаций харак-
тера (по К.Леонгарду), (в) основы структуры темперамента (В.Ру-
салов), (г) уровня субъективного контроля (Эткинд и др.), (д) типа 
личности (Кейрси, по К.Г.Юнгу), (е) личностной тревожности (Дж.
Тейлор), (ж) уровня агрессии (Басса-Дарки), (з) форм поведения 
в конфликтной ситуации (К.Томас), (и) уровня самоактуализа-
ции личности; 3) использовалась также методика экспресс-диагно-
стики личности (психогеометрический тест) и 2 анкеты для абиту-
риентов и студентов, разработанные нами.

Результаты эмпирического исследования. 1. В результате 
проведенного исследования подтверждены сформулированные 
нами гипотезы:

 – на отношение доверия/недоверия абитуриента к высшему 
учебному заведению влияет канал информации, через кото-
рый получена информация о нем. Причем для разных групп 
абитуриентов значим свой канал коммуникации (информа-
ции, полученной по нему, абитуриент больше доверяет);

 – между потребителями образовательных услуг, доверяющих 
различным коммуникативным каналам для получения ин-
формации о вузах, имеются различия в личностных характе-
ристиках;

 – существуют расхождения в идеальных образах вуза и его 
представителя (преподавателя), которым старшеклассни-
ки и студенты доверяют и которым не доверяют (образы-пози-
тивы и образы-негативы). При этом существенных различий 
между 10-ти и 11-тиклассниками и между студентами разных 
курсов, а также между юношами и девушками в исследуемых 
характеристиках этих образов нами не выявлено. Эмоцио-
нально-оценочные составляющие идеального образа вуза, 
которому абитуриент доверяет и которому не доверяет, об-
ладают устойчивостью и не изменяются на протяжении зна-
чительных промежутков времени;

 – идеальные образы вуза и его представителя (преподавате-
ля), которым доверяют (не доверяют) абитуриенты и студен-
ты, имеют общие эмоционально-оценочные характеристики;

 – позитивное отношение к преподавателю переходит на пози-
тивное отношение к вузу и наоборот.

2. Гипотеза о влиянии пола студента на отношение доверия/
недоверия к высшему учебному заведению, к преподавателю не 
подтвердилась.

Аттестация преподавателей
в контексте системы управления качеством образования
Аттестация определяется как комплексная оценка уровня 

квалификации, профессионализма и продуктивности деятельно-
сти работников государственных и муниципальных образователь-
ных учреждений, которым потребители их услуг доверяют (Аксе-
нова Е., 1999).

В настоящее время отечественная вузовская практика не пред-
полагает добровольной аттестации преподавателей. Мониторинг 
за деятельностью преподавателя это составная часть управлен-
ческой системы; однако, не создав преподавателю достойных ус-
ловий для выполнения им своих должностных обязанностей, и на-
правив все административные усилия на контроль за ним, можно 
получить обратный эффект в отношении производительности его 
труда, в отношении качества учебного процесса.

Преподаватель — центральная фигура в вузе, все службы 
которого должны работать на создание условий для ответствен-
ной педагогической работы, работы на будущее страны (Творого-
ва Н.Д., 2012). По естественным причинам уходит образованное 
поколение советской вузовской интеллигенции, которая имела не 
только высокую квалификацию, но и сформированную систему 
ценностей, направленную на поиск истины, служение профессии, 
людям, Отечеству; уходят сами или изгоняются (из-за возраста) из 
профессии носители отработанной в течение столетий вузовской 
технологии обучения. Автоматизация учебного процесса за счет 
использования сложных форм искусственного интеллекта рано 
или поздно приведет к созданию компьютерного интеллектуаль-
ного тьютора, настроенного на каждого обучающегося в отдельно-
сти с учетом его конкретных потребностей (Кулешов В.А., 2014).
Однако такая автоматизация возможна на наш взгляд благодаря 
опоре на тот интеллектуальный потенциал, который создан пре-
дыдущими поколениями вузовских преподавателей и ученых (хотя 
внешне формы обучения будущего и прошлого контрастно раз-
личаются, но это только по форме). Квалифицированные специ-
алисты своего дела и сегодня, применив индивидуальный подход, 
научат и воспитают студента,но мировая практика показала, что 
при массовом обучении это дорогостоящий путь («ручная сборка» 
всегда дороже конвейерной).

На пути евроинтеграции отечественному образованию важ-
но не растерять опыт наших предшественников и отечественный 
профессорско-преподавательский корпус. Путь гармонизации от-
ечественных и европейских образовательных требований к пре-
подавателю высшей школы должен, на наш взгляд, предполагать 
поэтапность такой гармонизации; необходимо достижение консен-
суса в отношении показателей качества учебно-воспитательного 
процесса, осуществляемого преподавателем, и разработки мето-
дик оценки этих показателей.

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова — вуз, использующий ин-
новационную стратегию организации образования

Созданная в 1971 году для слушателей факультета повы-
шения квалификации преподавателей медицинских вузов и для 
аспирантов (будущих преподавателей) кафедра педагогики и ме-
дицинской психологии1 ММИ им. И.М. Сеченова (старое название 
современного Сеченовского Университета) связала свою судьбу 
с совершенствованием отечественного медицинского образова-
ния, с внедрением научной педагогики, психологии в медицинское 
образование (Каган В.И., Сычеников И.А., 1987).

Научным и практическим достижением педагогического кол-
лектива кафедры стало создание и внедрение в учебный про-
цесс новой педагогической технологии — Единой методической 
системы (ЕМС) института, кафедры. Педагогическая технология, 
разработанная преподавательским коллективом вуза, вышла за 
его пределы,отмечена медалями ВДНХ; Всесоюзная конференция 
работников высших учебных заведений (Москва, 1980г.) рекомен-
довал ЕМС к распространению в учебных заведениях СССР. Кон-
цепция ЕМС получила признание научной и образовательной об-
щественности и за рубежом. Академик РАМН М.И. Перельман на 
юбилейной конференции кафедры 27 ноября 2006 г. говорил о не-
обходимости сберечь те завоевания, которые достались большим 
трудом целому поколению преподавателей медвуза им. И.М.Сече-
нова по разработке с позиций ЕМС частных методик преподавания 
своих учебных дисциплин. Педагогическая технология в настоя-
щее время становится товаром, который имеет свою цену и своего 
автора (авторский коллектив);наличие в Первом МГМУ им. И.М.Се-
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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ченова такой проверенной временем авторской технологии как 
ЕМС следует рассматривать как ее актив, повышающий рейтинг 
образовательного учреждения.

На повестке дня отечественного образования — необходи-
мость ответа на вызов времени: как повысить качество образова-
ния, совместив достижения предыдущих поколений с современ-

ной евроинтеграцией. Каждый вызов (понятие «вызов» введено 
в оборот в середине прошлого века английским историком А.Дж. 
Тойнби, обозначает «испытание на прочность») можно использо-
вать как двигатель исторического процесса, пробуждающий твор-
ческую энергию, поднимающий на новую ступень развития.
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