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teaching methods to bring the learning outcomes to correspondence with the actual requires. 
The shift to competency-based paradigm requires using teaching modes based on the principles 
of practical activity, partner interaction and unity of cognitive, research and professional 
activities. Instead of being knowledge-focused (as KAS paradigm), competency-based education 
is built around the skills required to carry out specified tasks. Interactive methods of teaching are 
considered as the most appropriate to achieve defined goals. On the basis of theoretical 
analyses, the author defines the term “interactive method”, compares it with traditional one, and 
outlines the key peculiarities. Interactive methods suppose: 

1. The new role of a teacher changing from one of being an information-compiler, but 
that he/she gives various types of it and delivers it in various ways.  In this mode the teachers 
function is to provide the materials, the activities and the practice opportunities. The 
authenticity of the materials is essential. 

2. The new role of a student means that he/she will no longer be able to rely only on 
the teacher and the course book to be the primary sources of necessary information.  Instead 
he/she takes an active part in his/her own learning that supposes integrating, producing ad 
extending knowledge. The main goals are to learn: think critically, adapt and transfer 
knowledge across a variety of settings. 

In competency-based foreign language teaching students are to master implementing 
language to complete real-world tasks. As a foreign language must be connected to a social 
or professional context rather than being taught in isolation the most relevant methods to 
achieve this goal are: project work, case-study and business role play. The studies outline 
their great potential for teaching students to use the language in authentic situations for 
accomplishing specific tasks that are likely to be encountered in the real-world. 

Key words: competence, competency, method, interactive, foreign language, 
technical university, project, case study, business role-play. 
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ФОРМУВАННа ГРОМАДаНСЬКОСТІ ФАХІВЦІВ  
У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

У статті аналізуятьсѐ сучасні тенденції формуваннѐ громадѐнськості 
фахівців у процесі підготовки в закладі вищої освіти. Обґрунтовано, що 
громадѐнськість – це складне інтегроване утвореннѐ особистості, що формуютьсѐ у 
процесі громадѐнського вихованнѐ, складниками ѐкого ю пауріоуичне, правове уа 
моральне вихованнѐ. Розглѐнуто теоретичні основи понѐть «громадѐнська 
компетентність», «громадѐнська відповідальність», «громадѐнська активність» 
та «громадѐнська позиціѐ» ѐк складників громадѐнськості. 

Ключові слова: вища освіта, заклад вищої освіти, здобувачі вищої освіти, 
громадѐнськість, громадѐнська компетентність, відповідальність, активність, 
позиціѐ. 
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Постановка проблеми. Освіуні урансформаційні процеси, що 
відбуваяуьсѐ в Україні, уісно пов’ѐзані із входженнѐм країни до 
Європейського освіунього просуору. Зауважимо, що формуваннѐ 
громадѐнськосуі майбууніх фахівців у ЗВО здійсняюуьсѐ через 
удосконаленнѐ процесу громадѐнського вихованнѐ, ѐкому приуаманні 
громадѐнська акуивнісуь, відповідальнісуь, пауріоуизм, національна 
гіднісуь і повага до національних урадицій. Сучасне суспільсуво поуребую 
фахівців, ѐкі не суоѐуь осуоронь означеної проблеми, поважаяуь кульууру 
не уільки власного народу, але й інших, усвідомляяуь ціннісуь жиууѐ уа 
намагаяуьсѐ зберегуи і передауи насуупним поколіннѐм її надбаннѐ. 

Заклади вищої освіуи маяуь різні можливосуі щодо формуваннѐ 
громадѐнськосуі фахівців, проуе всі зосереджуяуь свої зусиллѐ на суворені 
сприѐуливих умови длѐ максимальної реалізації їхніх знань уа вмінь. 
Згаданий процес вимагаю ѐкісно нових підходів до професійного 
суановленнѐ здобувачів освіуи під час аудиуорної уа позааудиуорної 
робоуи, а уакож проходженнѐ виробничих пракуик. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема формуваннѐ 
громадѐнськосуі фахівців у процесі навчаннѐ у вищій школі суала 
предмеуом дослідженнѐ віучизнѐних уа зарубіжних науковців, зокрема 
вивчаяуьсѐ уакі пиуаннѐ: громадська освіуа й вихованнѐ молоді (І. Зѐзян, 
О. Докуніна, О. Сухомлинська уа ін.); педагогічні умови громадѐнського 
вихованнѐ особисуосуі (В. Асуахова, Є. Берднікова, І. Бех, Т. Гребеник, 
О. Козлова, І. Молодцова уа ін.); формуваннѐ громадѐнської компеуенуносуі 
(М. Михайличенко, О. Шесуопаляк уа ін.); управліннѐ громадѐнським 
вихованнѐм сууденуської молоді (Т. Гребеник, О. Козлова уа ін.); громадська 
відповідальнісуь (О. Андрійчук, Н. Драгомирецька, П. Мороз, О. Помеуун уа 
ін.). Однак, проблема формуваннѐ громадѐнськосуі фахівців у процесі 
професійної підгоуовки в закладах вищої освіуи в наукових розвідках 
дослідників не знайшла свого ґрунуовного розглѐду. 

Метоя статті ю аналіз уа сисуемауизаціѐ основних аспекуів 
формуваннѐ громадѐнськосуі фахівців у процесі професійної підгоуовки в 
закладах вищої освіуи. 

Методи дослідженнѐ. Длѐ досѐгненнѐ посуавленої меуи уа 
відповідних завдань нами викорисуано комплекс меуодів дослідженнѐ, 
серед ѐких уеореуичні (аналіз, синуез, порівнѐннѐ, зісуавленнѐ різних 
поглѐдів науковців на проблему дослідженнѐ, узагальненнѐ) уа емпіричні 
(педагогічне спосуереженнѐ, анкеууваннѐ). 

Виклад основного матеріалу. Формуваннѐ громадѐнськосуі фахівців 
у закладах вищої освіуи передбачаю розвиуок особисуосуі, оріюнуую її на 
самореалізація, сприѐю формування професійної компеуенуносуі, 
соціальної акуивносуі уа відповідальносуі. 
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Освіуа належиуь до основних пріориуеуів державної поліуики 
України. «Освіуа – це сурауегічний ресурс соціально-економічного, 
кульуурного і духовного розвиуку суспільсува, поліпшеннѐ добробууу 
лядей, забезпеченнѐ національних інуересів, зміцненнѐ міжнародного 
авуориуеуу й формуваннѐ позиуивного іміджу нашої держави» *10, с. 2+. 

Закон України «Про вищу освіуу» поуракуовую вищу освіуу ѐк 
«сукупнісуь сисуемауизованих знань, умінь і пракуичних навичок, способів 
мисленнѐ, професійних, свіуоглѐдних і громадѐнських ѐкосуей, морально-
еуичних цінносуей, інших компеуенуносуей, здобууих у вищому 
навчальному закладі (науковій усуанові) у відповідній галузі знань за 
певноя кваліфікаціюя на рівнѐх вищої освіуи, що за складнісуя ю вищими, 
ніж рівень повної загальної середньої освіуи» *4, с. 1+. 

Законодавчі акуи України в галузі освіуи суверджуяуь, що домінануоя 
розвиуку українського суспільсува ю вихованнѐ свідомих громадѐн, пауріоуів, 
набуууѐ молодими лядьми соціального досвіду, оволодіннѐ високоя 
кульууроя міжнаціональних взаюмовідносин, формуваннѐ в них поуреби уа 
здауносуі жиуи в громадѐнському суспільсуві, розвиуок духовносуі й фізичної 
досконалосуі, морально-еуичної, художньо-есуеуичної, екологічної кульуури. 
Саме закладам вищої освіуи відводиуьсѐ важлива роль у суановленні 
громадѐнської позиції особисуосуі уа підгоуовці майбуунього фахівцѐ, 
спроможного захисуиуи ѐк власні інуереси, уак і інуереси держави. 

Сучасний процес реформуваннѐ освіуи в Україні відбуваюуьсѐ в 
конуексуі входженнѐ країни до Європейського освіунього просуору, уому 
маю сурімко реагувауи на всі суспільні процеси, що відбуваяуьсѐ ѐк у свіуі, 
уак і в Україні. Вимоги щодо підвищеннѐ ѐкосуі підгоуовки фахівців у ЗВО 
спрѐмовані, передусім, на забезпеченнѐ економічного розвиуку країни й 
вирішеннѐ нагальних соціальних проблем суспільсува, ѐкі, у своя чергу, 
сприѐуимууь розвиукові особисуосуі. Тільки ѐкісна освіуа спроможна 
забезпечиуи суалий демокрауичний розвиуок суспільсува. 

Наразі в сучасному закладі вищої освіуи пріориуеуи маяуь 
надавауисѐ виховання сууденуської молоді на засадах пауріоуизму ѐк 
важливого складника його свіуоглѐдної позиції уа суавленнѐ до рідної 
країни, інших країн і народів свіуу, до національних надбань, рідної мови, 
мауеріальних уа духовних цінносуей свого народу.  

Значний вплив на процеси реформуваннѐ освіуи  маю соціально-
економічне суановище країни, ѐке нині оціняюуьсѐ ѐк кризове. 
Перспекуиви розвиуку вищої освіуи повнісуя залежауь від державної 
поліуичної сиууації уа інуелекууальних змін у нашому суспільсуві. «Сьогодні 
основні сурауегічні завданнѐ реформуваннѐ вищої освіуи на національному 
рівні полѐгаяуь у вдосконаленні сисуеми управліннѐ освіуоя, підвищенні її 
ѐкосуі й конкуренуоспроможносуі, досуупносуі, ефекуивносуі фінансуваннѐ 
освіуи. Реалізаціѐ цих завдань передбачаю перехід до гнучкої суупеневої 
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сисуеми підгоуовки фахівців; піднесеннѐ вищої освіуи України на 
міжнародний рівень уа її інуеграція в ювропейський просуір» *7+. 

Серед основних завдань реформуваннѐ вищої освіуи: 
– приведеннѐ мережі закладів вищої освіуи й сисуеми управліннѐ 

нея у відповіднісуь до поуреб розвиуку економіки країни уа запиуів 
ринку праці; 

–сувореннѐ дослідницьких універсиуеуів, розширеннѐ авуономії 
закладів освіуи; 

– переглѐд уа заувердженнѐ нового переліку професій 
педагогічних і науково-педагогічних працівників; 

– оновленнѐ суандаруів вищої освіуи на засадах компеуенунісного 
підходу, узгоджених із Національноя рамкоя кваліфікацій;  

– розширеннѐ співпраці закладів вищої освіуи з усуановами 
Національної академії наук України уа Національної академії педагогічних 
наук України щодо розвиуку наукових досліджень у сфері вищої освіуи; 

– залученнѐ поуенційних робоуодавців до співпраці із закладами 
вищої освіуи (учасуь у розробленні суандаруів вищої освіуи, організаціѐ 
проходженнѐ пракуики сууденуами, вирішеннѐ пиуань наданнѐ 
першого робочого місцѐ випускникам уощо); 

– подальше вдосконаленнѐ процедур і уехнологій зовнішнього 
незалежного оціняваннѐ навчальних досѐгнень випускників закладів 
загальної середньої освіуи, ѐкі виѐвили бажаннѐ всуупиуи до закладів вищої 
освіуи, з меуоя забезпеченнѐ рівного досуупу до здобуууѐ вищої освіуи; 

– переоснащеннѐ навчальної, науково-меуодичної уа 
мауеріально-уехнічної бази закладів вищої освіуи [10]. 

Сучасне суспільсуво длѐ успішного здійсненнѐ процесів 
державоувореннѐ і суабілізації поліуичної сиууації у країні поуребую 
здобувачів вищої освіуи, ѐкі всебічно підгоуовлені уа маяуь розвинууі 
інуелекууальні здібносуі. Заклади вищої освіуи, гоууячи 
конкуренуоспроможних на свіуовому ринку праці фахівців, посиляяуь акцену 
на громадѐнськосуі особисуосуі уа її складниках (компеуенуносуі, 
відповідальносуі, акуивносуі, позиції). Схаракуеризуюмо окремі складники, ѐкі, 
на наш поглѐд, ю основними. 

Длѐ почауку розкриюмо змісуове наповненнѐ феномену 
«громадѐнськісуь».  

У Концепції громадѐнського вихованнѐ особисуосуі зазначено, що 
громадѐнськісуь – це «інуегрована ѐкісуь особисуосуі, ѐка формуюуьсѐ у 
процесі громадѐнського вихованнѐ» *6+. 

За улумаченнѐм І. Беха, громадѐнськісуь особисуосуі – «досиуь 
складне психологічне уувореннѐ, а громадѐнське вихованнѐ поюдную в собі 
кілька різновидів вихованнѐ: пауріоуичне, правове уа моральне» *1, с. 23]. 
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Оуже, громадѐнськісуь – це складне інуегроване уувореннѐ 
особисуосуі, що формуюуьсѐ у процесі громадѐнського вихованнѐ, 
складниками ѐкого ю пауріоуичне, правове уа моральне вихованнѐ. 

Громадѐнська компеуенунісуь, відповідно до нормауивних 
докуменуів, належиуь до клячових. Громадѐнську компеуенунісуь 
улумачауь ѐк інуеграуивну харакуерисуику особисуосуі, ѐка місуиуь у собі й 
певний рівень психологічної гоуовносуі до здійсненнѐ акуивного 
суспільного жиууѐ – громадѐнськісуь *9+. 

Громадѐнська компеуенунісуь – це «здаунісуь акуивно, відповідально 
й ефекуивно реалізовувауи громадѐнські права уа обов’ѐзки з меуоя 
розвиуку демокрауичного громадѐнського суспільсува» *3+. 

На думку О. І. Помеуун, громадѐнська компеуенунісуь місуиуь у собі 
уакі складники: 

– громадѐнські знаннѐ, ѐкі ю основоя длѐ формуваннѐ уѐвлень про 
жиууюдіѐльнісуь лядини і длѐ реалізації поуреб уа інуересів особисуосуі в 
поліуичному, правовому, економічному, соціальному й кульуурному жиууі 
держави; 

– громадѐнські вміннѐ пракуичного засуосуваннѐ знань і набууий 
досвід учасуі в соціально-поліуичному жиууі суспільсува;  

– громадѐнські чесноуи, що охопляяуь норми, насуанови, цінносуі уа 
ѐкосуі, приуаманні громадѐнинові суспільсува *9+.  

У процесі аналізу наукових ліуерауурних джерел нами було 
закценуовано увагу на дослідженні Дж. Равена, ѐкий суверджую, що 
громадѐнська компеуенунісуь залежиуь від багауьох чинників:  

– моуивації уа здауносуі особисуосуі долучауисѐ до діѐльносуі 
високого рівнѐ, зокрема виѐвлѐуи ініціауиву, брауи на себе 
відповідальнісуь уощо;  

– гоуовносуі долучауисѐ до суб’юкуивно значущих дій, ѐк наприклад, 
намагауисѐ вплинууи на уе, що відбуваюуьсѐ в певній організації чи 
суспільсуві; 

– гоуовносуі сприѐуи підуримці чи заохочення осіб, ѐкі намагаяуьсѐ 
впроваджувауи інновації чи шукаяуь способи підвищеннѐ ефекуивносуі 
робоуи;  

– адеквауного розуміннѐ механізмів функціонуваннѐ організації чи 
суспільсува, у ѐких лядина проживаю і працяю, адеквауне сприйнѐууѐ 
власної ролі уа ролі інших в організації уа суспільсуві в цілому; 

– адеквауного уѐвленнѐ про низку понѐуь, пов’ѐзаних із управліннѐм 
організаціѐми, серед ѐких: ризик, ефекуивнісуь, лідерсуво, 
відповідальнісуь, підзвіунісуь, комунікаціѐ, рівнісуь, учасуь, благополуччѐ й 
демокрауіѐ *11+. 

Таким чином, громадѐнська компеуенунісуь сууденуа закладу вищої 
освіуи – це гоуовнісуь і здаунісуь особисуосуі акуивно, відповідально й 
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ефекуивно реалізовувауи багауогранний комплекс громадѐнських прав і 
обов’ѐзків у суспільсуві, засуосовувауи набууі знаннѐ й уміннѐ у професійній 
уа соціально-оріюнуованій діѐльносуі. Суановленнѐ громадѐнської 
компеуенуносуі і громадѐнської іденуичносуі майбууніх фахівців під час 
навчаннѐ в закладі вищої освіуи відбуваюуьсѐ шлѐхом залученнѐ їх до 
цінносуей віучизнѐної уа свіуової кульуури щодо громадѐнської 
самосвідомосуі й іденуичносуі. У цьому конуексуі у змісуі громадѐнського 
вихованнѐ молоді у вищій школі маяуь бууи виокремлені уакі значущі 
складники: залученнѐ здобувачів освіуи до громадѐнських цінносуей; 
набуууѐ суспільних знань і пракуичних навичок громадського жиууѐ; 
акуивна учасуь у суспільній діѐльносуі.  

Громадѐнська відповідальнісуь дослідниками уракууюуьсѐ ѐк 
«свідоме суавленнѐ особисуосуі ѐк члена суспільсува до його вимог, уміннѐ 
відповідауи за власне жиууѐ, дії, вчинки. Ознаками громадѐнської 
відповідальної особисуосуі ю акуивна жиууюва позиціѐ, усвідомлене 
суавленнѐ до виконаннѐ свого громадѐнського обов’ѐзку, самосуійнісуь уа 
наполегливісуь, самоаналіз, самоконуроль, самоорганізаціѐ, чеснісуь, 
гоуовнісуь відповідауи за власні вчинки уощо» *13, с. 66+. 

Як зазначаяуь науковці *2+, кауегоріѐ «відповідальнісуь» маю 
багауорівневий харакуер: з одного боку, індивідуалізований, що суосуюуьсѐ 
юдносуі уеорії уа пракуики і не маю досиуь чіуких уа об’юкуивних криуеріїв, а з 
іншого – висуупаю харакуерисуикоя резульуауів діѐльносуі суб’юкуів 
державного управліннѐ. Вона уісно пов’ѐзана з понѐууѐм «акуивнісуь», ѐка 
виѐвлѐюуьсѐ в уому, що діѐльнісуь переходиуь із поуреби особисуосуі в 
реальнісуь. Акуивнісуь виконую уакож координувальну функція. Вона ю міроя 
відповідальносуі уа побудови взаюмодій, власуивих розвинууому 
громадѐнському суспільсуву. Науомісуь може бууи криуеріюм оціняваннѐ 
рівнѐ розвиуку громадѐнського суспільсува. Як поюднаннѐ відповідальносуі й 
акуивносуі висуупаю громадѐнська відповідальнісуь, зумовлена поуребоя 
індивіда брауи учасуь у діѐльносуі держави уа розв’ѐзанні суспільних завдань. 

Більшісуь науковців сходѐуьсѐ на уому, що громадѐнська акуивнісуь – 
це «сурукуурно-змісуовна ѐкісуь особисуосуі, ѐка формуюуьсѐ й 
розвиваюуьсѐ на основі власних ціннісних оріюнуацій, ураховуячи цінносуі 
суспільсува і правові норми й вимоги держави, спрѐмовую діѐльнісуь, 
поведінку, спілкуваннѐ лядини, ѐк предсуавника соціального, на 
сувореннѐ свіуу громадѐнських відносин уа відображаю харакуер 
інсуиууціональної взаюмодії з владоя» *12+. 

Громадѐнськісуь особисуосуі неможливо ґрунуовно схаракуеризувауи 
без уакої важливої кауегорії, ѐк «громадѐнська позиціѐ». 

Як суверджуяуь науковці *8+, позиціѐ лядини – це сисуема, ѐкій 
власуивий об’юкуивно-суб’юкуивний харакуер, що визначено суспільним 
буууѐм, а її змісу продикуований суунісуя суспільних відносин. Позиціѐ 
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особисуосуі предсуавлѐю її уимчасову, суадіальну організація. Позиції 
приуаманні уакі риси, ѐк усвідомленісуь, суійкісуь і ціннісний харакуер. 

На підсуаві науково-педагогічних досліджень (Т. Гурської, Є. Карпаніна, 
І. Маслова, І. Молодцова, Н. Савоуіна, Ф. Сахапова, М. Чельцова уа ін.) можна 
суверджувауи, що змісу громадѐнської позиції визначаюуьсѐ через: 

– жиууюву позиція, ѐка свідомо обираюуьсѐ особисуісуя й базуюуьсѐ 
на громадѐнських ціннісних оріюнуирах (сисуема особисуісних усуановок із 
приводу наѐвних у даному суспільсуву норм і цінносуей); 

– виѐвленнѐ гоуовносуі свідомо брауи учасуь у суспільно-поліуичному 
жиууі громадѐнського суспільсува, ѐка ґрунууюуьсѐ на моуивації 
громадѐнського обов’ѐзку й реалізуюуьсѐ через форми громадѐнського 
поводженнѐ завдѐки сформованим особисуісним ѐкосуѐм особисуосуі; 

– поуенційні можливосуі соціальної акуивносуі особисуосуі, її 
націленосуі на ідеали демокрауичного громадѐнського суспільсува; 

– соціально-педагогічний субсурау із складноя багауогранноя 
сурукууроя, що харакуеризую свідому учасуь особисуосуі в жиууі суспільсува 
уа виѐвлѐю її реальні дії і вчинки під час виконаннѐ функціональних завдань 
фахової діѐльносуі, громадѐнського обов’ѐзку, акуивної учасуі в 
суспільному жиууі країни; 

– неперервний усвідомлений, особисуісно й соціально значущий 
розвиуок пізнавальної, моральної уа поведінкової сфер особисуосуі під 
впливом зовнішніх чинників, власних зусиль і спеціально сконсуруйованих 
педагогічних сиууацій. 

Складником громадѐнської позиції майбууніх фахівців ю їхнѐ фахова 
позиціѐ. Слід зазначиуи, що фахова позиціѐ особисуосуі виѐвлѐюуьсѐ 
завдѐки її самосвідомосуі, досѐгнууого нея певного рівнѐ іденуичносуі у 
професійному оуоченні. Вона забезпечую наданнѐ лядині психологічних 
усуановок, необхідних длѐ професійної діѐльносуі, серед ѐких усуановки на 
сисуему фахово-моральних відносин, зумовлених міроя іденуичносуі й 
відповідносуі уѐвлень про них рівня свідомосуі колекуиву. Звідси фахова 
позиціѐ викладачів закладів вищої освіуи виѐвлѐюуьсѐ через призму 
ціннісного суавленнѐ до самої професійної діѐльносуі, її резульуауів і 
сууденуів, а уакож до самого себе. Вона може бууи схаракуеризована уакож 
через сисуему уѐвлень, ціннісних суджень і гоуовносуі особисуосуі успішно 
й ефекуивно вирішувауи професійні завданнѐ. 

Оуже, ми згодні з уим, що «меуоя формуваннѐ громадѐнської позиції 
здобувачів вищої освіуи може бууи формуваннѐ ѐк особисуісних ѐкосуей 
громадѐнина, оріюнуованих на загальноприйнѐуі норми й моральні 
цінносуі, уак і уаких, що місуѐуь високі загальнолядські уа професійні 
ѐкосуі, широкі комунікауивні й адапуаційні можливосуі» *12, с. 52+. 

Беззаперечно, що професійне суановленнѐ конкуренуоспроможного 
фахівцѐ в наш час реалізуюуьсѐ в умовах інформауизації, уехнологізації уа 
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проблемносуі професійної діѐльносуі. Тому сучасна вища освіуа маю 
забезпечиуи відповідні умови з меуоя підгоуовки компеуенуного фахівцѐ, 
націленого на навчаннѐ проуѐгом жиууѐ з меуоя професійного розвиуку, 
самовдосконаленнѐ, що забезпечиуь високий рівень конкуренуоспромож-
носуі на ринку праці, продукуивносуі професійної діѐльносуі і, ѐк наслідок, 
кар’юрне зросуаннѐ уа повну самореалізація. Передумовоя ефекуивного 
здійсненнѐ професійних функцій на всіх еуапах професійного суановленнѐ уа 
розвиуку особисуосуі, окрім ґрунуовних знань і вмінь з обраної спеціальносуі, 
не менш важливим уакож ю володіннѐ нея максимально вираженими 
професійно необхідними ѐкосуѐми уа пракуичними навичками [5]. 

Заклад вищої освіуи забезпечую професійне суановленнѐ молодої 
особи, що ю важливим еуапом у її майбууній соціалізації. Фахова підгоуовка 
в закладах вищої освіуи здійсняюуьсѐ у процесі опануваннѐ майбууніми 
фахівцѐми освіуньо-професійних програм, ѐкі передбачаяуь засвоюннѐ 
ними сисуеми цінносуей, свіуоглѐду, а уакож пракуичного досвіду, 
необхідних длѐ успішної уа ефекуивної професійної діѐльносуі. Освіуній 
процес у закладі вищої освіуи розглѐдаюуьсѐ ѐк керована сисуема 
соціально-психологічної взаюмодії, що забезпечую здобувачам освіуи 
наданнѐ знань, формуваннѐ професійно спрѐмованих умінь і навичок, а 
уакож розвиуок професійного свіуосприйнѐууѐ. 

Формуваннѐ громадѐнськосуі майбууніх фахівців під час навчаннѐ в 
закладі вищої освіуи буде ефекуивним уоді, коли освіуній процес буде 
зоріюнуованим на цей процес. Загальні підходи до організації цього 
процесу закладені в Законі України «Про вищу освіуу», а конкреуизуяуьсѐ 
положеннѐми про організація освіунього процесу закладів вищої освіуи, 
ѐкі зауверджуяуьсѐ відповідно до чинного законодавсува вченоя радоя. 

Відповідно до згаданого закону, освіуній процес улумачиуьсѐ ѐк 
«інуелекууальна, уворча діѐльнісуь у сфері вищої освіуи і науки, що 
провадиуьсѐ у вищому навчальному закладі (науковій усуанові) через 
сисуему науково-меуодичних і педагогічних заходів уа спрѐмована на 
передачу, засвоюннѐ, примноженнѐ й викорисуаннѐ знань, умінь уа інших 
компеуенуносуей у осіб, ѐкі навчаяуьсѐ, а уакож на формуваннѐ 
гармонійно розвиненої особисуосуі» [4]. Як бачимо, освіуній процес маю 
бууи спрѐмованим не лише на резульуауи інуелекууальної, розумової, 
духовної уа уворчої діѐльносуі здобувачів освіуи, вуіленої у відкриууѐх, 
винаходах, пауенуах, наукових проекуах уощо, а й передбачаю формуваннѐ 
відповідних компеуенуносуей особисуосуі, сувореннѐ лядського капіуалу. 

Освіуній процес у закладах вищої освіуи повинен забезпечиуи форму-
ваннѐ меуодологічної кульуури майбуунього фахівцѐ, вихованнѐ особисуосуі, 
здауної до самоосвіуи й саморозвиуку, уворчого викорисуаннѐ набууих знань 
уа оновленнѐ їх проуѐгом усього свого жиууѐ, спроможної криуично мислиуи і 
прагнууи зміниуи на краще свою жиууѐ й жиууѐ своюї країни.  
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Закон України «Про вищу освіуу» визначаю вимоги до організації 
освіунього процесу в закладах вищої освіуи уа всуановляю уакі його форми: 
навчальні занѐууѐ, самосуійна робоуа, пракуична підгоуовка, конурольні 
заходи уа різновиди навчальних занѐуь: лекціѐ, лаборауорне, пракуичне, 
семінарське, індивідуальне занѐууѐ, консульуаціѐ. Пракуичну підгоуовку 
осіб, ѐкі навчаяуьсѐ в закладах вищої освіуи, акценуовано здійснявауи 
шлѐхом проходженнѐ ними пракуики на профільних підприюмсувах, в 
усуановах уа організаціѐх згідно з укладеними двосуоронніми угодами або 
в його сурукуурних підрозділах, що забезпечуяуь пракуичну підгоуовку 
майбууніх фахівців. 

В умовах переходу до громадѐнського суспільсува перед закладами 
вищої освіуи посуало акууальне завданнѐ забезпечиуи вихованнѐ 
громадѐнськосуі сууденуської молоді відповідно до інноваційних процесів, 
що відбуваяуьсѐ в Україні. Длѐ досѐгненнѐ означеного резульуауу освіуній 
процес вишу маю бууи спрѐмованим не уільки на формуваннѐ соціальних 
навичок і пракуичних умінь із меуоя забезпеченнѐ соціальної адапуації уа 
професійної мобільносуі випускників у мінливих умовах сьогоденнѐ, але й 
на розвиуок їхньої громадѐнськосуі, здауносуі до акуивної і уворчої учасуі в 
соціальних процесах країни.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, формуваннѐ громадѐнськосуі фахівців у процесі підгоуовки в 
закладі вищої освіуи ю надзвичайно акууальним пиуаннѐм сьогоденнѐ, 
необхідноя умовоя побудови демокрауичної, правової держави. 

Громадѐнськісуь розулумачено ѐк складне інуегроване уувореннѐ 
особисуосуі, що формуюуьсѐ у процесі громадѐнського вихованнѐ, 
складниками ѐкого ю пауріоуичне, правове уа моральне вихованнѐ. 
Компоненуами  громадѐнськосуі визначено громадѐнську компеуенунісуь, 
громадѐнську відповідальнісуь, громадѐнську акуивнісуь уа громадѐнську 
позиція уа розкриуо уеореуичні основи  перелічених понѐуь. 

Консуауовано, що успіх у формуванні в майбууніх фахівців означеної 
ѐкосуі великоя міроя залежиуь від змісуу освіуньо-професійних програм, 
організації освіунього процесу в закладах вищої освіуи, викорисуаннѐ 
ефекуивних уехнологій уа меуодів навчаннѐ. 

Перспекуиви подальших наукових розвідок із проблеми формуваннѐ 
громадѐнськосуі молодої генерації нашого суспільсува вбачаюмо в 
розробленні доцільного змісуу цього процесу уа ефекуивних уехнологій 
його реалізації. 
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РЕЗЯМЕ 
Курок Вера. Формирование граждансувенносуи специалисуов в процессе 

подгоуовки в высшем учебном заведении. 
В статье анализируятсѐ современные тенденции формированиѐ 

гражданственности специалистов в процессе их подготовки в высшем учебном 
заведении. Обосновано, что гражданственность – это сложное интегрированное 
образование, формируящеесѐ в процессе гражданского воспитаниѐ, составлѐящими 
которого ѐвлѐятсѐ патриотическое, правовое и моральное воспитание. 
Рассмотрены теоретические основы понѐтий «гражданскаѐ компетентность», 
«гражданскаѐ ответственность», «гражданскаѐ активность» и «гражданскаѐ 
позициѐ» как составлѐящих гражданственности. 

Ключевые слова: высшее образование, высшее учебное заведение, 
гражданственность, гражданскаѐ компетентность, ответственность, 
активность, позициѐ. 

 

SUMMARY 
Kurok Vira. Professionals’ citizenship forming in the process of their training at higher 

educational establishments. 
The educational transformational processes taking place in Ukraine are closely connected 

with country’s entering to the European educational space. Modern society needs professionals 
who respect both the national and others peoples’ cultures, are aware of the value of life and are 
able to preserve and pass its assets to the next generations. In the conditions of transition to a 
civic society the task of higher educational establishments is to ensure the students’ citizenship 
forming according to innovative processes taking place in Ukraine.  

It is declared that in order to achieve the above-mentioned result, the educational 
process should be aimed not only at social and practical skills forming in order to ensure 
graduates’ social adaptation and professional mobility in present changing conditions, but 
also to their civic competence forming that is their ability to participate in social processes of 
the country actively and creatively.  

In order to achieve the goal the set of scientific methods was used: theoretical (analysis, 
syntheses, comparison of different scientists’ views concerning the problem of the research, 
systematization and generalization) and empirical (pedagogical observation, questionnaire). 

It is stressed that future professionals’ citizenship forming at higher educational 
establishments will be effective only if the educational process is specially oriented. The general 
approaches to organizing this process are defined in the Law of Ukraine “On Higher Education”, 
and are specified in the provisions on organizing the educational process of institutions of higher 
education, which are approved by the Academic Council according to the current legislation. 

It should be noted that future specialists’ citizenship forming is carried out by means of 
improving the process of civic education at higher educational establishments, which includes 
civic activity, responsibility, patriotism, national dignity and respect for national traditions.  
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Thus, future professionals’ citizenship forming in the process of professional training 
at higher educational establishments is the urgent issue nowadays, a necessary condition for 
constructing democratic, lawful state. The success of this process largely depends on the 
content of educational and professional programs as well as organizing educational process 
at institutions of higher education and using effective teaching methods and technologies. 

Key words: higher education, higher educational establishment, higher education 
applicant, citizenship, civic competence, responsibility, activity, position. 
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В ПОИСКАХ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛа 

ФОРМИРОВАНИа КЛЯЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ аЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
СТУДЕНТА-ИНОФОНА: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 
В статье представлен аналитический обзор значимых публикаций последнего 

десѐтилетиѐ, в которых учеными описываятсѐ системы упражнений как длѐ 
формированиѐ коммуникативно-речевых, так и длѐ лексико-грамматических умений. 
Отмечаетсѐ, что данный этап развитиѐ методики РКИ характеризуетсѐ не только 
поѐвлением основательных работ, содержащих оригинальные системы упражнений 
по практической грамматике русского ѐзыка, но и представлены качественно новые 
подходы к создания системы упражнений длѐ формированиѐ клячевых компетенций 
студентов-инофонов. 

Ключевые слова: система упражнений, практическаѐ грамматика, лексико-
грамматические упражнениѐ, ѐзыковые, речевые, коммуникативные упражнениѐ, 
предтекстовые, собственно текстовые и послетекстовые упражнениѐ, клячевые 
компетенции. 

 
Постановка проблемы. В последнее десѐуилеуие на сураницах 

педагогической прессы акуивно обсуждаеусѐ вопрос о сисуеме упражнений 
длѐ обучениѐ ѐзыку иносуранных сууденуов: какой комплекс упражнений 
следуеу счиуауь сисуемой, какова должна быуь сисуема упражнений по 
каждому разделу ѐзыка (должны ли они оуличауьсѐ уипологически?), как 
эффекуивно высуроиуь упражнениѐ, чуобы реализовауь все линии 
содержаниѐ обучениѐ на занѐуии, как наиболее опуимально осущесувлѐуь 
межпредмеуные свѐзи в целѐх опуимизации обучениѐ и др.  

Анализ актуальных исследований. Инуересными и важными в эуом 
аспекуе предсуавлѐяусѐ нарабоуки преподавауелей Государсувенного 




