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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

УДК 316.64.5 
В.О. Балханов, 

доктор філософських наук, професор 
(Бурятський державний університет, Росія) 

ФИЛОСОФСКО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Автор статті розглядає проблему феномену толерантності, в ході аналізу використовує різні ідеї 
та принципи. У статті виявлено адекватні філософсько-світоглядні основи осмислення феномену 

толерантності, а також метатеоретичні основи дослідження феномену. 

Проблема феномена толерантности связана с рядом принципиальных философско-
мировоззренческих вопросов, касающихся понимания человека, его идентичности, возможностей и 
границ познания и взаимопонимания, диалога культур и цивилизаций. Толерантность, являясь 
актуальной социогуманитарной проблемой современности, как предмет исследования предполагает 
осмысление принципиальных идей, лежащих в основании последующего ее изучения. Эти идеи, как 
культурно и социально значимые, конвертируются, то есть видоизменяются в зависимости от 
контекста. Поэтому, приступая к исследованию феномена толерантности, необходимо 
отрефлектировать, прежде всего, философско-мировоззренческие идеи и принципы, являющиеся 
контекстом его понимания и принадлежащие метатеоретическому уровню научного осмысления, а 
потому, в известном смысле, представляющие инвариантные образования, по крайней мере, в рамках 
той социогуманитарной парадигмы, которая релевантна обозримому будущему цивилизационного 
развития. 
Последующие соображения, возможно, субъективны и, безусловно, могут иметь различное 

толкование. Иными словами, автор изначально призывает потенциального критика к той самой 
толерантности, о которой собственно и пойдет речь.  
Приступая к выявлению адекватных философско-мировоззренческих оснований осмысления 

феномена толерантности, необходимо привести понимание самой толерантности. Обобщая 
многоразличные определения, можно интерпретировать толерантность как терпимость к другому и 
любому виду его "иноопыта". Толерантность есть признание прав каждого на возможность иметь 
различные политические или конфессиональные взгляды. Одновременно это и благоприятное 
отношение к чьей-либо непохожести взглядов и поведения, обычаев. В таком случае толерантность 
выступает как установка сознания. Поэтому она становится и принципом моральным и 
интеллектуальным, обозначающим право мыслить независимо и иметь такие поведенческие нормы и 
убеждения, которые отличаются от бытующих среди общественного большинства. В подобной 
ситуации проявляется желание выстроить моральные отношения, взаимодействовать независимо от 
государственных властных структур, воздействовать на них через институт демократии. Не вдаваясь 
в полемику по поводу соотношения демократии и толерантности, отметим, что последняя 
"актуализирует и активизирует проблему поисков" форм демократии [1: 28]. Как бы то ни было, ясно 
одно: феномен толерантности – достаточно сложный и противоречивый и любое его "определение" 
акцентирует внимание на отдельной грани многогранного образования. Мы согласны с тем, что, 
"если толерантность и имеет право на существование, то только в гуманистическом векторе ее 
аксиологических основ" [1: 29]. 
Единство физической и психической природы человечества определяет возможность сходства 

антропологических и социальных оснований интересов и потребностей людей. Отсюда базовые 
ценностные установки у всех людей и их сообществ более или менее однотипны. Это открывает 
возможности для поиска и манифестации совпадающих ценностных парадигм в культурах разных 
сообществ и их социальных групп. В конечном счете поиск такого рода оснований для согласования 
интересов и общих ценностных ориентиров между субъектами противоречий и понижения уровня их 
напряженности является одной из главных задач политики в широком смысле слова. В силу этого же 
возможны и общие (достаточно условно) мировоззренческие и философские основания исследования 
толерантности, которые фундируют различные подходы к осмыслению этого феномена. 
В качестве таких общих метатеоритических оснований мы имеем в виду принципы целостного 

мировоззрения и диалектико-символический реализм как его теоретическое ядро. Именно целостное 
мировоззрение, понимаемое как единство философского, религиозного, научного и художественного 
освоения действительности, является релевантным исследованию феномена толерантности. И это 
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действительно так, ибо все другие мировоззренческие парадигмы, будучи односторонними, 
фрагментарными, отражают "интересы" не феномена толерантности как единого целого, а отдельных 
его сторон и аспектов, причем, как проявлений разного понимания его сущности. В рамках 
парадигмы целостного мировоззрения новое звучание обретает диалектика. Современная диалектика 
исходит из основополагающих положений: не противоречие, а его блокирование, не вражда, а 
терпимость, не конфликт, а консенсус, не противодействие, а взаимодействие оказываются 
магистралью развития современного человечества. Научным фундаментом данных положений 
является синергетика и ее принципы. Что касается диалектико-символического реализма, то это, 
прежде всего, паритетность, комплементарность материализма и идеализма, которые в своей 
"неслиянности-нераздельности" и могут служить философским основанием исследования феномена 
толерантности. Более того, философия диалектико-символического реализма, на наш взгляд, может 
служить основанием единства гетерогенных культур мира, единства, основанного на принципе 
толерантности и принципе дополнительности Н. Бора, адаптированном к гуманитарной 
проблематике. 
В контексте нашей темы диалектико-символический реализм интересен как метафизическая 

основа такой специфической области человеческой активности, как духовная коммуникация. 
Парадигма общения ныне настолько существенна для человеческого опыта, что Homo narrans 
(существо общающееся) стоит в одном ряду определений человеческого рода, как и Homo sapiens. 
Имея в виду, например, диалог Востока и Запада, их "разговор", общение, необходимо, очевидно, 
найти такое основание для диалога, которое учитывало бы и духовную сущность восточных 
традиций. Вне этого "учета" духовных традиций Востока диалог с ним не представляется возможным. 
Дело в том, что западные онтологические и эпистемологические методы, легимитизируя ту или иную 
культурную или материальную активность в мире, опредмечивают фундаментальные предпосылки 
философского материализма, который является дефициентным для духовной коммуникации. Поэтому 
необходим новый философский фундамент, на основе которого возможно общение 
"инструментального" Запада и "духовно-интуитивного" Востока.  
На наш взгляд, недостаток материалистического основания может быть компенсирован 

альтернативным коммуникационным опытом тех не-западных народов, которые сохранили свою 
социокультурную идентичность. При этом речь не идет об отрицании западных моделей общения, а, 
скорее, об их расширении (дополнении) путем перемещения в не-западные культурные пространства. 
Речь идет о конструировании интегральной концептуальной модели, достаточной для согласования 
разных коммуникативных реальностей. Например, в восточной традиции огромное значение 
придается коммуникативной силе молчания. 
Признавая множественность коммуникативных практик, восточная философия открывает 

широкие перспективы человеческой коммуникации, включая в нее и толерантные отношения к 
природе, которая, по Ф. Тютчеву, "не слепок, не бездушный лик", а "собеседник", имеющий и "свой 
язык". Надо только понять этот язык природы. Основанием для понимания  предстают символы, 
которые суть органы нашего общения с реальностью (П. Флоренский). Посредством символов мы 
соприкасаемся с тем, что было отрезано до тех пор от нашего познания. Можно образно выразиться 
так: через символы мы заглядываем в трещины мироздания, с помощью их прорываем к нему новые 
протоки. Символы, образно выражаясь, это отверстия, пробитые в нашей субъективности. Имея в 
виду метафизическое основание, выскажем утверждение, что материя и дух являются символами 
друг друга, при помощи которых (отрефлектированных в рамках диалектико-символического 
реализма), будем надеяться, можно понять и инструментальную парадигму Запада, и духовно-
интуитивную целостность Востока в рамках объемлющей их метафизической парадигмы, снимающей 
противопоставленность партикулярных и односторонних моделей классических (ортодоксальных) 
материализма и идеализма.  
Можно показать, что через диалектику символа реальности, "означаемые" в форматах 

материализма и (или) идеализма, трансформируются в неслиянное-неразделимое единое целое, в 
рамках которого материалистическая и идеалистическая парадигмы становятся толерантными на 
метафизическом уровне. Толерантность материализма и идеализма состоит в том, что каждый из них 
ведет свою "мелодию", но, будучи сам открыт для бесконечной интерпретации в собственной 
определенности, признает самоценность и полную автономию другого. Неслиянность-нераздельность 
материального и духовного начал бытия – это, в сущности, их условное отражение (В. Мантатов), 
смысл которого в компартментных связях между физическими движениями материи и "когиталиями 
мышления". Во всяком случае, как нам представляется, единство Духа и Материи невозможно 
обосновать вне "условного отражения", понимаемого как несиловое, информационно-коррелятивное 
взаимодействие. Какое же все это имеет отношение к толерантности, ее формированию в человеке? 
Самое прямое. "Мы не имеем права заниматься целостной системой Человек, игнорируя его 
целостность Духа и Тела. Иными словами, культивируя духовные по своей сути черты толерантности, 
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мы не можем не замечать ее биологических характеристик, а именно потерю человеком 
иммунологической реактивности" [2: 632-633].  
Соображения по поводу диалектико-символического реализма дополним идеей А. Лосева о том, 

что "материя" материалистов и "дух" идеалистов в отдельности (и разорванности) есть "абстрактно-
онтическое бытие", подлинное же бытие – это "одно и единое, нераздельное реалистически-
символическое бытие", которое невозможно "охватить" абстракциями "отвлеченных идей и вещей" 
[3: 632-633]. 
Возвращаясь к философско-мировоззренческому основанию исследования феномена 

толерантности, отметим, что диалектико-символический реализм – это концепция эвристического 
реализма как варианта конструктивной постмодернистской философии (в противовес 
деконструктивной постмодернистской философии – антилогоцентризму Ж. Деррида, Ж. Делеза, 
Ф. Гваттари и др.). В эпоху постмодернизма актуализируется проблема диалога, который 
превращается в особую сферу коммуникации. Постмодернизм – это время полистилизма, 
фрагментарности. Только диалог может выполнять роль гаранта новой целостности, стимулирующего 
развитие в условиях современной культуры, основанной на множестве равноправных возможностей 
быть правым. Иначе говоря, только конструктивный диалог равноправных партнеров может 
гарантировать полнокровное общение, а толерантность как расширение собственного горизонта и 
принятие иного не только как экзотики, но как иного, равного моему, способа кодирования 
информации способна быть основанием для этого диалога. 
Напомним, что эвристический реализм разрабатывается и в физике и других науках 

постнеклассического периода. В постнеклассической науке не существует предуготовленных истин, 
нет "объективных" законов, которые наука открывает, смыслы формируются в диалоге, а истина 
раскрывается не бесстрастному субъекту, а личности как выстраданная в истории, как ценность. 
Постнеклассической науке соответствует диалоговая эпистемология, оперирующая категорией "Я –
 Другой". Диалоговая эпистемология вносит коррективы в понимание познавательной деятельности. 
Перефразируя мысль В. Степина по поводу критики прежних мировоззренческих установок и 
жизненных смыслов [4: 64] отметим, что в XX веке возникло представление о биологической 
эволюции под влиянием двух факторов – мутации генного аппарата и последующего естественного 
отбора. Если под этим углом зрения рассмотреть развитие познания, научного в частности, то 
функции естественного отбора здесь выполняют развитие научных концептов, становление и 
развитие новых парадигм, а мутации "генного аппарата" научно-познавательной деятельности – это 
изменение философско-мировоззренческих концептов и императивов. Оно происходит благодаря 
появлению новых видов познавательной практики, которые до сих пор укладывались в прежнюю 
познавательную матрицу, но по мере развития могут выходить за рамки прежней эпистемы. В такие 
эпохи прежние познавательные матрицы как программы воспроизводства научного знания уже не 
обеспечивают его воспроизводства во всех необходимых, часто парадоксальных, ситуациях, 
подавляют нужные для науки виды деятельности. И тогда начинается эпоха критики прежних 
философско-мировоззренческих установок, конструирование и экспликация современных 
философских и методологических императивов. Именно к такой ситуации мы относим 
формирующуюся методологическую установку – диалектико-символический реализм, чья диалоговая 
позиция материалистической и идеалистической эпистем направлена на конструктивный диалог, на 
создание особого пространства интерпретаций и реинтерпретаций. Человеку в современной науке 
отводится роль не зрителя и не наблюдателя, но участника, определяющего параметры пространства 
диалога. Следовательно, он непременно оказывается в поле толерантности, ибо диалог как 
коммуникация и предполагает принцип толерантности. Таким образом, и с точки зрения 
постнекласической науки предложенные философско-мировоззренческие основы исследования 
толерантности вполне оправданы. 
Философия в современном мире – это не только школа критического мышления, но и совершенно 

уникальный способ выявления предпосылок собственных рассуждений и рассуждений оппонента, 
способ понять чужую точку зрения, сделать ее как бы "своей", посмотреть с этой точки зрения на 
свою собственную и в то же время отнестись критически как к своей, так и к иной (чужой) позиции. 
Феномен толерантности, являясь знаковым феноменом современности, имеет метатеоретическим 

основанием своего осмысления принципы целостного мировоззрения и идеи диалектико-
символического реализма. Добавим при этом, что в культурном контексте толерантность обоснована 
необходимостью диалога культур и цивилизаций, с философской точки зрения – коммуникативно 
представленной социальностью, своеобразием современной философии, которая квалифицируется в 
терминах "неклассическая" или "постметафизическая". С позиции постнеклассической науки 
толерантность востребована диалоговой эпистемологией. 
Таким образом, феномен толерантности оказывается необычайно значимым для современной 

цивилизации и потому необходимы его глубокое осмысление и интерпретация в разных контекстах   
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гетерогенной философско-мировоззренческой, социальной и научной реальности. В предлагаемых 
тезисах представлен один из возможных подходов к метатеоретическому обоснованию исследования 
толерантности в рамках философско-мировоззренческого дискурса.  
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феномена толерантности. 

Автор статьи рассматривает проблему феномена толерантности, в ходе анализа 
использует разные идеи и принципи. В статье раскрыты адекватные философско-
мировоззренческие основания осмысления феномена толерантности, а также 

метатеоретические основания иследования феномена. 

Balhanov V.A. The Philosophic and World-outlook Bases of Tolerance Phenomenon Investigation. 

The author deals with the problem of tolerance phenomenon, using different ideas and principles during the 
analysis. The adequate philosophical and world-outlook bases of tolerance phenomenon comprehension and 

also metatheoretic bases of the phenomenon investigation are disclosed in the article. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

У статті на основі надбань художньої епохи постмодерну аналізується феномен толерантності. 
Світоглядні засади постмодернізму розглядаються з точки зору усвідомлення плюралізму 

культурних традицій і відмові від їх класифікації на "високі" й "низькі". Співвідношення феномену 
толерантності й постмодерної художньої культури досліджується у контексті аналізу літератури 

і музичного мистецтва означеного періоду. 

Современная культурная ситуация, если судить по состоянию художественного процесса 
последних лет, представляет собой формирование иного пространства культуры, где нормой 
становится многоголосие, ведущим культурным императивом – императив терпимости и диалога. 
Связана эта новая культурная ситуация с либерализацией форм жизни, с реабилитацией всего, что 
связано с жизненным миром человека: повседневного, массового, номиналистического и 
архетипического. Ситуация, радикально переменившаяся под влиянием культурной и 
мировоззренческой парадигмы, называемой постмодернизмом, и позволила заметить плюрализм 
традиций, идеологий, невозможность квалифицировать формы культуры как "высокие" или "низкие", 
отказ делить людей на творцов и мещан, "людей пользы" и "людей гения" (А. Шопенгауэр). Перед 
исследователями встает необходимость осмысления этого культурного пространства как проявления 
толерантности в мире post-moderniti вообще и в постмодернисткой художественной культуре, в 
частности. 
Особенно отчетливо данный переломный момент ощущается в отечественной культуре на фоне 

традиционной для нее дуалистичности, полярности. Действительно, русская общественная жизнь 
часто являет собой, как писал Г. Гачев, картину "несоединяемых полярностей, между которыми нет 
последовательной цепи переходных ступеней, а – зияние" [1]. О соединении противоречивых начал, 
их преодолении в душе русского человека могли бы свидетельствовать произведения художественной 
литературы. Уже с 60-х годов ХХ века в ней начинает складываться острое ощущение 
непродуктивности этой обязательной черно-белой оппозиции, исключающей примирение и 
компромисс. Можно назвать драму "Утиная охота" А. Вампилова, поэму "Москва-Петушки" 
В. Ерофеева, рассказы В. Шукшина, повести Ю. Трифонова, А. Битова. Наряду с произведениями 
других видов искусства они свидетельствовали о проявлении толерантности в общественном 
сознании, преодолении бинарности как фатума русской культуры. В последующие годы 
"толерантный" диалог мучительных – явных или скрытых – оппозиций, будет составлять основу 
лучших литературных произведений. Так, антиномия город/деревня преодолевается в рассказе 
В. Распутина "Уроки французского" (1976) за счет процесса самопознания, рождающего чувство 
вины как наивысшего проявления свободной, недогматичной личности. В рассказе В. Маканина 
"Голубое и красное" (1981) поиски компромисса между двумя враждебными культурами – 
крестьянской и дворянской (примером его классического воплощения в Х1Х веке служит пушкинская 
"Капитанская дочка"), воплощаясь в стремлении героя преодолеть вражду двух своих бабушек, 
соединить в себе две крови, утверждают толерантность двух культур. 
Механизмом самосохранения культуры назвал Ю. Лотман наличие в ней способности 

"переключения с бинарной системы на тернарную" [2]. Русская литература как любая система в 
переходные периоды своей истории проявляла эту способность. Так происходит и в нынешней 
культурной ситуации. Рассмотрим ее на примере так называемого явления массовой культуры, 
изменившееся отношение к которой как раз и демонстрирует наступление эпохи толерантности в 
отечественной культуре, характеризующейся отказом от прежних непродуктивных ценностно-
иерархических подходов.  
Действительно, исследователям современной художественной культуры не всегда удается 

достаточно аргументировано квалифицировать произведение как факт "высокой" или, наоборот, 
массовой культуры. Все более типичным становится сочетание элементов обеих этих сфер в границах 
одного и того же художественного феномена. Термины пограничная или (промежуточная) зона, 
маргинал или маргинальная личность, появившиеся в культурологии с середины 70-х годов, 
обусловлены вполне реальными процессами. 
Проблема сама становится острой и невымышленной и в связи с творчеством художников, 

сознательно делающих уступки массовой культуре. Это, например, яркие примеры совместной 
работы известных композиторов с музыкантами, далекими от классики (Ф. Гласс, Г. Брайерс), 
включения оперными певцами мирового уровня в свой репертуар рок-произведений или совместных 
концертов оперных певцов и поп-артистов (например, Монтсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри) и 
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т.д. В России никого не удивляют солисты Большого театра, поющие с эстрады. Изначально 
считающиеся представителями элитарной сферы, художники создают произведения заведомо 
коммерческого масскульта. К примеру, первый роман автора современной "артистической прозы" 
Т. Толстой "Кысь" был признан "выдающимся произведением декоративного искусства", т.е. 
имеющим развлекательный характер [3]. 
В новых условиях, когда диктат рынка и всей "индустрии досуга" ощутим сильно, такого рода 

перепады, свойственные даже наиболее значительным художникам, становится привычными. Но дело 
объясняется не только давлением рынка. Скорее, нужно принять во внимание роль массовой 
культуры как органичной культуры самых широких слоев населения. Сегодня художник вынужден 
каким-то образом считаться с этим обстоятельством, если он не безразличен к рецепции своего 
произведения. Ему необходимо, по крайней мере, освоить выработанные массовой культурой коды 
эстетического сообщения, не учитывая которых, он рискует оказаться в положении пророка без 
слушателей. По сути, массовая культура все более узурпирует функции культуры демократической. 
Этот факт имеет первостепенное значение для того, чтобы понять ряд специфических явлений – 
прежде всего, выявить природу новых взаимоотношений массовой и "элитарной" культур. 
Социально-философское осмысление этих изменений предполагает и анализ происшедших 
метаморфоз с проблемой "массового", с одной стороны, и проблемой "индивидуального" – с другой. 
На принципиально новом, по сравнению с модернизмом, отношении к массовой культуре и 

основана трактовка постмодернизма как автономной эстетической системы: если дихотомия 
"высокого" и массового искусства знаменовала собой "великий водораздел" в эстетике ХIХ-ХХ веков, 
то постмодернизм врачует нанесенную культуре рану [4]. В этом отношении постмодернизм 
наследует некоторые традиции авангарда, отличавшегося заинтересованным отношением к массовой 
культуре, быту, моде, повседневной жизни. Молодая контркультура конца 60-х годов на Западе 
разрушила оппозицию "элитарного" и массового искусства, подготовив тем самым почву для 
возникновения постмодернизма. 
В искусстве постмодернизма отношение к традиционным ценностям становится иным: они уже не 

так эффективны. Дело в том, что обесценивание традиционных ценностей компенсируется в 
постмодернизме эстетизацией неценного "мусора культур, воспринимаемых как инновационные 
благодаря своей инакости" [5], т.е. эстетизацией массовой культуры как оригинальной, 
альтернативной, "другой" по отношению к "высокой" культуре. Толерантные взаимоотношения тех 
сфер, которые в контексте модернистских взглядов считались маргинальными – массовой культурой, 
экологией, феминизмом и т.д., – опознавательные знаки культуры постмодернизма. 
В свете сказанного перед исследователями стоит сложная задача разграничения "высокой" и 

массовой культур, с одной стороны, и не менее важная проблема их толерантного сближения. 
Приведем яркий пример, где одинаково аутентичными выглядят высокая художественная традиция и 
принципы массовой культуры. Сегодня существуют две точки зрения на культурный статус русской 
рок-музыки и рок-поэзии. Одна из них опирается на устойчивую тенденцию относить русский рок к 
массовой культуре, другая – утверждает элитарность этого направления. Очевидно, что рок-музыка 
ориентируется на максимально возможную аудиторию и не предполагает непонимания. Но в то же 
время для рока характерно декларативное отторжение от массовой культуры, расхождение с нею. В 
способах такого отторжения рок оказывается близок направлениям культуры "элитарной". Рок-
музыкант и рок-поэт, даже эксплуатируя приемы и жанры массовой культуры, обращает их в 
элитарное искусство за счет разрушения содержательных и жанровых клише эстрадной и блатной 
песни [6]. Многие рок-певцы придают своим песням "кичевое" звучание, создавая "массовое 
искусство для избранных" [7].  
Задача разграничения "высокого" и "низкого", "элитарного" и массового в искусстве 

постмодернизма требует дополнить ее критерием, определяющимся позицией и внутренней свободой 
художника, критериями структурно-семиотического характера. Поисками таких критериев занята в 
последние годы западная культурология, предлагающая рассматривать массовую культуру как 
специфический условный язык (Р. Барт), как определенный код, воплощающий бессознательные 
психологические устремления масс (Ж. Лакан), как определенного рода "риторику", передающую 
фантастическое видение мира (Ц. Тодоров), – словом, судить о ней не только и не столько по 
содержанию, сколько по формам эстетического сообщения. В чистом своем выражении 
семиотический подход к массовой культуре самоочевидно недостаточен, однако плодотворность его 
использования, наряду с анализом авторской установки, содержательного объема произведений, их 
социологических функций и т.д., видится несомненной. Причем как раз в работах, посвященных 
массовой культуре, этот подход способен дать наиболее значительные результаты. 
Разрушение былых перегородок между литературой для масс и литературой для элиты – а в том, 

что оно произошло, не сомневаются даже наиболее стойкие адепты элитарности искусства – 
осуществляется в таких жанрах, как социальная мелодрама, бытовая комедия, бытописательный 
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роман и т. п. Формулы этой литературы предстают как более аутентичные реальному жизненному 
опыту большинства людей, чем поэтика "высокого" искусства. 
Широко известно, что массовая культура всегда заключает в себе элементы мистификации 

законов действительности, и это составляет одну из неотъемлемых ее особенностей. Часто в этом 
видят коренное различие между культурой массовой и "высокой", хотя, как мы пытаемся показать, 
разграничения должны быть более точными, включая в себя и эстетические аспекты. Реальность в 
массовой литературе на самом деле подвергается осознанному мифологизированию, сколь бы 
"безыскусным" и внешне совершенно достоверным ни казался ее облик. Напомним, что в массовой 
культуре авторская установка обязательно определяется принципом соответствия ожидаемому 
аудиторией, а не попытками самостоятельного и независимого постижения мира; строго говоря, 
перед нами не столько картина действительности, сколько преломление реальной жизни в массовом 
сознании. Но это не значит, что массовая культура заведомо отказывается от каких бы то ни было 
гносеологических задач и в этом отношении не может представлять серьезного интереса. Напротив, 
присваивая себе назначение социальной хроники современности (и тем самым, обнаруживая одну из 
слабостей "большой" литературы последних лет), она очень часто оказывается первопроходцем 
важных коллизий и проблем, впрямую затрагивающих судьбы общества, свидетельствуя тем самым о 
нетривиальной своей роли. 
Соглашаясь с некоторыми исследованиями последних лет в том, что понятие "массовая культура" 

не должно рассматриваться как оценочная, эстетическая категория, тем не менее, отметим, что это не 
просто упрощенное или ухудшенное издание так называемой высокой культуры, а явление 
совершенно другого порядка [8]. Как мы уже говорили, в искусстве противоположность "высшего" и 
"низшего", "элитарного" и массового не является абсолютной. В самой массовой культуре также 
можно выделить образцы, обладающие стилевыми признаками "высокого" или "низкого" жанров, но 
еще более ей присуще отрицание подобных противопоставлений, преднамеренное смешение стилей.  
В заключение зададимся вопросом: значит ли все это, что различие между "элитарной" и 

популярной культурой потеряло всякий смысл? Думается, что это не так. С одной стороны, нынешняя 
художественная культура носит гибридный характер, в котором элитарное и массовое искусство 
переплетены весьма тесно. С другой – различение массового/элитарного в наши дни качественно 
изменилось, что особенно видно в молодежной среде. Сейчас молодой человек живет 
преимущественно в среде групповых субкультур, в которых проблемы элитности, 
культурности/некультурности, знаний, власти оказываются не существенны. Больше внимания 
уделяется спорту, музыке, т.е. явлениям массовой культуры. Поэтому данное различие, выполняя 
важную функцию социального маркирования культурного потребления, т.е. идентификационную и 
ориентирующую функцию, вместе с тем, служит основанием для дальнейшего более глубокого 
осмысления проявления феномена толерантности и его значения в постмодернистской 
художественной (и не только) культуре. Значение феномена толерантности актуализируется и тем, 
что в современной культуре происходит все более глубокая дифференциация, касающаяся и 
массовой, и элитарной культур: в рамках каждой субкультуры рождаются свои массовая культура и 
культурная элита, не стремящиеся к выходу на общенациональный уровень. Приведение культурного 
"дифференциала" к общему знаменателю современной художественной культуры – миссия 
толерантности в эпоху post-moderniti. 
Таким образом, современный художественный процесс отразил синтезирующую суть 

взаимопроникновения массовой и "высокой" культур. Акцент с их противостояния переносится на их 
нерасторжимую целостность. И позволяет это сделать толерантное отношение к художественному 
процессу, этому удивительно подвижному организму, как только можно полно характеризующему 
особенности гибких и естественных контактов между двумя культурами. Культурная парадигма 
постмодернизма пытается снять проблему противостояния культур, и насколько удается 
постмодернизму сгладить крайности обеих культур – показывает современная литература и искусство 
в целом. 
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Имихелова С.С. Толерантность в постмодернистской художественной культуре. 

В статье на основе достояния художественной эпохи постмодерна анализируется феномен 
толерантности. Мировоззренческие основы постмодернизма рассматриваются с точки зрения 

осознания плюрализма культурных традиций и отказу от их классификации на "высокие" и "низкие". 
Соотношение феномену толерантности и постмодерна художественной культуры исследуется в 

контексте анализа литературы и музыкального искусства отмеченного периода. 

Imihelova S.S. Tolerance in the Post-Modern Artistic Culture. 

In the article on the basis of post-modern artistic epoch property the phenomenon of tolerance is analysed. 
The world outlook bases of a post-modern are considered from point of awareness of cultural traditions 

pluralism and refusal of their classification into "high" and "low". Correlation of the tolerance phenomenon 
and post-modern artistic culture is explored in the context of literature and musical art analysis of the 

mentioned period. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

У статті розкривається цінність та зміст понять "толерантність" і "терпимість", 
проаналізовано вплив процесів трансформації російського суспільства на реалізацію принципу 

толерантності у різних сферах суспільного життя та між різними соціальними групами;  робиться 
висновок про необхідність створення сприятливих умов формування толерантності. 

Исследование проблем толерантности – одна из значимых задач современного обществоведения. 
Особую актуальность она приобретает в контексте изменений, происходящих в социальном строе 
российского общества и мира в целом. Сдвиги в области социальной структуры оказывают 
существенное воздействие на взаимоотношение между отдельными людьми, социальными группами, 
конфессиями, государствами. Именно эти субъектно-объектные взаимоотношения – область 
применения понятия "толерантность". Сегодня термин "толерантность" (лат. tolerantia – терпение) 
оказался ключевым понятием, эвристическим для анализа политических, социальных, культурных 
процессов и тенденций XXI века. Только на основе принципов толерантности могут существовать и 
успешно развиваться государства, может выжить человечество. 
Следует отметить, что в отечественной науке термин "толерантность" закрепился в конце 80-х гг. 

прошлого века. Этому способствовали исследования в области гуманитарных наук, необходимость 
сохранения культурного плюрализма России, а также стремление части политиков и интеллигенции 
использовать западный опыт создания гражданского общества.  
К сожалению, отечественное и зарубежное обществоведение не выработало единого взгляда на 

содержание данного понятия. Существующий полисемантизм в понимании толерантности, создает 
определенные трудности в познании этого феномена. 
В течение продолжительного времени толерантность определялась как терпимость. Так, в 

советском энциклопедическом словаре говорится, что толерантность – терпимость к чужим мнениям, 
верованиям, поведению [1: 1332]. По существу таким же образом трактуется этот термин в 
социологическом энциклопедическом словаре [2: 375] и в энциклопедическом словаре по 
политологии [3: 375]. Однако в последнее время подобное понимание толерантности все больше 
подвергается переосмыслению. Ведь за внешней формой терпимости может скрываться внутренняя 
враждебность. Именно это имеет в виду Р.Р. Валитова, которая определяет толерантность как 
нравственное качество, характеризующее отношение к человеку, принадлежащему к другой расе, 
национальности, культурной традиции, религиозной конфессии, как к равно достойной личности [4: 
590]. В отличие от терпимости, как замечает автор, толерантность предполагает право личности на 
сохранение ее автономии. Как качество личности толерантность предполагает настроенность на 
паритетный диалог, на познание нового, "чужого", а также не исключает возможности изменения 
системы взглядов и представлений индивидов. 
Представляет интерес рассмотрение толерантности В.А. Лекторским, который выделяет четыре 

понимания данного термина. Первое: толерантность как безразличие. Оно связано с классической 
либеральной традицией. Согласно этому пониманию, существование различных взглядов и практик 
считается неважным перед лицом основных проблем, с которыми имеет дело общество. Второе: 
толерантность как невозможность взаимопонимания. Люди и разные культуры предстают при таком 
понимании чем-то вроде лейбницевских монад, не имеющих окон и не могущих поэтому 
взаимодействовать друг с другом. Третье: толерантность как снисхождение к слабостям других, 
сочетающаяся с некоторой долей презрения к ним. Четвертое: толерантность как расширение 
собственного опыта и критический диалог [5: 46-54]. Последнее понимание автор считает 
единственно правильным, так как оно обеспечивает активное отношение к представителям других 
групп. Здесь, как считает философ, мы уже не просто оставляем в покое сторонников других 
убеждений: мы должны попытаться сопоставить нашу позицию с чужой, понять основания каждой из 
них и, возможно, через это взаимодействие скорректировать свои взгляды [6: 15]. 
Правда, при этом возникает вопрос: всегда ли опыт "другого" может стать нашим, и всегда ли 

критический диалог достаточен? 
Ставя эти вопросы, Н.Н. Федотова, более осторожно определяет толерантность. "Толерантность, − 

пишет она, − это признание легитимности законных и не расходящихся с моралью интересов другого 
и открытость по отношению к его опыту, готовность к диалогу и к расширению собственного опыта в 
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этом случае" [7: 10]. Нам представляется, что данное определение более адекватно отражает 
сущность толерантности; в нем обозначены грани толерантности, ("не расходящиеся с моралью 
интересов"). Оно будет использоваться нами в качестве рабочего инструмента для анализа проблем 
толерантности. 
Известно, что толерантность – одна из фундаментальных основ достижения социального согласия 

в обществе. Само же общество – сложная самоорганизующаяся система, устойчивость которой 
обуславливается характером связей и отношений между его основными элементами. В рамках этой 
системы функционируют различные общности и группы – нации, классы, слои населения, гендерные, 
профессиональные, конфессиональные и другие.  
В процессе трансформации российского общества произошли кардинальные изменения всех 

элементов его социальной структуры, оказывавших преимущественно негативное воздействие на 
реализацию принципа толерантности, организацию солидарных действий большинства членов 
российского общества. Подобные изменения произошли и в других странах, бывших в прошлом 
составными частями СССР. 
Разгосударствление и приватизация государственной собственности на средства производства, 

другие экономические преобразования расширили и углубили социальную дифференциацию в 
обществе. Множественность форм собственности породила новые разновидности социальной 
дифференциации, поставила собственника и работника в объективно неравные положения к 
средствам производства, сформировала сложный комплекс новых классов и социально-
экономических интересов, что, в свою очередь, обострило социальные отношения между различными 
группами в обществе. По данным известного социолога З.Т. Голенковой, ныне в России по уровню 
благосостояния в составе населения богатые составляют 7%; состоятельные − 5,3%; обеспеченные – 
15,8%; малообеспеченные – 57,0%; неимущие – 20,2% [8: 35]. Профессор В.С. Семенова считает, что 
в конце 2005 г. в стране 10% самых обеспеченных были в 52 раза богаче 10% самых малоимущих [8: 
36]. В стране 53 долларовых миллиардера и огромная масса бедных людей. В России по существу две 
России. Понятно, что подобная социальная структура не может служить социальной базой 
формирования толерантности. Она – постоянный источник конфликтов.  
По данным исследований Российской академии государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (РАГС), проведенных в ноябре 2006 г., 65,2% россиян оценивают конфликты 
между богатыми и бедными как острые или очень острые, 18,3% − не очень острые, 11,3% − "трудно 
сказать", лишь 5,2% ответили, что конфликтов между богатыми и бедными нет [9: 36]. 
Создание необходимых условий формирования толерантности требует радикальных изменений в 

обществе, проведения справедливой социально ориентированной политики, обеспечивающей 
достойные условия труда и жизни всем членам социума. 
Требует оптимизации поселенческая структура общества, улучшение социально-экономических 

отношений между городским и сельским населением. Становление новых форм хозяйственно-
экономической жизни в сельской местности осуществляется медленно и весьма болезненно. Более 
того, многие сельские поселения разрушаются. Это существенно сказывается на взаимоотношениях 
между городом и деревней. Как свидетельствуют материалы Всероссийской переписи населения 
2002 г. в России насчитывается более 13 тыс. сельских населенных пунктов без людей и свыше 30 
тыс., в которых проживает в среднем по пять человек. Доля таких сел составляет 30,3% всех сельских 
населенных пунктов России.  
Реализация принципов толерантности во многом определяется этнической и конфессиональной 

структурой общества. Российское общество характеризуется полиэтничностью и 
поликонфессиональностью. Толерантные и интолерантные отношения активнее всего проявляются в 
этносфере. В России 176 национальностей и уровень межэтнического общения достаточно высок 
почти на всех территориях. Межэтническая толерантность формируется в сфере сознания, а 
проявляется в поступках. 
Как показывают исследования, проведенные в разных республиках Российской Федерации, людей 

толерантных, готовых к общению, везде намного больше, чем просто индиферентных. Среди русских 
доля этнически индиферентных колебалась в пределах 10-15%, а готовых к позитивным контактам – 
до 60-80% по социальным, демографическим и этническим группам [10: 208]. В последние годы в 
связи с обострением национальных отношений как внутри России, так и между Россией и странами 
ближнего зарубежья увеличилась доля интолерантности в отношениях между народами. Это во 
многом связано с высоким уровнем миграции, причем мигранты – это не только люди других 
национальностей. Это и русские, прибывшие в Россию из Казахстана, Узбекистана, других 
государств, которые воспринимаются россиянами не просто как русские, а как "приезжие" русские, 
которым необходима поддержка, помощь. Мигрантами являются и представители других народов. 
Согласно данным РАГС в конце 2006 г. оценивали конфликты между людьми разных 

национальностей как острые или очень острые – 56,9% респондентов. Вошли в обиход 
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словосочетания "лица кавказской национальности" с негативным оттенком. Теракты в Москве, 
других городах, столкновения на национальной почве в регионах, а также за пределами России 
активизировали подъем националистических, античеченских, антиэстонских настроений. В этих 
условиях важно понять, что только диалог, сотрудничество могут привести к улучшению 
взаимоотношений между людьми разных национальностей. При этом надо иметь ввиду, что активная 
толерантность есть не просто отсутствие враждебности, агрессии, она заключается в 
заинтересованном отношении к людям другой национальности, в одобрении самого факта их 
существования, в стремление понять их, их интересы, найти с ними общий язык, добиваться 
взаимного уважения. Это же относится к людям, принадлежащим к различным конфессиям. 
Трудности в обеспечение религиозной толерантности в России обусловлены сложным 
поликонфессиональным и полиэтническим составом населения, негативным опытом в прошлом, 
наличием групп населения, проявляющих различные формы нетерпимости к другим верованиям, 
появлением новых религиозных образований наряду с существующими традиционными религиями и 
т.д. Исследования показывают, что максимальные показатели отрицательного отношения к другим 
религиям находятся в диапазоне 11% (у мусульман к иудаизму) и 17% (у православных к исламу). 
Сильнее ощущается нетерпимость среди самых молодых возрастных групп (16-17 лет). Уровень 
нетерпимости у них по отношению к иудаизму и буддизму в 3-4 раза выше, чем у респондентов 
самого старшего возраста [11: 68-69]. Общество заинтересовано в утверждение принципа 
толерантности в конфессиональной среде. Российской законодательство обеспечивает равенство 
различных религиозных объединений перед законом, исключает дискриминацию по религиозным 
мотивам. Но, как справедливо утверждает М.П. Мчедлов, здесь многое зависит не только от 
государственных органов и общественных, в том числе религиозных, организаций, но и от системы 
образования и воспитания, средств массовой информации, деятелей культуры, преодоления ими 
своего индифферентного отношения к  бытующим – далеким от толерантности – позициям и нравам. 
Значительное воздействие способны оказать также здравомыслие и культура политических деятелей 
современной России [11: 70]. 
Вызывает в обществе озабоченность возрастающая конфликтность в области семейных 

отношений. Показателем этого явления являются разводы: в среднем на 1000 браков в России 
регистрируются 700 разводов. Основными причинами конфликтов в семье являются злоупотребление 
спиртными напитками одного из супругов, отсутствие взаимопонимания, поддержки, сочувствия, 
ревность и др. Нередко женщины считают, что мужья не способны обеспечить семью, а мужчины – 
что женщины слишком много от них требуют.  
Далеко не всегда толерантными являются отношения между чиновниками и населением, верхами 

и низами. Коррупция, безответственность, бюрократизм среди части чиновников, включая высшие 
эшелоны власти, вызывают негативное отношение к данной социальной группе. По данным 
упоминавшегося исследования РАГС 55,6% респондентов оценили конфликты между властями 
(чиновниками) и населением как острые или очень острые, что нельзя не рассматривать как весьма 
тревожное явление [9: 36].  
Говоря о толерантности нельзя не отметить, что она не может быть безграничной. Толерантность 

нельзя абсолютизировать. Было бы ошибочным быть толерантным по отношению к криминальным 
слоям: рэкетирам, ворам, грабителям, вымогателям, мошенникам. В противном случае это могло бы 
стать причиной роста уголовных преступлений. Люди, преступившие законы, должны столкнуться с 
необратимостью наказания.  
В заключение отметим, что изменения в социальной структуре российского общества обострили 

социальные отношения, ослабили позитивный диалог различных групп, усилили интолерантные 
тенденции. Правда, в последние годы наметились некоторые положительные тенденции в улучшение 
социально-психологического климата в обществе. Они требуют дальнейшего развития. Реальные 
возможности реализации толерантности в российском обществе зависят от существующих 
социальных, культурных и правовых традиций, уровня общей культуры людей, от разумной, 
взвешенной политики правящей элиты.  
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Осинский И.И., Добрынина М.И. Толерантность в контексте трансформации социальной 
структуры российского общества. 

В статье раскрывается ценность и содержание понятий "толерантность" и "терпимость", 
проанализировано влияние процессов трансформации российского общества на реализацию принципа 
толерантности в разных сферах общественной жизни и между разными социальными группами;  
делается вывод о необходимости создания благоприятных условий формирования толерантности. 

Osinskiy I.I., Dobrynina M.I. Tolerance in the Context of Russian Society Social Structure 
Transformation. 

In the article the value and content of notions "tolerance" and "indulgence" is disclosed, the influence of 
Russian society transformation processes on realization of tolerance principle in different spheres of public 

life and between different social groups is analysed; the conclusion about the necessity of favorable 
conditions creation of tolerance formation is drawn. 
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ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРИ МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 
У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЛЮДИНИ 

У статті порушується питання естетичного підґрунтя невербальних чинників терпимого 
ставлення "Я" до "Іншого". Поціновування різноманітності, системний підхід до буття – ось у чому, 
на думку автора, суть художнього мислення особистості, що спирається на естетичні засади в 

інформаційному та діяльнісному аспекті його розгортання. 

Як відомо, на межі ХІХ-ХХ століть у культурі Європи та Північної Америки відбулися докорінні 
зміни, що проявились у різноманітних сферах людського буття. Розпочалась доба наукових 
відкриттів, значних технічних новацій, масового поширення освіченості, глобалізаційних процесів.  
ХХ століття увійшло особливим періодом у людську історію не лише через значний приріст 

наукового знання, вражаючу технізацію різних галузей людської діяльності і побуту, появу нових 
видів мистецтва та некласичної естетики. Відбувся вихід людини за межі власної планети – 
розпочалось освоєння міжпланетного простору. Тому так часто його вважають епохою стрімкого 
прогресивного поступу сучасної цивілізації, навіть періодом наближення до виникнення "ноосфери" 
як принципово іншої якості людської представленості у світі (П. Тейяр де Шарден, В. Вернадський).  
Проте слід пам’ятати, що саме в цей час людство виявило ознаки й власного регресування як на 

рівні соціальної, так, навіть, і біологічної істоти: дві світові війни, тоталітаризм, геноцид, екологічні 
негаразди, пандемії через ослаблення імунітету людського організму тощо. У ХХ столітті в так 
названих розвинутих країнах світу поряд з ознаками прогресивного розвитку науки і техніки 
фіксуються очевидні ознаки цивілізаційної кризи, пов’язаної з деградуванням моральності, 
нівелюванням значущості особистості, наростанням напруженості у сфері міждержавних, 
міжетнічних, міжособистісних стосунків. Тому актуальним постає питання осмислення підґрунтя 
зростання агресивності та інтолерантності в стосунках між людьми як соціально-культурного 
феномена ХХ століття. 
Можна досліджувати явище людської агресивності та нетерпимості як її наслідку, в різних 

аспектах їх прояву: через вивчення політичних чи релігійних засад даних феноменів або ж виявлення 
їх економічного підґрунтя, опис соціальних негараздів і людського деградування на рівні соціальних 
груп, аналіз соціальних механізмів інтолерантної людської поведінки у міжособових стосунках чи ж 
пошук біологічної основи внутрішньовидової та міжвидової агресії Homo sapiens. Значно рідше 
здійснюється їх аналіз у особистісному вияві: як явища особистісної культури поведінки і мислення 
людини. Однак, саме особистісна культура кожного з нас виступає своєрідним духовним "компасом" 
чи, може краще сказати, "осердям" вчинків у процесі безпосередньої життєдіяльності. Навіть за умов 
наявного (традиційного для спільноти або активно пропагандованого через тимчасові соціальні 
негаразди) соціального стереотипу "пошуку ворога" задля своєрідного "випускання пару" при 
невдоволенні ситуацією, особистість далеко не завжди демонструє інтолерантне ставлення до 
"Іншого". Іншими словами, аналіз підґрунтя існування індивідуальної терпимості і доброзичливості у 
міжособистісних стосунках, обумовленого високим ступенем розвитку духовних запитів особистості, 
може сприяти кращому розумінню толерантності чи інтолерантності як особистісних феноменів 
людської культури. На нашу думку, не тільки інтолерантне ставлення до "Іншого" заслуговує на 
поглиблений науковий аналіз. Не менш плідним є дослідження саме толерантності як індивідуально-
культурного феномена при осмисленні неагресивної людської поведінки, її засад і меж.  
Саме на цей аспект проблеми й хочеться звернути увагу в даному дослідженні, в якому ставиться 

за мету осмислити естетичні начала людської небайдужості до дійсності у якості індивідуально-
значущого підґрунтя толерантності особистості, що виявляється як терпимість до "Іншого" чи ж, 
навіть, зацікавленість у ньому. І задля цього необхідно, на наш погляд, проаналізувати художнє 
мислення як індивідуально-культурний феномен, що формується на основі естетичного компонента 
ціннісних орієнтацій особистості чи конкретно-історичної спільноти (нації, етносу, культурного 
регіону). Зацікавленість у різноманітності об’єктів дійсності, зосередженість на унікальному, 
системний підхід до буття, небайдужість до життя, націленість на гармонію – ось у  чому, на нашу 
думку, полягає суть стратегії художнього мислення особистості, яка спирається на естетичний 
компонент в інформаційному пошуці та діяльності. 
Аналіз наукової літератури, присвяченої проблемі толерантності, засвідчує інтерес дослідників до 

різних аспектів виникнення та побутування даного явища. У ракурсі етнокультурного вияву його 
досліджують В. Бакальчук, О. Білик, М. Козловець, В. Крисаченко, М. Рибачук, Т. Цимбал. Як 
характеристику поведінки конкретної соціальної групи вивчають І. Жданова, Ю. Іщенко, В. Піскун. 
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Феномену політичної толерантності приділяють увагу М. Гордієнко, А. Карась, С. Кисельов, 
О. Рудакевич. "Толерантність-інтолерантність", як різні полюси прояву ставлення до інакомислячих 
вивчається при дослідженні духовного життя релігійних спільнот в Україні О. Бучмою. Насильство як 
підґрунтя інтолерантної людської поведінки осмислюється Г. Дичковською, Н. Ємельяновою. 
Ціннісні засади толерантного ставлення у міжособистісних стосунках досліджує О. Музика, 
приділяючи увагу значущості позитивних ціннісних орієнтацій особистості, а саме: зорієнтованості 
на творчість. 
Однак аналіз публікацій, присвячених проблемі толерантності, засвідчує неоднозначність як 

розуміння змісту поняття толерантності, так і витоків явища, яке воно означає. Тому спробуємо 
передусім дослідити основні семи поняття "толерантність". 
Толерантність як термін фіксує різні аспекти людського ставлення до особистісних та групових 

відмінностей буття, а саме: доброзичливе або стримане ставлення до індивідуальних і групових 
особливостей, насамперед релігійних й етнічних [1: 642]; терпимість до чужих способу життя, 
поведінки, звичаїв, почуттів, думок, ідей, вірувань [2: 350]; терплячість до відмінностей життя 
інших людей, терпимість до чужих думок і вірувань [3: 669]; ліберальну настанову щодо прийняття 
зразків поведінки, переконань, цінностей інших людей, належних чи неналежних до безпосереднього 
соціального оточення [4: 363]; відсутність чи ослаблення реагування на певний несприятливий чинник 
через зниження сприйнятливості до його дії [5: 856-857]. Тому при аналізі змістового насичення 
даного поняття можна дійти думки, що ним позначаються достатньо відмінні людські якості, на які 
спираються при оцінці однією людиною чи групою іншої. До того ж це поняття фіксує й різні 
предметні сфери, на які спрямовано увагу при осмисленні відмінностей у життєдіяльності 
представників різних соціальних груп, які виступають об’єктом оцінювання при порівнянні власного 
життя й існування "Іншого". Також поняття толерантності зазначає й неоднакові шляхи подібного 
порівняння: як раціональні, так і позараціональні. 
Спробуємо виявити людські якості, які найчастіше розглядаються підґрунтям толерантності 

особистості. Насамперед, толерантне ставлення може обумовлюватись доброзичливістю у сприйнятті 
відмінностей "Іншого", а, отже, зацікавленим ставленням до нього. У даному випадку, вочевидь, 
зустрічаємо неагресивність людської поведінки. І подібна неагресивність особливого ґатунку: вона 
засвідчує або альтруїзм особистості, або її інші позитивні якості, зумовлені високим ступенем 
розвитку духовних запитів. Тому подібна лінія ставлення особистості до інших людей буде 
характеризуватися значною тривкістю та поширюватись на значне коло об’єктів соціального 
середовища й, можливо, не обмежуватись лише представниками виду Homo sapiens. Такий різновид 
толерантності можна вважати обумовленим "духовною" чи ж активною неагресивністю. Це, на наш 
погляд, "істинна" чи атрибутивна толерантність особистості. 
Толерантність здатна також виникнути внаслідок байдужості до відмінностей того, на кого 

суб’єкт оцінювання чимось несхожий. У такому випадку мова йде про ігнорування "Іншого" або ж 
незацікавленість у ньому. Тут "Я", власне, не порівнюється ні з якою іншою особистістю. І можлива 
причина, либонь, корениться у власній високій самооцінці чи самодостатності. Таке за походженням 
толерантне ставлення "Я" до "Іншого" також засвідчує людську неагресивність. Однак, вона іншої 
природи, ніж перший її різновид. Тому не виключено, що подібне ставлення може мати тільки 
епізодичний характер або бути нетривалим у часі. Тут байдужість, як пасивна неагресивність, може 
легко перейти у іншу спрямованість відношення "Я-Ти", а саме у агресивну поведінку чи нетерпиме 
ставлення при розцінюванні іншої людини як носія не тільки реальної, а й навіть потенційної 
небезпеки. Іншими словами, мова йде про спорадичний та відносний характер толерантності 
особистості. Її можна вважати "обмеженою" або дискретною толерантністю. 

Терпимість здатна проявлятись у вигляді  чемного відношення до того, хто несхожий на тебе, як 
наслідок високої моральної культури особистості чи наявного соціального тиску. Тобто, у даному 
випадку має місце ідентифікація себе як представника іншого культурного середовища чи носія 
інших соціальних (духовних) якостей, проте, визнається й право "Іншого" на "місце під сонцем". 
Однак, чемність (чи краще сказати, стриманість) у такому випадку виступатиме проявом свідомо 
контрольованої або ж соціально подавленої агресивності. Носії таких різновидів агресивності, крім 
того, неоднаково будуть ставитись до "Іншого". Відповідно, відмінним за суттю буде й їх терпиме 
ставлення до інших людей. 
При контрольованій агресивності, у залежності від ступеня духовного розвитку особистості чи 

ступеня її зацікавлення у соціалізаційних процесах, вона може тривалий час не реалізовуватись у 
дискримінаційних актах по відношенню до "Іншого". Толерантність особистості, у такому випадку, 
можна оцінити як потенційну інтолерантність. При подавленій же агресивності, навіть за умови 
соціального контролю за вчинками людини, вона може легко "прориватися" зовні у вигляді 
вандалізму, остракізму, грубості тощо. Тобто, її носій завжди здатний до насилля по відношенню до 
інших людей, чимось з ним несхожих. І він проявляє її за першої-ліпшої можливості. Адже, 



О.П. Поліщук. Естетичний аспект культури мислення особистості у контексті 
проблеми толерантності людини 

 
17 

націлений на фізичне подавляння або приниження несхожого на себе, свідомо чи ж позасвідомо хоче 
продемонструвати у різні способи свою перевагу над "Іншим". Така особистість не обов’язково 
націлена на "соціальну некрофілію". Її позиція найчастіше, на наш погляд, обумовлюється або 
переоцінкою власної значущості, або ж  наявним внутрішньо особистісним конфліктом. "Інший" у 
такому випадку виступатиме своєрідним "громовідводом" від невдоволення своїм статусом, умовами 
життя, зовнішністю й будь-чим іншим. Тому терпимість, як чемність, може бути розцінена як 
латентна інтолерантність. 
Толерантність як терплячість у міжособистісних стосунках, що виступає основою людської 

стриманості у індивідуальному та соціальному вияві, власне, засвідчує високий ступінь 
самоконтролю й, іноді, альтруїстичне сприйняття "Іншого". Тому її можна розглядати, за суттю, як 
латентну чи ж атрибутивну толерантність, у залежності від конкретної ситуації та демонстрації 
особистістю ставлення до іншої людини, характеру і способу виявлення нею власної оцінки "Іншого", 
здійснення конкретного вчинку по відношенню до нього. 
Толерантність, крім того, ще й здатність людини (її організму чи психіки) переносити 

несприятливі чинники середовища існування. Тому мова йде про адаптаційність як спроможність 
свідомо або несвідомо нехтувати відмінностями когось чи чогось при взаємодії з ними. У першому 
випадку, коли мається на увазі спроможність організму до адаптації в умовах зміни середовища 
існування чи прилаштування до його окремих елементів, навряд чи доречно говорити про 
толерантність, як якість особистості. Це тільки резисторність організму, вроджена або набута. У 
другому випадку, коли зазначається толерантність як здатність людської психіки до адаптації, то мова 
йде передусім, на нашу думку, про таку особистісну характеристику людини як потенційна 
інтолерантність (за умови чітко проявленого егоїзму як її світоглядної та моральної орієнтації). 
Значно рідше подібна адаптаційність зумовлюється, на наш погляд, атрибутивною або дискретною 
толерантністю. І її підґрунтям може виступити, відповідно, або альтруїзм, або ж егоїзм "Я". Проте, у 
такому ракурсі тлумачення поняття "толерантність" цінним є, і це необхідно підкреслити, зазначення 
функціональної значущості терпимого відношення у системі "Я-Ти", а саме: його адаптаційного 
потенціалу для безпосереднього життя людини. 
Якщо ж спробувати осмислити предметне підґрунтя людської толерантності, то необхідно 

звернути увагу на її спрямованість до оцінювання передусім етнічної належності людей, яка 
зумовлює відмінності у їх способі життя, звичках, поведінці тощо. Такий ракурс розуміння 
толерантності-інтолерантності фіксує, на наш погляд, людське прагнення до порівняння соціальних 
якостей різних за походженням носіїв, насамперед з метою власної етнічної (і ширше культурної) 
самоідентифікації. Релігійні (конфесійні) самобутні риси тієї чи іншої спільноти теж виступають 
предметом людського зацікавлення при порівнянні різних соціальних груп. І також мова йде про 
самоідентифікацію.  
Ще одна сфера "зацікавлення" при взаємодії "Я-Ти" – це особистісні відмінності, які 

проявляються у неподібності мислення, поведінки, вірувань та подібного. У даному випадку, 
вочевидь, фіксується інтерес людини не лише оцінити "Іншого", а й здійснити внаслідок цього 
самооцінку. Тут "Інший" є, немов би, своєрідним "дзеркалом", в якому проступає неповторність "Я". 
Мова йде про своєрідний вияв людського самопізнання. 
Третій зріз предметної сфери толерантності торкається не соціального, а екзистенційного вияву 

людської представленості у світі. Тому ще однією сферою її проявленості виступають, на нашу 
думку, взаємодії людини зі світом на індивідуальному рівні, в основі яких коренить здатність 
окремих людей до підвищеного рівня адаптації відносно природного і соціального середовища. І 
враховуючи своєрідність людської представленості у світі, а саме існування через культуру, можна 
говорити про "культурацію" (Т. Лугуценко) особистості-носія атрибутивної, дискретної толерантності 
чи потенційної інтолерантності, а також про культуропороджуючий потенціал самої такої 
особистості. 
Аналіз змістовного насичення поняття толерантності та його предметного підґрунтя наводить на 

думку про оціночний характер висновків людини при порівнянні "Я" й "Іншого". Однак, слід 
враховувати, що будь-що породжене людиною є результатом її міркування і дії. Тому можна 
припустити, що "дволикість" людської буттєвості наприкінці ХІХ–ХХ століття, а саме: значні 
наукові, технічні, технологічні здобутки на тлі зростання людської агресивності і нетерпимості, може 
виступити наслідком саме стратегії людського мислення, для якого характерні прагматизм, 
критичність, раціональність, дискурс. Абсолютизація ratio та переоцінка значення наукового пізнання 
у культурному розвої людини й людства, що відбулась у Новий час, може виявитись тією основою, 
що зумовила кризові явища загально цивілізаційного характеру (які зримо фіксуються нині, сприяючи 
розвитку нетерпимості не тільки у сфері міждержавних чи міжетнічних стосунків, а й на рівні 
міжособистісного спілкування й зносин). Однак, такий спосіб (чи стратегія) мислення виявляє 
низький адаптаційний потенціал, що засвідчується новітньою європейською історією. Тому мова йде 
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власне не про його культуростверджуючий потенціал, а про культуро-деградаційний наслідок (якщо 
оцінювати культуру як систему). 
Світоглядною основою толерантності особистості виступає, на нашу думку, передусім 

поціновування різноманітності у бутті: природної, індивідуальної, культурної. Проте, опертя думки 
людини на стратегію ratio, техніцизм і сцієнтизм, сприяє найчастіше пошукові істини як одного-
єдиного вірного варіанта існування об’єкта. До того ж актуальності набуває передусім "світ 
зовнішній" як сфера розгортання і опредмечення людської думки та дії. "Світ людини" відходить, 
немов би, у "тінь" при осмисленні людського існування чи його видозміні. Ще рідше привертається 
увага до унікальності "світу внутрішнього", неповторності і цінності "Я" у культурозначущому сенсі. 
Інша стратегія мислення людини має місце, на наш погляд, при його оперті на естетичний чинник. 
Зупинимось на цьому детальніше при аналізі толерантності особистості.  
Естетичне – це сфера розгортання самобутності і значущості "Я" в бутті соціуму та його 

елементів, унікальності і неповторності кожного природного чи соціального об’єкта. Елімінування 
естетичного з повсякденного існування кожної особистості або його "меншовартування", можливо, 
виступає вагомим чинником зростання людської агресивності, передусім невмотивованої, та 
деструктивності поведінки в міжетнічних, міжособистісних стосунках, вилучає толерантність як 
вагомий фактор їх регулювання. Не виключено, що думка "Краса врятує світ" має певний позитивний 
сенс. Художнє мислення, що спирається на естетичний чинник у своїй детермінації, спрямоване не 
тільки на створення досконалих предметів чи приємного середовища існування, а й привнесення 
гармонії у різні сфери людського життя. Саме тому його носій "дослухається" до різноманітності в 
природному і соціальному бутті та прагне, крім того, породжувати "організовану різноманітність" 
(В. Хогарт), й не лише у мистецтві. Художнє мислення, як стратегія інформаційного пошуку й 
практичного спрямування людської думки, пов’язане, на наш погляд, не тільки з мистецькою 
практикою, а й іншими практиками, для яких має значення естетично-художній компонент (дизайн, 
естетика спорту, естетика побуту тощо).  
Звернемо увагу, що опертя на естетичну інформацію та образно-символічний субстрат думки, 

притаманні саме художньому мисленню, дає особистості можливість фіксувати унікальність 
елементів світу; формує націленість на досконалість, гармонію при породженні об’єктів штучного 
середовища; враховує емоційно-чуттєвий компонент людської буттєвості; сприяє не лише 
привнесенню в життя кожної особистості задоволення, а й кращому сприйняттю та поціновуванню 
"Іншого" в реаліях соціального буття. А все це зменшує ступінь агресивності людини в 
міжособистісних стосунках та підвищує загалом адаптаційні можливості людини й людства.   
Тому художнє мислення, як стратегію людської думки, для якої значущість має естетичний 

чинник і спрямованість на привнесення гармонії при створенні ідеального образу та його 
предметного носія, можна вважати, на нашу думку, важливим чинником у формуванні толерантності 
особистості. 
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Полищук Е.П. Эстетический аспект культуры мышления личности в контексте проблемы 
толерантности человека. 

В статье рассматривается вопрос эстетической основы невербальных факторов терпимого 
отношения "Я" к "Другому". Нацеленность на разнообразие, системный поход к бытию – вот в чем, 

по мнению автора, проявляется сущность художественного мышления личности, которая 
руководствуется эстетическими параметрами в его информационном и деятельностном аспектах. 

Polishchuk H.P. The Aesthetic Aspect of Personality’s Thinking Culture in the Context of Human 
Tolerance Problem. 

The article is devoted the question of the nonverbal factors of tolerant attitude between I and Other aesthetic 
basis. The author considers that relieving the monotony of life, systematic approach to the matter – that is 

the main feature of person’s artistic thinking which follows the aesthetic principles in it’s informational and 
activity development.
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ЕСТЕТИКА ФІЛОСОФІЇ Г.С. СКОВОРОДИ: ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЗВОРОТНОГО ШЛЯХУ 
В МАЙБУТНЄ ПОСТМОДЕРНУ 

У статті розглянуто естетичний сенс художньо-образної системи філософії Г. Сковороди, 
обумовлений пошуком екології (виживання) людини у вітчизняному культурно-мистецькому 

просторі, також проаналізовано  його внесок в майбутнє розбудови соціально справедливого устрою 
в Україні. Зазначено, що у філософії Сковороди простежується перспектива, естетика людини-
космосу – її внутрішній світ, що складає потужний естетичний потенціал його філософії. 

 
Щоб повірити в добро, треба почати робити його. 

Л.Толстой 
Актуальність і доцільність дослідження зумовлена необхідністю переорієнтації всієї системи культурних 

цінностей української спільноти, яка є наслідком духовної кризи буття людини в межах сучасної цивілізації, 
конче потребує виховання толерантності, гармонізації стосунків, зменшення агресивності у ставленні 
до "Іншого", націленість на віта-філію як принцип свого пердставлення у світі. 
Драматизм ситуації відчуження від справжньої культури мільйонів людей полягає в тому, що, не 

засвоївши свого, вони приречені на незасвоєння чужого. На сьогодні повно і глибоко розкрито 
ідейно-тематичне багатство творів Сковороди, визначено їхнє місце в літературному русі ХVІІІ ст. 
Останнє набуває естетичних і релігійно-етичних вимірів та надає естетичного сенсу його творчості, як 
єдності в розумінні світу та життя, та демонструється в специфічній естетичній формі, виходячи з 
цінностей особистості Г.С. Сковороди та його методів як творця. Естетичний сенс відповідає 
змістовності, яка виявляється у творчості Г.С. Сковороди у трьох споріднених формах: 
Г.С. Сковорода – поет, Г.С. Сковорода – філософ, Г.С. Сковорода – педагог.  

Оригінальність художньо-естетичної системи та принципів мислення Г.С. Сковороди призводила 
до розмаїття розуміння й оцінок його поглядів, динаміки філософсько-естетичних позицій щодо 
культурної значущості мислителя серед літературознавців, мовознавців, філософів, педагогів. 
Ступінь наукового опрацювання проблеми фіксує неоднозначність оцінки естетичної спадщини 

мислителя у філософсько-естетичній літературі. Класичні студії В. Ерна, Д. Багалія, Д. Оленчина, 
Д. Чижевського, а також ґрунтовні сковородинознавчі розвідки П. Житецького, Ф. Зеленогорського, 
М. Сумцова, Л. Ушкалова та ін. зумовили широкий діапазон оцінок поглядів Г.С. Сковороди. Його 
образ часто розглядають як певний архетип нашої нації, в котрому втілились її характерні риси 
(О. Кульчицький, І. Мірчук, М. Шлемкевич, В. Янів). Багато вчених осмислюють творчість 
Г.С. Сковороди в контексті культури українського бароко (Л. Довга, С. Кримський, Д. Наливайко, 
А. Макаров, М. Попович, М. Ткачук, М. Ольховик). Із середини ХХ ст. літературну творчість 
Г.С. Сковороди розглядають у тісному зв’язку з художньою та науковою спадщиною українських 
культурних діячів Київської Русі, вчених братств, професорів Києво-Могилянської академії, шукають 
відгомін його ідей у мислителів України XІX ст. Йдеться про праці В. Горського, І. Захари, І. Іваньо, 
В. Нічик, І. Паславського, А. Пашука, Я. Стратій та інших дослідників, які працюють у галузі 
вітчизняної історії філософії й аналізують проблеми, що, поряд із іншим, торкаються осмислення 
сенсу життя людини, усвідомлення нею свого призначення на землі, терпимості та толерантності. 
Виокремлення проблеми динаміки філософсько-естетичного зрізу осмислення образу мислителя з 

культурно-історичних позицій неможливе без урахування критичного дискурсу і мистецької практики 
ХІХ-ХХ ст. (зокрема, філософсько-естетичні та літературно-критичні статті М. Євшана, О. Луцького, 
А. Товкачевського, а також літературна спадщина І. Драча, П. Тичини, М. Рильського, Ю. Клена, 
Л. Костенко, Т. Пінчук та ін.). Належне осмислення порушеної нами проблеми неможливе без аналізу 
вітчизняної наукової літератури з філософії культури, зокрема праць В. Горського, С. Кримського, 
Л. Левчук, В. Малахова, М. Поповича, В. Даренського та інших дослідників. Вагоме місце серед 
філософсько-естетичних напрацювань з приводу часу в естетиці діалектики символів, художньої 
образності, сакральності релігійного буття посідають роботи сучасних науковців (П. Гайденко, 
А. Канарського, В. Личковаха, О. Рябініної, В. Суханцевої, А. Федя, В. Шелюти, Р. Шульги, 
А. Яценко та ін.). 
Необхідність дослідження естетичного сенсу художньо-образної системи філософії Г. Сковороди 

обумовлена пошуком шляхів "виживання" людини у сучасному вітчизняному культурному просторі, а 
саме динаміки "вертикальних" і "горизонтальних" змін у культурі України і світі періоду глобалізації.  
Мета статті полягає у розкритті естетичного сенсу художньо-образної системи філософії Григорія 

Сковороди в контексті виявлення основних рис української ментальності.  
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Основною тезою даної статті є твердження, що філософії Г.С. Сковороди притаманний діалогізм 
не тільки як жанрова форма виразу думки, але, насамперед, як її внутрішня структура, 
"породжувальна модель", де естетичне подається як відповідне релігійно-етичному. На чому й 
наполягає Г.С. Сковорода своїми діалогами [1]. У діалогічному зіткненні внутрішній світ людини 
структурується як символічний "мікрокосм", глибинна "топологія" якого задана текстами Святого 
Письма, на що звертає увагу В. Даренський (2007). У Г.С. Сковороди первісна, фундаментальна 
онтологія будь-якого діалогічного спілкування змодельована за принципом своєрідного трикутника: 
людина ("мікрокосм") – світ ("макрокосм") – Біблія ("мезокосм" трансцендентних символів, що не 
тільки "опосередковують" смислові структури двох перших "світів", але – і це головне! – надають їм 
софійного виміру, виявляючи їхній передвічний смисл, явищ через Слово Боже). Яскравим 
унаочненням тому є підсумковий твір "Діалог. Имя ему – потоп зміин". Г.С. Сковорода висвітлив це 
від імені Нетлінного Духу в словах, сповнених не тільки бездонного смислу, але й специфічної 
"барокової" краси: "Не прекрасний ли храм премудраго Бога мыр сей? Суть же тры мыры. Первьй 
есть всеобщій и мыр обительный, где все рожденное обитает. Сей составлен из безчисленных мыр-
мыров и есть великій мыр. Другіи два суть частиныи и малыи мыры. Первый мікрокозм, сиречь – 
мырик, мырок или человек. Вторый мыр симболичный, сиречь Библіа... А Библіа есть симболичньй 
мыр, затем что в ней собранныя небесных, земных и преисподних тварей фигуры, дабы они были 
монументами, ведущими мысль нашу в понятіе вечныя натуры, утаенныя в тленной так, как рисунок 
в красках своих" [2: 338]. АН наш погляд, глибинно-онтологічний зміст, який лежить в основі 
діалогічного філософування Г.С. Сковороди дозволяє зрозуміти не тільки "внутрішні механізми" його 
особистого мислення, але й сутнісну природу діалогічності, зокрема її трансцендентні, метафізичні 
виміри, які витікають із онтології людини як homo religius.  
Виходячи з останнього посилу можна відзначити, що у своїй художній творчості Г.С. Сковорода 

відстоює єдність краси і добра, глибокомисленевість мистецтва, готує ґрунт  для розвитку 
реалізму в українській літературі. Він широко використовує "філософські" засоби – запитально-
відповідальної форми діалогів, антитетичний метод, який дозволяє побачити внутрішню сутність 
"невидимого", дійти через співставлення антитези істини. Тому життєві вчинки українського 
мислителя мали символічне навантаження, як і вся барокова література. На думку Сковороди, і 
філософія, і мистецтво повинні служити справі самопізнання людини. Саме в цьому він вбачає 
повчальний смисл єгипетських статуй. Якщо мистецтво втрачає цю мету і перетворюється на 
самоціль, то воно втрачає все. Мистецтво завжди містить у собі момент символіки у співвідношенні 
знаку і значення в художньому образі. Цей символізм набуває універсального значення. Якщо в 
справжньому мистецькому творі центр ваги знаходиться на художньому образі, і, якщо критерієм 
художності є конкретність та емоційність внутрішньої форми, то у Сковороди наголос робиться на 
значенні образу. Його філософія стає в деякому відношенні розробкою принципів моралістичного 
витлумачення образів світу, даного у відчуттях, та світу, створеного фантазією. Моральне 
значення законів природи він бачить в усвідомленні того, що видимість не становить сутності речей, 
а тільки спрямовує людську думку на пізнання внутрішнього їх начала [2]. 
У художній творчості Г. Сковороди реалізується ідея єдності естетичного і етичного у взаєминах 

мистецтва й моралі, де моральна проблематика складає найважливішу частину, а естетична цінність, 
за висловом Л. Толстого, визначається "етичним напрямом". Взагалі, при  естетичній оцінці людини 
слід виходити з її сутності; прекрасне в людині має перебувати в тісному зв’язку з її суспільною 
моральною будовою [3: 76].  
Як сказав Томас Манн, у мистецтві нас вражає "разюче пізнавання справжнього життя" в образі і 

завдяки образу, пізнавання для глибшого розуміння. Кант писав: "Побачивши витвір витонченого 
мистецтва треба усвідомлювати, що це мистецтво, а не природа; але проте доцільність у формі цього 
твору повинна здаватися такою вільною від всякої примусовості довільних правил, неначебто воно 
було продуктом одній тільки природи. Мистецтво може бути назване прекрасним тільки в тому 
випадку, якщо ми усвідомлюємо, що воно мистецтво, і проте воно здається нам природою" [4].  
Гегель, кажучи про мистецтво живопису, зробив цікаве зауваження: "Людина може радіти своєму 

умінню відтворити власною роботою і старанням те, що існує в природі. Але і ця радість, це 
захоплення зменшуються тим більше і навіть перетворюються на пересичення і огиду, ніж більш 
схожа копія на даний природою оригінал. Як було доцільно сказано, існують портрети до огидності 
схожі" [5]. Отже, соціальне призначення мистецтва полягає, на погляд Г.С. Сковороди, в тому, що 
воно через віддзеркалення свого предмету цілісно, універсально впливає на людину. Мистецтво 
формує гуманістичні принципи, відповідаючи тим самим на сокровенні питання людського буття, 
впливає на атмосферу соціально-духовного життя в цілому. 
Мистецтво гуманістично орієнтоване (спотворення гуманістичної орієнтації мистецтва перекручує 

і руйнує саме його природу) і прагне через функцію гедонізму "затвердити" особу в її самоцінному 
значенні і через суспільно-виховну функцію – соціологізувати людину. Митець невід’ємний від свого 
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твору, і його відповідальність перед суспільством завжди вимірюється глибиною художнього 
виявлення тенденцій гуманізму. У сучасному суспільстві він часто стикається з антигуманістичною 
дійсністю, яку він повинен духовно подолати. 
У розумінні суті "сучасного гуманізму" цікавим є погляди О. Єременка: "Коли ми говоримо "в 

сучасному гуманізмі", тим самим підкреслюємо відмінності цього явища від гуманізму епохи 
Відродження, який припускає захоплення людиною, як істотою винятковою, вільною, що вибирає 
своє місце в бутті і формує свою зовнішність" [6: 462].  Саме тому людина як здібна до творчості 
істота над усього створеного, вище ангелів і найближче до Бога [7].  
Гуманізм же сучасного інтелігента – це тривіальна любов до ближнього, любов до маленької 

людини, з одного боку, що далеко не досягає християнської самовідданості, з іншої – замішана на 
неабиякій наївності, незнанні справжньої духовної зовнішності маленької людини, на його ідеалізації. 
Це блискуче показує В. Суханцева, аналізуючи  "Лист про гуманізм" М. Хайдеггера. Із її точки зору, 
гуманістичне культивування людської суті і людської істоти відводить нас від Буття в "щільне і 
непорушне" царство Сущого. У цьому царстві "людина центрує навколо себе мир і себе в світі, не 
потребуючи ніякого алібі, окрім себе самого". Через це гуманізм виявляється "черговою припоною на 
шляху людини до власного буття" [8: 13]. 
На нашу думку, стиль творів Сковороди був не тільки явищем особистісним, а й обумовлювався 

сучасною йому епохою. Так, у своєрідності переосмислення оповідного матеріалу, в індивідуалізації 
мовних засобів барокового стилю виявлялась творча індивідуальність автора, його емоційно 
напружене ставлення як до самого світу, так і до засобів його відображення у свідомості. У його 
творах ідеї Просвітництва уживаються з містичними алегоріями, образна конкретність – з 
філософською рефлексією, дидактика – з емоційністю [2: 28].  
Вражає емоційна наснаженість творів Сковороди, тут відчутний вплив індивідуального початку, 

де на перший план виступає суб’єктивне ставлення автора до світу і до засобів відображення 
дійсності в свідомості. Може скластися враження, що ідея "втечі" від світу Г.С. Сковороди – це ідея 
бездіяльності, ууникнення боротьби зі злом. Щоб подолати зло, на думку мислителя, треба вести 
спосіб життя, справді гідний людини. На цій основі і побудовано його суспільний ідеал, втіленням й 
віддзеркаленням якого був власний незалежний спосіб життя. Тому його можна віднести до тих 
мислителів, вчення яких перебуває у повній гармонії з їхнім життям. 
Онтологічною основою вчення Г.С. Сковороди є концепція трьох світів: макрокосму ("обительний 

мир", всесвіт), мікрокосму (людина) і світу символів (Біблія). Суть думки про "три світи" йде від 
Філона та Климента Олександрійського і полягає ось в чому: Бог об’явив себе в (1) природі, (2) 
людині та (3) Святому письмі (Біблії), − тобто природа, людське серце та Біблія є трьома "книгами-
світами", читаючи які, людина годна пізнати єство речей. Звідси випливає і славетне гасло 
Г.С. Сковороди: 

"Пізнай себе!,  
Знехтуй земним, дивись на нематеріальне, 
З видимого пізнавай невидиме",  
− як дуже важливе й прикметне для його поглядів – недаром Г.С. Сковороду давно і цілком 

охрестили "філософом себепізнання" [9: 11].   
Таємничу єдність матерії та форми можна пояснити і інакше. Метафізичні опозиції матерії та 

духу, єдиного й множинності, частини й цілого структурувала "дзеркальна" модель. Так, Стефан 
Яворський стверджував: "…Частей бо душа не имать, дух не разделън суть. Но и в иных вещех не 
тожде ли бываєт, ни ли видъсте когда от многих частей устроєнноє зерцало, како єдино и тожде лице 
человъческоє во многих оных зерцала частех видимо бываєт" [9: 59]. Саме в семантичному полі 
метафори "дзеркало" структурувалася ідея самопізнання. При цьому осягнення Бога через його 
творіння пов’язане з мудрістю самопізнання.  
Називаючи "дзеркалом" Бога філософ має на увазі, що "тільки одне дзеркало є бездоганне, сам Бог, 

який усе приймає так, як є, тому що це дзеркало ні для чого існуючого не є інше, але те саме, що є в 
усьому. "Стань же коли твоя ласка, на рівній місцині та й звели поставити довколо себе віночком 
сотню дзеркал, − звертається герой "Діалогу про стародавній світ" до свого співрозмовника. – Тоді 
зразу побачиш, що один-однісенький твій тілесний бовван володіє сотнею залежних від нього образів. 
А як тільки прибрати дзеркала, усі копії миттю сховаються у своєму єстві, або оригіналі, неначе гілля 
у своєму зерняті. Тим часом сам наш тілесний бовван є не чим іншим, як тінню справжньої людини. 
Це твориво, на манер мавпи, перекривляє невидиму й непроминальну силу та божество тієї людини, 
чиїми дзеркальними тінями є всі наші боввани, котрі то з’являються, то щезають, тоді як правда 
Господня стоїть вовіки непорушна, укріпивши свій діамантовий вид – вмістилище незліченних 
піщинок наших тіней…". [9: 11].  

Сковородинівська модель дзеркального відображення природно перетікає в площину практики 
самопізнання, набуваючи форми "інший як свічадо мого власного "Я". Ця ідея покладена в засновок 
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практики "самопереживання" (М. Бахтін), яка характерна для багатьох античних авторів (Платон, 
Арістотель, Лукрецій, Горацій), а також добре відома українським бароковим письменникам (Касіян 
Сакович, Стефан Калиновський, Теофан Прокопович). 
Н. Конрад звернув увагу на те, що утопічні уявлення про якусь межу історії в тих або інших 

формах присутні практично у всіх культурах [10]. Ф. Достоєвському була цілком зрозуміла могутня 
спонукальна сила утопії: "Золоте століття – мрія найнеймовірніша зі всіх, які були, але за яку люди 
віддавали все життя і всі свої сили, для якої вмирали і убивалися пророки, без якої народи не хочуть 
жити і не можуть навіть вмирати" [11: 514].  
Як вірно помічає О. Лармін: "Коли для віддзеркалення беруться абстрактні, не виділені з аналізу 

об’єктивних закономірностей можливості, виникають утопічні, а іноді і просто помилкові ідеали" [12: 
14]. Так, наприклад, якщо епоха Відродження створює ідеал цілісної, гармонійної людини, то світ 
бароко завжди має дуальне членування. Він є своєрідним хаосом, лабіринтом, у якому  діють вищі 
сили, що розривають на шматки душу людині. Світу протистоїть людина – з власним духом, розумом, 
почуттями (іспит людини – випробування її на міцність). Стиль бароко відображає ілюзорність 
реального світу, безпорядність і оманливість мислі, марність прагнень і бажань. Саме життя в 
естетиці бароко сприймається як шлях у невідоме [13: 112]. Спокуса полягає в тому, що Людина, не 
віруючи в Бога, може віддати себе або свою безсмертну душу за штучні блага. 
Соціальне ж значення естетичного ідеалу полягає в тому, що він зорієнтовує суспільство і людину 

на ті проблеми, які постають перед суспільством. Тут естетичний ідеал виступає як певна реальна 
мета і стимул життя та діяльності людини і суспільства в цілому, набуваючи для них світоглядного 
сенсу, стає підставою поведінки і визначення естетичних цінностей і значень. Разом з тим, 
естетичний ідеал органічно входить у світогляд і практичні дії людини. Загальне й індивідуальне в 
справжньому естетичному ідеалі повинні співпадати і реалізовуватися в духовно-практичній 
діяльності людини. У філософії Сковороди фіксується естетика людини-космосу – її внутрішній 
світ, що складає потужний естетичний потенціал його філософії. Вона з часом перетікає у зачатки 
культури постмодерну через його образ толерантнішої людини культури бароко.  
У підсумку треба вказати наступне: 
1. Інтерпретуючи зміст, структуру, принципи творчої спадщини Сковороди, знайшли 

підтвердження преамбули статті про те, чого потерпав мислитель від переяславської церковної 
верхівки і не тільки… Та як сказав класик, нічого не змінюється під Сонцем. Тож вже в часи модерну 
від іншої верхівки − кадебістської "контори" у 50-ті роки ХХ ст. потерпав нащадок Г.С. Сковороди, 
поет Володимир Сосюра та його дружина, яка була на 10 років заслана в табори [14].  
Не можна оцінити рівень терпіння відомих нам людей. Ще й сьогодні нетолерантно поводиться 

держава та "владні мужі" з окремими, хто їм не "до вподоби". То вже є рівень культури останніх, хоча 
вони натякають, що то вже вища культура – культура постмодерну. Чи то так?  
Відповідь на це запитання, може колись, ми знайдемо у філософії нового наукового напрямку, 

який поширюється і назва йому: "Толерантна педагогіка". 
2. Саму ж толерантність запропоновано розглядати як соціогуманітарну проблему сучасності (у 

соціологічному та педагогічному сенсах). По-перше − "це терпиме ставлення до людей, їхніх думок, 
культури, вірування, інакомислення"; по-друге − "це вміння краще розуміти себе й інших людей, 
вступати з ними в контакт, взаємодіяти без примусу, виявляти повагу і довіру" [15: 3]. Тут варто 
уточнити, що поняття толерантності у різних мовах відрізняється і смисловими відтінками: в 
англійській мові толерантність − готовність і здатність без протесту сприймати особистість або річ; у 
французькій − повага свободи іншого, його способу мислення, поведінки, політичних та релігійних 
поглядів; у китайській − уміння дозволяти, допускати, проявляти великодушність до інших; в 
арабській − прощення, м’якість, співчуття, терпіння, у персидській − терпіння, терпимість, стійкість, 
готовність до примирення [16: 24].  

3. Отже, ознайомившись із суттю поняття толерантності маємо усвідомити: 
− держава має формувати суспільство, яке складається з особистостей, що однією з цінностей 

визначають готовність до міжкультурних контактів і діалогу, який спирається на принципи 
толерантності; 

− на державному рівні має забезпечуватися консолідація суспільства, оскільки поділ на "своїх" і 
"чужих" призводить завжди до конфліктних ситуацій, які у свою чергу знищують шлях до 
відкритого діалогу; 

− толерантність не є суто філософською, соціологічною, педагогічною проблемою, вона як 
характеристика соціуму невіддільна від усієї системи його політичних, культурних, моральних, 
релігійних, естетичних та інших цінностей, не слідування яким у свою чергу знищують шлях до 
відкритого діалогу в часі. 
Тим часом ми проходимо крізь час. 
Він твердо ставить кам’яну стопу. 
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Йдемо крізь ніч, крізь бурю у степу. 
Крізь дощ і сніг, дебати і дебюти. 
Ми є тому, що нас не може бути… [17: 10]. 
Тут приходить на згадку скульптурний образ Григорія Сковороди, що був створений 

І. Кавалерідзе. Тому, мабуть, Ліна Костенко і вводить його образ у духовно-інтелектуальну оцінку 
сучасності, де циркулюють, зіштовхуються різні позиції, думки й оцінки [18]. Зводячи історичний 
образ із п’єдесталу, Ліна Костенко робить його, однак, символом надчасового естетично-
філософського діалогу в культурі постмодерну та культурі майбутнього. 
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Левченко  В.В. Эстетика философии Г.С.  Сковороды: интерпретации обратного пути 
в будущее постмодерна. 

В статье рассмотрен эстетический смысл художественно-образной системы философии 
Г. Сковороды, обусловленный поиском экологии (выживания) человека в отечественном культурно-
художественном пространстве, также проанализирован  его взнос в будущее развития социально 

справедливого строя в Украине. Указано, что в философии Сковороды прослеживается перспектива, 
эстетика человека-космоса – его внутренний мир, который составляет мощный эстетический 

потенциал его философии. 

Levchenko V.V. Aesthetics of the H.S. Skovoroda Philosophy: the Interpretations of Reverse way 
in the Postmodern Future.  

The article deals with the H. Skovoroda's philosophy artistic-imagery system aesthetic sense, conditioned by 
human's ecology (survival) search in the native culturally-artistic space, also his contribution into the 

socially fair order development in Ukraine is analysed. It is pointed out that in Skovoroda's philosophy the 
perspective and aesthetics of man-space is featured – his inner world, which makes a powerful aesthetic 

potential of the philosophy. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ СЕМЬЯХ 

У статті аналізується один з аспектів проблеми етнічної толерантності: використовуючи дані 
соціологічних опитувань, автор робить висновок, що формування, розвиток і становлення 

толерантності починається в сім’ї. Оптимальною стратегією адаптації етносів (у тому числі і в 
сім'ї) на думку автора, є інтеграція, що передбачає  позитивне ставлення як до культури власної, 

так і інших народів. 

Российская Федерация является одним из многонациональных государств мира – в нем 
проживают представители свыше 160 национальностей. Полиэтническая среда, сложившаяся на 
территории России, является своего рода единством существования материальных и духовных 
факторов жизнедеятельности представителей различных народов в определенном социальном 
пространстве и времени и определенных конкретно-исторических и географических условиях. 
Проявление межэтнических отношений связаны с соответствующими стратегиями 

межэтнического взаимодействия. С позиций теории аккультурации Дж. Бери выделяет четыре 
возможных стратегии межэтнического взаимодействия в зависимости от степени сохранения 
культурной идентичности и участия в межкультурных контактах – это ассимиляция, сепарация, 
маргинализация и интеграция [1: 34-37]. Оптимальной стратегией адаптации этносов в 
полиэтническом обществе считается интеграция. Она связана с позитивным отношением к культуре 
как собственной, так и к культуре других народов.  
В качестве интегральных показателей этнокультурной адаптации выступает явление этнической 

толерантности. Своим содержанием оно вытекает из более общей категории – толерантность. Обычно 
толерантность определяется как "терпимое отношение к чему-либо или к кому-либо". При этом 
важно подчеркнуть, что сферой применения понятия "толерантность" является область отношений 
разного уровня – межличностных, межгрупповых, международных. Можно говорить о политической, 
религиозной, идеологической, этнической толерантности, рассматривая ее при этом как на уровне 
отдельной личности, так и на уровне отдельных общностей, больших и малых групп людей и целых 
государств. 
В научной литературе находят свое отражение многие аспекты толерантности, которые позволяют 

рассматривать эту категорию с позиций широкого понимания. Назовем некоторые из этих аспектов 
толерантности:  

− социальная восприимчивость взаимодействующих субъектов, интерес к особенностям друг 
друга; 

− уважение и признание равенства партнеров; 
− отказ от доминирования и насилия; 
− признание многообразия человеческой культуры, норм, верований, обычаев, традиций, 

мировоззренческих позиций; 
− готовность принять другого таким, какой он есть; 
− доверие, умение слушать и выслушивать другого; 
− способность к эмпатии, сочувствию, сопереживанию; 
− готовность к взаимодействию на основе согласия, но без ущемления собственных интересов, 

с правом отстаивать эти интересы. 
Как уже было сказано выше, понятие этнической толерантности является выражением одного из 

аспектов толерантности как социального явления. Этнический аспект толерантности актуален 
практически для любого общества, ибо социальные отношения не существуют вне этнокультурных 
особенностей людей.  
Этническая (или национальная) толерантность, пишет В.А. Лекторский, есть "специфическая 

черта национального характера, духа народов, являющаяся неотъемлемым элементом структуры 
менталитета, ориентирующаяся на терпимость, отсутствие или ослабление реакции на какой-либо 
неблагоприятный фактор в межнациональных отношениях" [2: 46-54]. 
Национальный состав Республики Бурятии позволяет судить о полиэтничности данного региона. 

Основные этнические группы здесь составляют буряты и русские.  



Т.Л. Бокова. Толерантность в межнациональных семьях 

 
25 

русские; 67,8
буряты; 27,8

другие 
национальности; 

4,4

 
Толерантность в общении между представителями разных национальностей отражает уровень 

культуры межнационального общения, является средством достижения межнационального согласия, 
показателем зрелости людей, их готовности к сотрудничеству. 
Проведенное автором социологическое исследование позволяет считать, что межнациональные 

отношения в Республике Бурятия стабильные. На вопрос "Как вы оцениваете состояние 
национальных отношений в Вашем регионе?": 63,1% респондентов ответили "Национальные 
отношения в основном стабильные"; 19,2% указали – "Имеется некоторая межнациональная 
напряженность"; 2,3% – отметили "Напряженность в национальных отношениях значительна"; 12,1% 
– затруднились ответить.  
Способность человека к бесконфликтному сосуществованию с другими людьми, которым 

присущи иные мировоззрение, менталитет и образ жизни, формируется у каждого человека с детства 
в процессе социализации. Семья, являясь основным носителем социальных норм и ценностей, 
передаваемых из поколения в поколение, представляет собой первостепенное и необходимое условие 
социализации личности. Именно в семье человек осваивает социальные роли, получает основные 
навыки поведения и задатки толерантного отношения к окружающей действительности. Таким 
образом, формирование, развитие и становление толерантности начинается в семье.  
Этническая толерантность, как личностная установка, как ценностная ориентация, формируется в 

полиэтнической, многонациональной среде. Такой первоначальной средой выступает 
межнациональная семья. Обычно межнациональная семья является одной из основных микроячеек 
полиэтнического общества, своеобразное средоточие его существенных особенностей. В такой семье 
как в фокусе можно увидеть всю сложность межэтнического взаимодействия. В ее рамках 
проявляются различные этносоциальные, этнокультурные, этнодемографические процессы. Так, в 
межнациональных семьях реально проявляются культурно-психологические особенности различных 
этнических групп.  
Проявление толерантности внутри семьи следует рассматривать как определенную систему 

ценностей, норм и образцов поведения субъекта, направленных на уважение и признание 
индивидуальных особенностей других членов семьи, стремление взаимодействовать с ними на основе 
согласия и взаимопонимания. Проявление же толерантности внутри межнациональной семьи 
предполагает терпимость и к особенностям мировосприятия, ценностным установкам, образу жизни, 
поведению членов семьи, принадлежащих к иной национальности.  
Внутренняя атмосфера в таких семьях, больше чем в однонациональных способствует выработке 

толерантности, уважения и терпимости к обычаям и традициям других этносов. Так, на вопрос 
"Вступив в межнациональный брак, испытываете ли Вы несправедливое отношение к себе со стороны 
мужа (жены), родителей, родственников из-за своей национальности (языка, обычаев, культуры и 
т.д.)?" 60,7 % респондентов отметили, что отношения в семье хорошие, доброжелательные; 15 % 
отметили, что в целом отношения нормальные и все более улучшаются, 9,3 % иногда чувствуют 
неприязнь к себе из-за своих национальных традиций; 9,8 % сказали, что иногда возникают 
конфликтные ситуации. 
Как уже было сказано выше, этническая толерантность особенно четко проявляется в отношении к 

представителям других национальностей. Она представляет собой особую установку на терпимость и 
уважение к обычаям, культуре других народов, признание существования "чужой национальной 
правды". Нужно отметить, что этническая толерантность не является средством ассимиляции или 
отказа от собственной культуры, собственного национального "я", а является характеристикой 
межэтнической интеграции, для которой характерно "принятие" или позитивное отношение к своей 
этнической культуре и к этническим культурам групп, с которыми данная группа вступает в контакт. 
Такое понимание этнической толерантности базируется на постулате ценностного равенства 
этнических культур и отсутствия преимущества одной культуры перед другой, на позитивном образе 
иной культуры при позитивном восприятии своей собственной. Так, на вопрос: "Каковы Ваши 
позиции в области национальной культуры?", опрошенных членов межнациональных семей 33,2 % 
ответили, что "Заимствования в культуре полезны и необходимы"; 29,4 % ответили "Культура 
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каждого народа неповторима и более естественна монокультурность"; 16,4 % − "Моим взглядам 
более отвечает культурный плюрализм, но не принудительный"; 12,1 % − "Считаю культуру своего 
народа наиболее значимой и привлекательной среди других"; 7,9 % − "Не одобряю любые попытки 
ассимиляции или насаждения любой культуры (через СМИ, прессу и т.п.)". Данные ответы являются 
показателем проявления толерантности членами межнациональных семей именно как терпимости и 
заинтересованности к проявлениям иной культуры, при сохранении значимости и идентичности 
своей.  
Толерантность внутри семьи базируется также на таких понятиях как бесконфликтное, 

гармонизирующее общение, умение выслушать и уважать мнение собеседника, сохранять 
спокойствие в споре и конфликте, на взаимном согласии, доверии, доброжелательном отношении 
друг к другу. Уровень толерантности каждого члена семьи во взаимоотношениях с окружающими во 
многом характеризует их личные качества, нравственную зрелость и культуру, определяет 
эффективность их взаимодействия с другими участниками семейных отношений. Реализация каждым 
членом семьи личной установки на толерантные взаимоотношения способствует изменению числа и 
характера конфликтных ситуаций в семейных отношениях с тенденцией к их снижению.  
Следует отметить, что уровень толерантности в сфере культуры межличностных семейных 

отношений выступает в качестве важнейшего критерия и показателя эффективности 
функционирования семьи как социальной системы и социального института. Интолерантность 
(нетерпимость) семейного общения может привести к распаду семьи. Помимо терпимости к 
национальным традициям и обычаям в межнациональных семьях, также немаловажным является 
уважение и терпимость по отношению друг к другу не только как к представителю другой 
национальности, но и как к личности со своими установками и интересами. Так, на вопрос "Считаете 
ли Вы, что основной причиной разводов в межнациональных семьях являются этнические 
конфликты?" только 5,1 % респондентов согласились с данным утверждением, 77,6 % ответили, что 
причины разводов могут быть разные, 9,8 % считают, что в современном обществе отсутствует почва 
для разводов по этническим причинам; 6,5 % считают, что многое зависит от традиций и состояния 
межнациональных отношений в конкретном обществе. 
В системе межэтнических отношений каждый социальный субъект (индивид или группа) занимает 

определенную позицию, касающуюся степени его этнической толерантности. Люди, вступившие в 
межнациональный брак, создавшие межнациональную семью, в своем большинстве являются 
толерантными, готовыми к общению и позитивному взаимодействию с представителями других 
национальностей, чем просто индефферентными. У данной категории людей складывается 
этнический менталитет толерантного типа, который включает в себя: систему ценностей, взглядов, 
стереотипов демократического толка, базирующихся на признании принципа толерантности в 
межэтнических отношениях; умение человека принимать людей с иной культурой, сознанием, 
традициями, психологическую готовность к взаимодействию с представителями других 
национальностей на основе терпимости и согласия. Так, на вопрос: "Как Вы оцениваете следующие 
национальности?" респонденты, являющиеся членами межнациональных семей в основном выразили 
положительное отношение к представителям различных национальностей: 

национальности положительно безразлично отрицательно 
Русские 86,0 10,7 0,3 
Украинцы 61,7 31,3 0,9 
Белорусы 62,1 31,8 0,5 
Буряты 76,2 15,4 3,3 
Якуты 51,4 37,4 3,7 
Тувинцы 45,3 41,1 5,6 
Хакасы 44,4 44,4 3,3 
Алтайцы 46,3 42,1 3,3 
Народы Средней Азии 42,5 38,8 9,3 
Народы Кавказа 39,7 35,5 16,4 
Народы Балтии 40,2 38,8 11,2 
Евреи 41,6 40,7 10,3 
Татры 45,3 41,1 4,7 
 
Среди факторов, влияющих на формирование установок толерантного сознания можно выделить 

этническую идентичность, этническое самосознание. В межнациональной семье, происходит синтез и 
отбор разнородных этнических признаков, что сопровождается трансформацией этнического 
самосознания. 
Можно выделить два типа межнациональной семьи по особенностям формирования в них 

культуры межэтнического взаимодействия. Первый характеризуется демократическим типом 
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внутрисемейных отношений, когда семейный уклад строится на основе выборочного усвоения и 
принятия обычаев, традиций, норм, ценностей обоих супругов. Такой тип семейных отношений 
характерен в основном для семей, в которых муж и жена имеют высшее образование. Вообще в 
интеллигентных семьях четче выявляются ориентиры на интернационализм, толерантность. Общение 
в таких семьях происходит как правило на двух языках. Второй тип – авторитарный. Здесь обычаи и 
традиции одной национальности обычно поглощаются другой. Такое "поглощение" происходит, как 
правило, в пользу доминирующей культуры коренной национальности. В семьях с таким укладом 
проявляются признаки интолерантности. Однако в силу создавшейся полиэтнической среды, здесь не 
воспитываются установки на национальную исключительность и взаимодействие культур оказывает 
свое хоть и незначительное влияние.  
Все позитивное, присущее межнациональной семье, ее воспитательный потенциал, 

выражающийся в формировании ценностных ориентаций направленных на гуманное, 
доброжелательное отношение к  представителям других национальностей, на чувство терпимости и 
уважения к национальной специфике, к традициям и обычаям других народов, к их культуре, языку 
может служить в качестве источника толерантности. 
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Бокова Т.Л. Толерантность в межнациональных семьях. 

В статье анализируется один из аспектов проблемы этнической толерантности: используя данные 
социологических опросов, автор делает вывод, что формирование, развитие и становление 

толерантности начинается в семье. Оптимальной стратегией адаптации этносов (а том числе и в 
семье) по мнению автора, является интеграция предполагающая положительное отношение к 

культуре как собственной, так и к культуре других народов. 

Bokova T.L. Tolerance in International Families.  

In the article one of the aspects of ethnic tolerance problem is analysed: using the sociological questioning 
data, the author draws conclusion, that formation, development and becoming of tolerance begins in the 

family. The optimum strategy of ethnos adaptation (in family included) in author's opinion, is the integration 
that presupposes positive attitude towards culture both native and that of other peoples.
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ПРОВІДНІ МОТИВИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ МОЛОДІ ВОЛИНІ 
У 20-30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ 

У статті здійснено спробу аналізу виховного процесу молоді Волині в 20-30-х роках ХХ століття. 
Встановлено, що цей процес відбувався не лише завдяки освітнім реформам та тогочасним 

педагогам, але й зусиллям ряду громадських інституцій влади, через проведення просвітницько-
виховних заходів; досліджено особливості толерантного міжетнічного співіснування. 

Особливість постановки цієї наукової проблематики полягає в тому, що виховання молоді та 
здобуття освіти є завжди актуальним у будь-якому суспільстві, а тим більше у Волинському 
воєводстві, яке було окуповане поляками. Окрім того, ця територія була густо населена різними 
національностями, які намагалися зберегти свою ідентичність та толерантність попри офіційну 
освітню політику влади.  
Незважаючи на великий обсяг досліджень з історії міжвоєнного періоду Волині, на жаль, 

вивченню провідних мотивів виховного процесу молоді 20-30-х рр. ХХ ст. не присвячено жодної 
наукової праці. 

Мета дослідження – з’ясувати основні мотиви виховного процесу молоді як офіційної педагогіки 
Другої Речі Посполитої, так і тогочасної громадськості, яка активно брала участь в освітній сфері.  
Волинь значно поступалася перед іншими воєводствами щодо кількості освітніх установ, закладів 

культури, охорони здоров’я, осередків громадського призначення. Переважна більшість її населення 
залишалася неграмотною й далекою від досягнень тогочасної культури. У 1914 р. вчилося 71440 
дітей на Волині, у 1925/26 рр. – 101692 дітей, 1927/28 рр. – 218786 дітей. 51,1 % усіх дітей, що 
зобов’язані були ходити до школи і 106943 дітей росло в безграмотності. Причини були різні. У 
1927/28 році на території воєводства працювало 1185 загальних шкіл, з них: 1-класних – 783, 2-
класних – 210, 3-класних – 80, 4-класних – 20, 5-класних – 15, 6-класних – 7, 7-класних – 70 [1: 2]. 

 
Повіт Кількість шкіл Кількість 1-

класних шкіл 
Кількість дітей, 

що ходять до школи 
Дубенський 146 110 13684 
Горохівський 68 40 7369 
Костопільський 122 90 9912 
Ковельський 126 74 12894 
Крем’янецький 144 79 16409 
Любомльський 48 26 4957 
Луцький 196 150 13701 
Рівненський 154 107 12708 
Володимрський 106 85 8908 
Здолбунівський 78 22 11291 
Разом 1185 783 111843 

 
Такі обставини у майбутньому, а саме в роки окупації волинських земель Польщею, дали 

офіційну підставу польському уряду відмовити в національно-культурній автономії місцевому 
населенню у зв’язку з його "культурною відсталістю" та оголосити свою полонізаційну культурно-
освітню політику щодо Волині як цивілізаторську місію. 
Головним об’єктом полонізації й асиміляції польський офіційний уряд обрав західноукраїнську 

молодь. Найбільш яскраво політика примусової асиміляції молоді проявилася в галузі освіти. 
Середню та фахову освіту західноукраїнська молодь могла отримати у надзвичайно рідкісних 
випадках. Майже всі українські середні та фахові школи були приватними й підлягали суворому 
контролю з боку польської шкільної влади. Ще гіршим було становище у Польщі української вищої 
школи. Таємний український університет, що був створений і організований у 1920 р. на зразок 
західноєвропейських університетів, зміг проіснувати тільки до кінця 1925 р., тоді ж припинила своє 
існування Українська політехнічна висока школа, що була заснована у 1921 р. Число студентів-
українців, що навчалися у польських вищих учбових закладах, через встановлену відсоткову норму 
було мізерним. 
Ліквідація українських і штучне насадження польських шкіл у Західній Україні набули особливо 

масового характеру після 1923 року, з часу приходу до влади ендеків. Уряд ендеків офіційно заявив, 
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що на території Польщі всі школи – державні і приватні – є польськими, тому про інші школи, як 
такі, що не відповідають ідеї польської держави, тобто концепції однонаціональної польської 
держави, не може бути і мови. В українській семикласній школі в Луцьку, котра раніше носила ім’я 
Т. Шевченка, з програми було вилучено вивчення української історії, географії, стародавньої та 
всесвітньої історії, а навчання переводилося на польську мову. 
У той же час перед школою ставилося два головних завдання: сформувати вірнопідданський 

світогляд і дати ґрунтовні знання польської мови. Таке завдання, на думку польських офіційних кіл, 
найкраще могла виконати утраквістична школа. "Школа мусить виховувати молодь у дусі 
братерства, солідарності, співпраці та взаємного розуміння; підручники й програми повинні 
узгляднювати громадський і культурний дорібок кожної суспільної групи..." Основною ідеєю 
виховання, на думку Союзу польських вчителів, була ідея гуманності та вільності одиниці, а також 
громадсько-військове й суспільно-моральне підготовлення загалу до оборони краю. При тому 
зазначалось, що "...як шкільний устрій, так і методи дидактичної праці повинні опиратися на 
демократичні засади. Кожна одиниця має, отже, право до освіти, для всіх має бути одна школа. 
Матеріальні труднощі не можуть бути ні для кого перешкодою в здобуванні знання" [2: 1]. 
Хоча державні школи здебільшого були з польською мовою викладання, але виділялися також і 

двомовні (утраквістичні). Останні були: польсько-українські, польсько-білоруські, польсько-німецькі, 
польсько-литовські, польсько-єврейські й подібні. Однак і в них переважна більшість предметів 
викладалася польською мовою. У місцевостях, де було понад 25 % непольського населення, треба 
було зібрати підписи батьків за не менше як 40 дітей шкільного віку, щоб школа не була чисто 
польською.  
Як зазначалось у тогочасних часописах, "з усіх педагогічних справ найчастіше в нас говориться 

про мову навчання в школах. Якби так поставити справу руба й запитати: яка ж різниця поміж 
давньою школою й теперішньою? – то відповідь могла б бути такою: давня школа вважала своїм 
обов’язком якнайбільше дітей навчити, дати їм якнайбільше знання, а теперішня школа вважає за 
потрібне виховати дітей у певному напрямку, тим самим школа вважає, що вплив сім’ї та інших 
чинників на молоде покоління є або замалим, або просто не таким, як школа того бажала б. Причин є 
кілька. В останні часи сім’я, а разом з нею інші чинники, стратили той вплив на молоде покоління, що 
його мали давніш... Молодь перебуває під впливом чинників сторонніх – газет, радіо, вона заспокоює 
свою цікавість, довідується про світові події не від найближчого оточення, а з інших джерел... 
Коли говоримо про виховання молодого покоління, то треба мати на увазі, що у виховному 

процесі мусить бути хтось, хто тим процесом керує, а далі – мусить бути виразно окреслені провідні 
мотиви, ідеали виховання. 
Провідні мотиви виховного процесу окреслює та інституція, яка тим процесом керує. Теперішня 

школа – це школа державна. Тим самим не може бути школи, що в ній метою виховного й 
навчального процесів були б ідеали, незгідні з ідеалами, які встановила держава" [2: 1]. 
Тому остаточне рішення про мову викладання у тій чи іншій школі належало куратору 

(попечителю) шкільного округу. В 30-ті роки вивчення рідної мови велося в основному в народних 
школах. Рідна мова та виховання й навчання в цей час стали синонімами, аксіомою, що її ніхто 
категорично не наважувався ні заперечувати, ні навіть доводити. Через рідну мову збуджувалася й 
міцніла національна свідомість поколінь, що виявилася у високій патріотичній свідомості. 
Адже моральність забезпечується залученням людини з раннього віку до духовної та матеріальної 

культури народу через рідну мову, українознавство і культуру. Рідна мова – це самобутній спосіб 
мислення, оригінальний засіб пізнання дійсності, неповторний і нічим не замінний інструментарій 
творчості народу.  
Моральність та толерантність у 20-30-х рр. ХХ століття формувалась і в школі, і дома, і в "цілій 

суспільності". Засобами цього формування були звичаї, обряди, переконання, традиція, релігія, мова, 
письменство, національні генії, поети, герої, рідне мистецтво, національні духовні й матеріальні 
надбання тощо. 
Взаємодії школи, сім’ї та громадськості у моральному вихованні мала системний характер і 

включала три складові частини: організаційні, методичні, інформаційні зв’язки, спільна діяльність 
яких забезпечувала закріплення за кожним елементом системи певного змісту в загальному процесі 
виховання з урахуванням його специфіки, а також перехід від епізодичних, розрізнених виховних 
заходів до послідовної лінії впливу. 
У сім’ї, що є першоосновою духовного, економічного та соціального розвитку суспільства, 

опікувалися, щоб кожна дитина всебічно розвивалася, набувала елементарних знань про навколишнє 
середовище, постійно розширювала горизонти власної духовності, знала й шанувала традиції та 
звичаї рідного народу.  
Важливе місце у вихованні толерантності громадськість у 30-ті роки відводила школі, дошкільним 

закладам: захоронкам, дитячим садкам, півоселям, світлицям. У цих дитячих інституціях підростаюче 
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покоління отримувало необхідні добрі навички, через добрий приклад батьків, вихованців та 
вчителів; вироблявся у дітей сильний характер, адже людина, яка отримує сформований характер, 
мала постійні переконання, поступала згідно з ними, керувала своїми вчинками і не давалася збити з 
доброї дороги, не піддавалась лихим намірам і пристрастям; дітей привчали до громадського життя і 
колективної праці; плекалася народна свідомість і культура, тому що тільки свідома дитина свідомого 
народу носить у своїй душі любов до рідної мови, до рідної землі, до своїх предків, до своєї церкви, 
до рідної історії, літератури, мистецтва, до рідних звичаїв і обрядів, словом, до всього, що надбали й 
збудували попередні старші покоління. Через школу в людській спільності волинського краю 
закріплювалися, утворювалися, формувалися і навіть зароджувалися національні, патріотичні, 
загальнолюдські високодуховні цінності. 
Поруч з сім’єю на сторожі народних принципів моралі завжди стояла громада. Як свідчать факти 

історії, громадську думку поважали та підтримували. Озброєна неписаними законами народної 
моралі, що відображали її християнські та морально-етичні цінності, громада по суті здійснювала 
соціальний контроль над усіма ланками суспільного життя. Контролювала і сімейні стосунки, суворо 
доглядаючи за укладом родини, зокрема, за моральною поведінкою подружжя, і в разі якоїсь провини 
– їх карала. 
Основна форма, в якій функціонують цінності – це ідеал. Він є гранично вираженою цінністю, 

організуючим, цільовим началом людської життєдіяльності. В ідеалі цінності – риси більш загострені, 
у них чіткіше виявлений момент доцільності, імперативності, спонукальності. Найяскравіше в ідеалі 
виражена його закличність, імперативність, а тому він виступав цементуючим началом життя, його 
організуючою силою, що перетворював буття людей у структурно-упорядковане ціле, 
цілеспрямований процес. Ідеал був завжди мисленим запереченням існуючого недосконалого етапу 
дійсності і, формуючись у запереченні дійсності, він, до певної міри, відбивав історично обмежене 
уявлення про бажане життя. 
На думку учасників Першого Українського Педагогічного Конгресу (Львів, 1935 р.), всебічно 

вихована українська людина повинна була бути життєрадісною, фізично добре розвиненою, мати свій 
власний світогляд, належне світле ставлення до Бога-творця, бути вірним членом своєї церкви, все і 
всюди пам’ятати, що вона є дитиною українського народу і для нього готова віддати не тільки свою 
працю, але, в разі потреби, і своє життя. До того ж бути добре підготовленою до фахової праці, до 
розумної співпраці і гідного співжиття з іншими людьми. Тому то визначальним для тогочасних 
поглядів було поєднання морального та релігійного аспектів. Найвищий ідеал тогочасної Європи, до 
якого вона прагнула і хотіла піднестися дорогою виховання повновартості особистості в поколіннях, 
був ідеал внутрішньої гармонії як найвищий ідеал етичної свідомості. Тогочасні педагоги окреслили 
виховний ідеал як ідеал, що ґрунтується на двох головних цілях: служіння Богові та служіння нації, 
тобто основою для навчання і виховання була християнська мораль і національна свідомість.  
Даючи характеристику якостей ідеалу українця, специфіки його характеру, геополітичного 

розташування території та його вплив на своєрідність духовності, то вона адекватна 
загальноприйнятій характеристиці українця – людини лагідної і щирої, правдолюбної і 
доброзичливої, дотепної і жартівливої, талановитої і працьовитої, витривалої і терпеливої, з її 
високою емоційністю, чутливістю та ліризмом, що виявляються, зокрема, в естетизмі українсько-
народного життя і звичаєвості та обрядовості, в артистизмі вдачі, у прославленій пісенності, у 
своєрідному гуморі, в яскравості ужитково-прикладного мистецтва, у концентрованій спрямованості 
на самопізнання через природу та тонких рефлексіях на її красу. 
Викладання релігії у всіх загальноосвітніх, професійних школах, учительських семінаріях було 

обов’язковим. У 4-7 класних початкових загальноосвітніх школах після 1924 року такі предмети як 
історія, географія і деякі інші велися тільки польською. Урочисто відзначали у школах Волині такі 
події як – День незалежності Польщі, День Конституції – у межах святкування проводились ранки, 
урочисті академії, покладання вінків, служба Божа. 
Шкільна програма 1934 р. окреслює так: "Метою школи є виховання й навчання молоді на 

свідомих своїх обов’язків і творчих громадян, що розуміють співвідповідальність у доступному для 
них закрепі за цілість і добро Речі посполитої" [1: 3]. 
З 1936 року школа переводиться на навчання виключно польською мовою, хоча і за українськими 

програмами. Школу відвідували в основному після закінчення осінніх польових робіт та цілу зиму. 
До школи приймалися всі діти віком до 14 років. Початкова освіта була обов’язковою, хоча багаті 
могли відкупитися. Дисципліна встановлювалась досить сувора, з правом фізичного покарання. 
Карали тільки за невивчений урок чи порушення дисципліни. 
Приватні середні загальноосвітні школи мали різні права залежно від виконуваних програм, 

кваліфікації, контингенту вчителів, наявності власного приміщення, бібліотеки тощо. По закінченню 
будь-яких класів таких шкіл, що мали повні права, видавалось свідоцтво, яке прирівнювалось до 
документів державної школи. Учням приватних середніх загальноосвітніх шкіл з обмеженими 
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правами доводилось складати екзамени за програмами державних шкіл, щоб мати атестати як у 
державних школах.  
При міністерстві віросповідань і освіти, а в деяких випадках при кураторіях шкільних округів 

утворювались комісії для оцінки якості шкільних підручників і приладів з метою їх запровадження у 
навчально-виховний процес. 
Дальша освіта для селян українців фактично була закрита. Для окремих молодих селян 

влаштовували курси агрономів, зоотехніків. Середню та фахову освіту західноукраїнська молодь 
могла отримати у надзвичайно рідкісних випадках. Майже всі українські середні та фахові школи 
були приватними і підлягали суворому контролю з боку польської шкільної влади. 
Навчання у середніх школах і вищих навчальних закладах було платним. Окрім того, у вузах 

існувала оплата за користування бібліотеками, приладами, за складання окремих екзаменів тощо. 
Стипендії надавалися тільки невеликій частині студентів і то з поверненням через кілька років після 
закінчення навчання. Виплачувались також одноразові грошові допомоги, обсяг яких регулювався 
міністерством віросповідань і освіти. 
У більшості вузів прийом здійснювався на основі атестату про середню освіту без вступних 

екзаменів. Державні вищи навчальні заклади Польщі мали право екстериторіальності, тобто поліція 
не мала права вступу на їх територію без згоди ректора. 
Серйозною проблемою були зміст і характер навчання. У квітні 1919 року у Варшаві пройшов 

Перший освітній з’їзд, на якому відбулась гостра дискусія щодо ідеологічного обличчя польської 
школи. Більшість учасників підтримала засади демократизації системи освіти, рівного доступу до 
неї вихідців з різних верств, скасування бар’єрів між різними типами шкіл, обмеження релігійного 
виховання учнів уроками релігії. Проте чимало постулатів з’їзду залишилися добрими 
побажаннями, зіткнувшись з реаліями. Це було помітним у справі освіти національних меншин. 
Закон 1924 року покладав утримання національних шкіл на громади, надаючи державну підтримку 
утраквістичним школам, які проводили курс на асиміляцію передусім українців і білорусів. Тільки 
німці змогли утримати чималу кількість національних шкіл різного рівня [3: 47].  
Освітня реформа 1932 року уніфікувала систему шкільництва і, разом з тим, обмежила доступ 

молоді до середньої і вищої освіти: на базі семирічної загальної школи запроваджувалися ще дві 
ланки середньої освіти – чотирирічна гімназія і дворічний ліцей, між якими пролягали серйозні 
випускні іспити ("матура"). Водночас реформа модернізувала програми навчання, відвела більше 
місця вивченню природничо-математичних дисциплін. 
Закінчення середньої школи (ліцею) відкривало перед випускниками широкі можливості 

соціального авансу. Гімназії та ліцеї становили елітарний рівень освіти: їх було небагато (у 1938 
році – 769 гімназій і 604 ліцеї), а плата за навчання високою. Більшість випускників середньої 
школи походили з привілейованих заможних верств. Гімназії були трьох типів: класичні, 
гуманітарні і математично-природничі (85% – класичні або гуманітарні). За весь міжвоєнний період 
дипломи про середню освіту одержали 250 тис. осіб, у тому числі випускники професійних училищ, 
які поряд з освітою отримували певний фах у ремісництві, торгівлі тощо. У 1938 році діяло 764 
професійні училища і 74 вчительські семінарії. Вчителі загальних шкіл у соціальній ієрархії стояли 
невисоко, значно поступаючись учителям гімназій та ліцеїв. Таке становище вчителів зближувало їх 
з демократичними верствами, надавало їхнім поглядам соціального забарвлення. Разом з 
чисельністю зростав вплив цієї соціальної групи на суспільство [4: 79]. 
На Волині вищих шкіл не було. Висока плата за навчання і проживання в місті обмежувала 

доступ до університетів вихідців з бідніших верств. Проте інтелігенція, яка формувалася також з 
випускників вищих шкіл, давала високі зразки гуманістичного ставлення до соціальних і 
політичних проблем тогочасного життя. Через них у широких масах селянства поширювалися і 
утверджувалися ідеї, які розроблялися елітарною частиною суспільства. Це, безперечно, стосується і 
процесу масового творення на селі численних громадських культурно-освітніх організацій і 
мистецьких осередків. 
Постало питання щодо доцільності заснування на терені Волині польсько-української 

патріотичної організації. Таке товариство повинно було б "з великим успіхом плекати науку, 
літературу, штуку, в напрямку згоди, братерства й приязні на безконечну мету братніх народів. Рівно 
ж воно могло б впливати на шкільництва в тому розумінні, щоб споріднити якнайтісніше польсько-
українську молодь. Щоб поляк і українець могли дійсно бути побратимами та прямувати до тієї 
світлої будучини нашої батьківщини, де зникнуть люде-раби" [6: 3]. 
Аналізуючи систему національного виховання загалом у 30-х роках слід констатувати, що вона 

базувалася на моралі, любові до краю і прагненні до вдосконалення суспільного та індивідуального. 
На морально-етичний аспект була сконцентрована уся педагогічна праця педагогів того часу.  
Отже, громадськість Волині усвідомлювала, що майбутнє в значній мірі залежало від того, чи 

зуміє вона витворити сильні характери з великим почуттям відповідальності, толерантності, а разом з 
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тим сміливі, відважні й рішучі особистості. Час і обставини вимагали зміни характеру, формування 
інтелектуально багатої людини, яка вміла б підпорядкувати свої почуття розумові і в якої міцна воля, 
що забезпечила б благо нації і особисте благо. Тому виховання характерів стало у той час доволі 
важливою справою цілого народу – справою його відродження. 
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Найда Р.Г. Ведущие мотивы воспитательного процесса молодежи 
Волыни в 20-30-х годах ХХ века. 

Осуществлена попытка анализа воспитательного процесса молодежи Волыни в 20-30-х годах ХХ 
века. Установлено, что данный процесс происходил не только благодаря образовательным 

реформам и педагогам того времени, но и усилием ряда общественных институций власти, через 
проведение просветительско-воспитательных мероприятий; исследованы особенности 

толерантного межэтнического сосуществования. 

Nayda R.H. The Leading Motives of the Educational Process of Volyn Youth 
in 20-30-es of the 20th century. 

An attempt to analyse the education process of young people of Volyn in 20-30-es of the 20th century is made. 
It is found out that this process took  place not only due to the educational reforms and teachers of that time 

but also with the efforts of a number of public authority institutions, through conducting the elucidative-
educative measures; the peculiarities of tolerant interethnic coexistence are investigated.
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ОСОБЛИВОСТІ БУДДІЙСЬКОГО ГЕРМЕНЕВТИЧНОГО МЕТОДУ 

У статті, на основі методології світового культурного діалогу здійснено компаративістське 
дослідження основних засад буддійської епістемологічної традиції і особливостей герменевтики. 
Проаналізовані феномен буддійського герменевтичного плюралізму та основні герменевтичні 

правила, на основі яких розкриті найважливіші механізми інтерпретації і розуміння 
сакральних текстів. 

Герменевтика відіграє важливу роль у будь-якій релігійній системі. Буддизм тут не є 
виключенням. Достатньо згадати, що саме поняття герменевтики виникло в Давній Греції для 
позначення найперше співвідношення сакрального і профанного знання, фіксуючи усвідомлення їх 
співбуття, а точніше, проникнення сакрального світу в світ профанний. Й лише згодом, об’єктом 
герменевтики стають багатозначні символи, іносказання та мова як засіб комунікації. 
Не випадково інтерпретація сакрального знання таке важливе місце займає в ранній християнській 

теології. Це була переважно біблійна герменевтика, завданням якої було не лише екзегетичне 
з’ясовування змісту та первісного, часом дослівного значення ("тоді" і "там"), а й включення тих чи 
інших положень до сучасного контексту, відчуття їхнього значення "тепер" і "тут". Особливо 
важливого значення набуває вона з появою патристики, коли постала потреба в узгодженні 
різночитань та інтерпретації основних догматів християнського вчення в творах Отців церкви і 
пов’язана з ім’ям Августина. Саме Августин створює вчення про речі і знаки та з’ясовує проблему 
розуміння як переходу від знаку до значення. Подальшого розвитку герменевтика набуває в творах 
Флаціуса Іллірійського, який вводить принцип контекстуального тлумачення та принцип 
герменевтичного кола. З його іменем пов’язана також постановка проблеми розуміння та його 
інтерпретацій. 
Проте, найбільш значущу роль у формуванні новоєвропейського розуміння герменевтики 

відіграла протестантська теологія, яка відстоювала можливість людини самостійно, без 
посередництва церковного переказу, осягати істинність Святого письма. Згодом традиції 
протестантської теології були переосмислені Ф. Шлейєрмахером, який розглядав герменевтику 
універсальним методом гуманітарних наук і для якого всі проблеми інтерпретації, насправді, 
зводились до проблеми розуміння. Для Ф. Шлейєрмахера об’єктом розуміння виступав не лише сам 
по собі текст, а особистість його автора. До того ж, ним по-новому була поставлена й проблема 
критерію розуміння. Філософ переконливо довів, що автора тексту слід розуміти краще й глибше, ніж 
він сам себе розуміє. Тобто авторське розуміння в жодному випадку не може бути еталоном 
істинності тексту. Це правило Ф. Шлейєрмахер вважав універсальним і розповсюджував його, у тому 
числі, й на сакральні тексти. 
Спираючись на шлейєрмахерівське розуміння герменевтики, В. Дільтей пізніше переносить 

проблему розуміння в історичну площину. Для нього розуміння як інтуїтивне "проникнення в життя", 
як "вживання" і "співпереживання" по відношенню до культури минулого і культури загалом 
виступає всезагальним методом усіх "наук про дух", на противагу "поясненню", в науках про 
природу. До речі, цілісність історії у В. Дільтея, як і в буддизмі, обумовлена цілісністю особистості, а 
можливість інтерсуб’єктивного зв’язку ховається в самому житті, як певної тотальності. Звідси, 
В. Дільтей визначає герменевтику як мистецтво розуміти зафіксовані в письмових текстах життєві 
смисли, а основою її вважає "розумну психологію". 
Таке намагання вийти за межі індивідуальності і свідомості спонукало Е. Гуссерля сформулювати 

принципи методу "феноменологічної редукції", яка б фільтрувала і очищала свідомість від 
індивідуальних характеристик. Разом з тим, пошук фундаментальних засад герменевтики змушує 
Е. Гуссерля звернутися до понять "обрію" і "життєвого світу", що зближує його феноменологію з так 
званою "філософською психологією" буддизму. У подальшому, М. Хайдеггер, звернувшись до 
"життєвого світу" Е. Гуссерля, обґрунтовує його як певну "мовну реальність". На його думку, в мові 
захований історичний обрій розуміння, який не просто дозволяє пояснити минуле, але й визначає 
долю мови. За М. Хайдеггером не ми спілкуємось мовою, а мова "спілкується нами". Мова, на його 
думку, є "домом буття". Тобто у М. Хайдеггера герменевтика ніби повертається до своїх висхідних 
коренів. Більше того, М. Хайдеггер, звернувшись до східної гносеологічної традиції, знаходить 
зв’язок власного розуміння мови з окремими засадами буддійської герменевтики. Про це йдеться в 
його маловідомій роботі "Діалог про мову японця з тим хто запитує", в якій автор змушений 
констатувати про схожість результатів європейської та буддійської герменевтичної традиції, що 
виникали і еволюціонували незалежно одна від одної. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 37. Філософські науки  
 

34 

Але для того, щоб осягнути особливості буддійської герменевтики в усій її повноті та зрозуміти 
що тут є новим і абсолютно новим для європейського дослідника, найперше слід "очистити свою 
свідомість від західних лінгвістичних структур" [1: 11]. У дослідженні буддизму, як і будь-якої іншої 
східної філософської чи релігійної системи, існує одна важлива особливість, з якою зустрічається 
будь-хто із європейських сходознавців. Схід і Захід не мають спільного знаменника. Усе, що 
пов’язано із Сходом, важко зрозуміти, користуючись західною системою координат. По-друге, 
"... важливо, – наголошує один із відомих фахівців східної культурної традиції Г. Дюмулєн, – сам 
Схід брати за точку відліку, намагатися увійти в нього з максимально можливою емпатією, дозволити 
Сходу самому проявитися у всій його багатогранності [1: 11]. Справа у тому, що між мовами цих 
полярних культур не існує точних "еквівалентів". Західні і східні вербальні структури неможливо 
звести до загальної "рівновеликої цінності". Будь-який переклад являє собою інтерпретацію і 
неспроможний забезпечити об’єктивний глибинний зміст чужого слова або фрази. Тому важливо 
приймати Схід за висхідну систему координат й давати можливість Сходу самому проявлятися у всій 
його багатоманітності. Важливу роль у цьому можуть відігравати конкретні приклади і символи, бо 
вони "позначають" те спільне, що властиве усім людям. Безперечно, наша спроможність зрозуміти те, 
що зовсім інакше пояснює інша культура, буде залежати від того, наскільки нам вдасться проникнути 
в цю культуру. Від сили бажання зрозуміти її не з метою "субстанціального синтезу" (Ч. Мур), а з 
прагненням до "зустрічі" і взаємозбагачення (Дж. Сантаяна). "Немає однієї істини,– справедливо 
підкреслює Х. Патнема,– необхідно зберігати усе те, чим багаті люди, їх світ. Слід вміти слухати одне 
одного, не задовольнятись знайденим, бути завжди в пошукові, намагатися удосконалювати себе і 
суспільство загалом" [2: 4]. 
Зазвичай, – доречно наголошує Ч. Рам-Прасад, – компаративістські дослідження будуються так, 

що "в центрі, ніби ступиця колеса, знаходиться Захід, а від цього центру розходяться спиці – 
порівняння з різноманітними незахідними системами" [2: 8]. Й це зрозуміло: весь нинішній 
глобальний філософський дискурс проникнутий культурною, мовною та інституціональною 
перевагою Заходу. Але це, – на наш погляд, – абсолютно не сприяє налагодженню світового 
культурного діалогу на багатосторонній основі, якого вимагають нинішні глобалізаційні процеси. 
Тому, з’ясовуючи характерні особливості буддійської герменевтики і здійснюючи екстраполяцію 
спостережень та висновків з цього приводу на іманентну нам західну систему координат, ми будемо 
намагатися дотримуватися саме такої конструктивної позиції. 
Розпочнемо з тієї особливості буддійської епістемології, що в ній практично не існує опозиції 

знання і віри, як протилежних один одному способів руху до релігійної істини. Немає в буддизмі, на 
відміну від західних аналогів, відомих альтернатив "знання вище віри" або "віра вища знання". Тут 
жодне із цих понять не наповнене тим змістом, яким вони наділені в європейській традиції. Віра, в 
буддизмі, не є вірою у фідеїстичному розумінні, у відповідності з яким вона не вимагає і навіть не 
допускає раціонального обґрунтування, а знання не є знанням у раціоналістичному розумінні чистою 
теорією. Буддійська традиція, не заперечуючи ролі знання в житті людини, негативно відноситься до 
теоретизування про знання. Цінність всього що продукується людиною (слова, думки, емоції, дії, 
волевиявлення тощо), визначається в буддизмі сотеріологічною ефективністю, цебто здібністю до 
звільнення від страждань і їх основного кореня – перероджень. Слово "саддха", яке на палійській мові 
означає "віра", має інший смисл, ніж його аналог в європейському розумінні. Воно, в буддизмі, 
означає "довіру", "впевненість". У християнстві та інших монотеїстичних релігіях віра – це сфера 
трансцендентного, яка не піддається ні пізнанню, ні досвіду людини. В буддизмі, особливо ранньому, 
ця сфера фактично відсутня. Тут, навіть якщо щось і не піддається розумовому осягненню, наприклад 
нірвана, одначе воно відкрите для досвіду. Нірвану, зокрема, неможливо ні описати, ні осягнути 
інтелектуально, але її можна переживати, до того ж не по волі Бога, а за власним вибором і шляхом 
власних зусиль. Ні віра (довіра, впевненість), ні раціональне знання не можуть бути самі по собі 
єдиними орієнтирами людини, вони йдуть поруч з "методичним сумнівом", який супроводжується 
критичним дослідженням і експериментальною перевіркою. Іншими словами саддха – це не дар 
божий, який слід приймати з вдячністю, а виклик, або запрошення до аналізу і експериментальної 
перевірки. Буддійська саддха, на думку В.Г. Лисенко, це імпульс динамічного і постійно 
оновлюваного зусилля і зосередженого на рухові до нірвани, який використовує весь регістр 
безмежних можливостей людини [2: 9]. 
Ця особливість епістемологічних підходів до знання і віри визначає не лише розуміння буддизмом 

істинності або хибності, характер і специфіку інтерпретації священних текстів, а й оригінальність 
буддійської герменевтики і його епістемологічної традиції загалом. Як і в Європі, потреба в 
інтерпретації і розумінні в буддійській релігійно-філософській традиції виникла ще на початку 
формування священного канону і була обумовлена необхідністю узгодження різних точок зору 
вчителів раннього буддизму і різноманітністю вживаної ними термінології. 
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Можливість і навіть необхідність існування різних точок зору в буддизмі, а звідси, й потреба в їх 
інтерпретації і розумінні, була закладена в його начальних конституційних принципах, згідно яких 
власна аргументована філософська позиція не може бути сформована без врахування думки опонента. 
Тобто плюралізм точок зору в буддизмі, на відміну від будь-якої іншої релігійної системи, властивий 
йому первоначально. Сам Будда ніколи не претендував на абсолютну істинність своїх проповідей. 
Абсолютна істинність була властива лише Дхармі (вченню), якому слідував і згідно якого повчав 
Будда, але яке не могло бути адекватно виражене в словах. Тим паче, що проповіді Будди завжди 
адресувались різним категоріям людей, з різними рівнями свідомості та інтелектуальних 
можливостей. Звідси, один і той же зміст часто ретранслювався різними засобами і методами. Саме 
цим, очевидно, пояснюється особливість теоретичних контактів різних буддійських шкіл, для яких 
характерним було не стільки суперництво і ворожість, скільки те, що П. Хакер називав 
"інклюзивізмом", тобто намаганням включати в свої теоретичні побудови все, що визнавалось цінним 
і корисним із ідейного арсеналу опонентів [3: 95]. До того ж, у буддизмі не виокремлюється якийсь 
один текст, знайомство з яким мало б таке велике релігійно-моральне значення для буддистів, як 
знайомство з Біблією в християнстві, або Кораном в ісламі. У буддизмі фактично відсутній єдиний і 
загальновизнаний канон. Тут не існує чітко визначених відмінностей між канонічною і неканонічною 
літературою, а звідси, й не існує особливої різниці, а то й протистояння, між "віруючим" і 
"невіруючим буддистом". 
Не дивлячись на це, необхідність співставляти різні точки зору в рамках існуючої системи 

буддійських сакральних текстів, вимагала особливо прискіпливої герменевтичної роботи. З самого 
початку в буддійській герменевтиці проглядалося декілька характерних підходів. Перший із них, 
пов’язаний з ідентифікацією висловлюваних міркувань із "словом Будди" на основі "свідчень 
очевидців" (учнів Будди, старійшин тощо) щодо їх відповідності основним засадам вчення і 
моральним приписам. Між іншим, свідченню в буддистській епістемології відводиться роль 
особливого джерела знань, на відміну від західної, де воно практично ігнорується [4: 29 – 34]. Другий 
ґрунтувався на визначенні основного критерію, який дозволяв би ідентифікувати те чи інше 
висловлювання із "істинним словом Будди". Цей критерій був надто широким: "Усе, що висловлено 
добре – висловлено Буддою". Що, закономірно, обумовлювало так званий "герменевтичний 
плюралізм" (Л. Гомес). Адже визначити однозначно, що "сказано добре", не так просто. Відповідь на 
це питання могла бути різною. Звісно, "висловлене добре" – може бути усе, що висловлене згідно 
правил логіки. Але логіка не завжди веде до істини. Тим паче, що Будда часто висловлювався 
алегоріями, а то й "благородно мовчав", особливо коли до нього звертались з абстрактними 
метафізичними питаннями, які, до того ж, не могли бути адекватно виражені в мові. Добре відома 
легенда про поранену людину, яку розповів Будда одному із своїх учнів, який "діставав" його 
схоластичними запитаннями. В око людини вцілила отруєна стріла. До неї прийшов лікар, готовий 
допомогти. Але потерпілий сказав лікарю, що не дозволить йому виймати стрілу доки той не 
розповість про його батьків, друзів, про науки які вивчав... тощо. Така людина, сказав Будда, помре 
раніше, ніж дізнається про все що його цікавить. Паралель, до якої вдався Будда була простою, як 
будь-яка мудрість, уособивши себе з лікарем, а учня із смертельно пораненою людиною. Бо головною 
своєю метою він ставив "звільнення", "пробудження" людини на шляху до нірвани, що вважається в 
буддизмі основою усіх основ. 
Для того, щоб знайти вихід з буддійського "герменевтичного плюралізму" в сутрі "Чатух – 

пратісарана" сформульовані й обґрунтовані чотири герменевтичні правила. Перше із них вимагає 
спиратися на Дхарму, а не на авторитет особистості вчителя. Друге правило вчить орієнтуватися 
лише на основну мету сакрального тексту, а не на його букву. Третє – вимагає керуватися 
безпосереднім значенням тексту, а не його інтерпретацією ким би то не було. І, нарешті, четверте 
правило вчить спиратися на інтуїтивно очевидне, на здоровий глузд, а не на дискурсивне знання. До 
того ж, у буддійському каноні вимагається викладати сутність вчення у відповідності із здібностями 
та інтелектуальними можливостями послідовників, засобами максимально конструктивного 
індивідуального підходу до тих, хто навчається і бажає рухатися від простого до складного. У зв’язку 
з цією вимогою, в буддизмі здійснюється не лише конкретна типологія особистостей у відповідності з 
їх здібностями сприймати слово Будди, але й класифікація сакральних текстів у відповідності до тих 
чи інших герменевтичних критеріїв. У буддизмі навіть існує відповідна класифікація багаточисельних 
шкіл, що передбачає їх поділ на ті, які виконують "підготовчу функцію" і на ті, які готують 
послідовника буддизму до "повного і кінцевого пробудження Будди". Це "пробудження", яке відкрите 
для будь-кого, хто знаходиться на шляху до нього, як справедливо зазначає С.Ю. Лепехов, – у 
буддійській філософській герменевтиці є тією єдиною і абсолютною точкою відліку, яка дозволяє 
вийти із глухого кута "герменевтичного плюралізму" і визначити реальний критерій істинності 
знання" [5: 192]. 
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Якщо в європейській герменевтиці, яка ґрунтується на презумпції унікальності авторського тексту 
і неспівпаданні різноманітних історичних смислів, а проблема розуміння та інтерпретації виступає як 
проблема зближення різносмислів, то в буддизмі має місце дещо інше розуміння проблем авторства, 
комунікації, онтології і екзистенції. Буддизм, не дивлячись на низку паралелей між векторами пошуку 
і результатами європейської і буддійської герменевтичних традицій, демонструє власні підходи до 
розв’язання основної проблеми герменевтики – проблеми розуміння. 
Як не дивно, проблема розуміння та інтерпретації тексту в буддизмі має свою особливість й у 

порівнянні з іншими східними традиціями, в більшості з яких панував принцип "титульності" не 
самого по собі тексту, а духовного продукування особистості вчителя в його учнях. Особистість 
учителя як носія духу, зокрема в давній ведійській традиції, виступала тим основним змістом, який за 
допомогою священного тексту передавався від покоління до покоління в процесі трансляції культури, 
що часто вело до масштабних "особистісних нашарувань". 
Буддизм, при всій його пов’язаності з давньою ведійською традицією, долає не лише проблему її 

"проміжних учителів", але й навіть "першовчителя". Сам Будда постійно наголошував на відсутності 
у своєму вченні індивідуального "Я" і закликав своїх послідовників не шукати істини ніде і ні в кому, 
окрім самих себе. Особистісні патерни, хоча й певною мірою передбачаються в буддійському каноні, 
відіграють тут далеко не основну роль. Будда, ніби підкреслюючи цей факт, не залишає після себе 
наступника. Він не турбується про те, щоб його вчення передавалось у подальшому в автентичному 
вигляді. Більше того, він всіляко намагається демаркувати дистанцію між ним і Дхармою, 
підкреслюючи її надособистісний характер, і разом з цим, жодним чином не наділяє Дхарму якимись 
надприродніми характеристиками. Будда переконливо доводить власним життям і думами про нього, 
що значно важливіше окремих реальних та ідеальних особистостей універсальні закони 
функціонування психіки індивідуума в їх співвідносності із фундаментальними принципами Дхарми. 
Його вчення "зорієнтоване на свідомість, на психіку, або психологію свідомості..." [6: 53]. 
Важливим завданням буддійської герменевтики була побудова механізмів розкриття задуму і мети 

першовчителя, які ховаються за багатоманітністю текстів і способів їх конструювання в буддійському 
каноні. Просування по "герменевтичному колу" тут здійснюється не шляхом подолання історичного 
очищення свідомості автора тексту, а, швидше, шляхом руху особистості, що постійно 
самовдосконалюється, руху від "засміченої" до пробудженої й просвітленої свідомості. Це рух по 
висхідній, від простого до більш складного, від приземленого до духовно досконалого. Не випадково 
в буддизмі виділяється чотири рівні проповіді: мирська (лаукіка); упереджуюча (пратіпакшіка) або 
така, що служить протиотрутою "розумових запаморочень"; індивідуально спрямована 
(пратіпаурікшіка), що зорієнтована на певний тип особистості і "абсолютна проповідь" або довершена 
проповідь (параматхіка). Історичний рух у буддійській герменевтиці має тенденцію редукуватися у 
внутрішньоособистісну динаміку. Духовне самовдосконалення розуміється тут як очищення від 
усього випадкового, як звільнення від кайданів форми, у тому числі й від такої як форма виразу. В 
буддизмі акцент робиться на живе слово, а текст звільняється від знаків. Буддійська герменевтика в 
кінцевому рахунку зводиться до редукції усіх смислів до одного смислу, усіх текстів до одного 
тексту. В ній знаковість тексту і знаковість актів поведінки переливаються одна в одну і, таким 
чином, продовжують одна одну. 
Загальновизнані особистісні зразки, класично значущі акти поведінки вчителів дозволили в 

буддійській герменевтичній традиції використовувати конкретні акти поведінки і психічні стани як 
знаки і знакові структури, до того ж не лише співвідносні із знаковою структурою класичного 
буддійського тексту, але й як безпосереднє продовження цього тексту. Очевидно, це було одним із 
секретів швидкого і тотального проникнення і розповсюдження буддизму серед багатоликого ареалу 
світових культурних традицій. "Текстова сумісність" буддизму і його основних ідейних засад з 
релігійно-філософськими системами більшості країн світу забезпечила його безболісну адаптацію до 
автохтонних ідей східної і західної культурних традицій.  
Основною особливістю буддійської герменевтичної традиції було те, що вона мала специфічний 

вибір зосередженості – "для іншого". Тобто ця зосередженість замикалась не лише на предметі 
філософствування ("про що"), його методі ("як"), а й на адресаті ("для кого"). Будда керувався у 
своєму вченні лише одним методом – використовуючи ціннісні і когнітивні орієнтації опонента, його 
фразеологію, вкладав у його слова новий і вищий (з буддійської точки зору) смисл, часто апелюючи 
до тих етичних понять, які є спільними між ними, поступово підводив опонента до власного висновку 
[3: 117]. Для буддизму важливо не те, що відбувається з думкою, її формою і змістом, а швидше те, 
що відбувається з людиною, її психікою і свідомістю, коли вона акумулює мудрість знання Дхарми. 
До того ж, йдеться тут не про однодумця із буддійської санґхи, а про співрозмовника, якому чужі ідеї 
буддизму. 
Саме ця полемічна традиція, в якій власне філософія виступає не більш ніж засобом для 

досягнення сотеріологічних цілей, стимулювала розвиток унікальної систематичності, дискурсивності 
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не лише у сфері самої філософії, але й інших наук багатьох країн буддійського ареалу. Але ця 
буддійська сотеріологія тісно переплітається з філософськими соціальними і етичними проблемами. 
Межа між ними настільки умовна, що буддійську сотеріологічну систему практично неможливо 
демаркувати від філософських проблем сенсу життя, проблем щастя і удосконалення людини, які 
мають загальнолюдське звучання. 
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Саух Ю.П. Особенности буддийского герменевтического метода. 

В статье, на основании методологии мирового культурного диалога, осуществлено 
компаративистское исследование основных положений буддийской эпистемологической традиции и 

особенностей герменевтики. Проанализированы феномен буддийского герменевтического 
плюрализма и основные герменевтические правила, на основании которых раскрыты важнейшие 

механизмы интерпретации и понимания сакральных текстов. 

Saukh Yu. P. The Peculiarities of Buddhistic Hermeneutic Method. 

On the basis of international cultural dialogue methodology, the article presents a comparative research of 
the major postulates of Buddhist epistemological tradition and peculiarities of hermeneutics. The author 

analyses the phenomenon of Buddhist hermeneutic pluralism and major hermeneutic principles, as the basis 
for interpretation of the major mechanisms of sacred texts: interpretation and comprehension. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
В УМОВАХ ПОБУДОВИ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ 

У статті подана характеристика нових вимог до професійної діяльності вчителя, зумовлених 
потребами  побудови в Європі суспільства знань. Проаналізовані пріоритетні напрями  

реформування педагогічної освіти в країнах ЄС, з’ясований зміст широкого кола компетентностей, 
що визначені європейськими теоретиками освіти як необхідні для з’ясування сутності статусу 

"європейського вчителя". 

Сучасний етап розвитку людської цивілізації, що визначається як перехід до суспільства знань (від 
англ. knowledge society), характеризується якісно новими вимогами до розвитку освіти. 
Перетворившись на продуктивну силу, вона все в більшій мірі визначає успішність націй та цілих 
регіонів у конкурентній боротьбі за виживання. Тож не дивно, що на початку ХХІ ст. освіта стала 
предметом пріоритетної уваги національної та міжнародної політики. Проявом такої тенденції став 
початок нового етапу європейської освітньої політики, що був організаційно оформлений у рамках 
програми "Освіта та професійна підготовка 2010", затвердженої у травні 2000 р. на засіданні 
Єврокомісії у Лісабоні [1]. 
Лісабонська освітня стратегія спрямована на модернізацію діяльності всіх ланок сучасних освітніх 

систем: від дошкільної до освіти дорослих, у результаті чого передбачається утворення єдиного 
європейського простору неперервної освіти. Удосконаленню в рамках стратегії підлягають усі 
ключові аспекти діяльності освітніх систем: фінансування, управління, стандарти змісту освіти, 
способи оцінки якості та моніторингу ефективності діяльності, механізми взаємодії з зовнішніми 
партнерами тощо.  
Одним з провідних напрямів і, разом з тим, основоположних умов втілення Лісабонської стратегії 

є удосконалення освіти вчителів та інструкторів. Приєднання України до Болонського процесу 
зумовлює необхідність ретельного дослідження перспектив розвитку європейського співробітництва 
у сфері педагогічної освіти та пошуку корисних для нас форм участі в ньому. Отже, актуальність 
досліджуваної проблеми зумовлюється необхідністю осмислення особливостей розвитку педагогічної 
освіти у європейському регіоні як складової формування європейського простору вищої освіти. 
Окремі аспекти проблеми, що стала предметом розгляду, досліджуються в роботах Н. Авшенюк, 

В. Кременя, Ю. Кіщенко, К. Корсака, Н. Лавриченко, О. Локшиної, А. Парінова, Л. Пуховської, 
І. Самойлюкевич, О. Сухомлинської та деяких інших українських науковців. Однак євроінтеграційні 
процеси у сфері освіти розвиваються дуже динамічно, що зумовлює все нове і нове звернення до цієї 
проблеми. 

Метою статті є характеристика актуальних зусиль європейської освітньо-політичної та науково-
педагогічної спільноти щодо удосконалення професійної підготовки вчителів та формування 
європейського простору педагогічної освіти в умовах побудови суспільства знань. 
Ключова роль учителів у модернізації європейської освіти підкреслюється в рамках усіх 

фундаментальних документів, що визначають сутність сучасної освітньої політики ЄС. Це і 
резолюція Єврокомісії "Про розвиток неперервної освіти", і "План дій щодо розвитку професійних 
умінь та професійної мобільності", і Болонська та Копенгагенська декларації, і План розвитку 
дистанційної освіти, і багато інших.  
Визначення стратегічних напрямів розвитку педагогічної освіти стало пріоритетом діяльності 

спеціальної групи європейських експертів – "Удосконалення освіти вчителів та інструкторів" 
(Working group A "Improving the Education of Teachers and Trainers"), яка перш за все сформулювала 
вимоги до формування широкого спектру нових компетентностей учителя, зумовлених змінами у 
політичному, соціальному, культурному, технологічному та економічному житті сучасного 
європейського суспільства [2; 3; 4]. Отже, експертами визначено три групи нових професійних 
компетентностей учителя, пріоритетний вплив на формування яких здійснюють такі чинники: 

1) Соціальні зміни. Ними зумовлена необхідність формування таких компетентностей учителя:  
− компетентності у сфері громадянської освіти учнів: готовність до життя в 

мультикультурному толерантному суспільстві, яке забезпечує рівні можливості для особистісного 
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та професійного розвитку всіх громадян; формування стилю життя з урахуванням вимог збереження 
стабільного оточуючого середовища; сприяння гендерній рівності в сім’ї, на роботі, у суспільному 
житті; усвідомлення себе громадянином Європи та виконання функцій, що відповідають такому 
статусу; готовність до управління власним кар’єрним розвитком тощо. 

− компетентності у сфері розвитку навчальних умінь учнів, необхідних для неперервної освіти 
в суспільстві знань: мотивація до отримання знань, що виходять за рамки обов’язкової освіти; 
уміння будувати самостійну навчальну траєкторію; уміння здобувати нову інформацію; 
комп’ютерна грамотність; креативність та інноваційність; готовність до розв’язання проблем; 
підприємницькі уміння; комунікативні уміння тощо. 

− встановлення зв’язків між компетентностями, що передбачають уміння  укладання нових 
навчальних програм, та знаннями предмета спеціалізації вчителя. 

2) Зростаюча різноманітність учнівських контингентів та зміни у шкільному середовищі. Такі 
зміни вимагають від учителя врахування нових умов здійснення навчального процесу: уміння 
співпрацювати з учнями різного соціального, культурного та етнічного походження; цілеспрямована 
організація навчального середовища та сприяння успішності навчального процесу; робота в командах 
з учителями або іншими професіоналами, що здійснюють навчання одного й того ж контингенту 
учнів; 

У позакласній роботі вчитель повинен оволодіти такими компетентностями: укладання нових 
навчальних програм, участь в організаційному розвитку школи, в розробці нових форм оцінювання 
знань учнів; уміння співпрацювати з батьками учнів та іншими соціальними партнерами. 

Вчитель повинен вміти інтегрувати ІКТ у навчальний процес та в професійну практику в цілому. 
3) Зростаючий рівень професіоналізації діяльності вчителя. Така вимога передбачає: 

дослідницький  характер професійної діяльності, готовність до розв’язання професійних проблем; 
відповідальне ставлення до свого професійного розвитку як до неперервного процесу. 
Нова роль учителя в європейському суспільстві є результатом складної сукупності чинників, що 

зумовлюють суттєві зміни в житті регіону та людства в цілому. Її реалізація не здійснюється 
автоматично, а потребує широкої сукупності політичних кроків у галузі педагогічної освіти та 
професійного розвитку вчителів, які будуть стосуватися таких п’яти пріоритетних сфер змін: 
1) досягнення більш високих навчальних результатів; 2) реструктуризація навчального процесу; 
3) розвиток позакласної роботи як у рамках школи, так і поза нею, взаємодія з широким колом 
соціальних партнерів; 4) інтеграція ІКТ у всі сфери професійної діяльності; 5) зростаюча 
професіоналізація діяльності вчителя та індивідуальна відповідальність за свій професійний розвиток. 
У результаті значної кількості ознайомлювальних візитів євроекспертів до країн, що здійснюють 

активні реформи педагогічної освіти (передусім Велика Британія (Англія), Швеція, Австрія, 
Угорщина, Португалія), багатосторонніх консультацій та конференцій фахівці дійшли висновку про 
необхідність таких напрямів реформування педагогічної освіти у Єврорегіоні:  

− обов’язкове визначення вимог до навчальних програм та зовнішня оцінка навчальних 
результатів  (стандартів змісту освіти і якості знань) у закладах педагогічної освіти; 

− належний контроль діяльності закладів педагогічної освіти органами державної влади; 
− належна державна підтримка закладів педагогічної освіти та шкіл у здійсненні їх діяльності; 
− забезпечення участі всіх зацікавлених сторін  у реформуванні педагогічної освіти та оцінці 

ефективності запроваджуваних змін [3: 11].  
Далі з’ясуємо деякі особливості названих вище напрямів реформування педагогічної освіти в 

сучасних умовах. 
Визначення професійного профілю вчителя (освітньої професійної програми), що забезпечує 

відповідність професійних компетентностей фахівця сучасним вимогам: 1) запровадження 
результатоцентрованих критеріїв визначення змісту навчальних програм. Стандарти діяльності 
закладів педагогічної освіти спрямовані, як правило, на оцінку якості навчальних програм  і 
вимірюють досягнутий результат (сформовані професійні компететності), а не на контроль того, 
"чому" і "як" навчати. Укладання навчальних планів і програм залишається пріоритетним правом 
автономного навчального закладу; 2) запровадження зовнішнього стандартизованого оцінювання 
якості навчальних досягнень, що зумовлено підвищенням соціальної відповідальності педагогічних 
ВНЗ за результати своєї діяльності. Оцінювання якості професійної підготовки має пожиттєвий 
характер, тобто здійснюється як на етапі вступу до професійної діяльності, так і систематично в її 
процесі.  

Розвиток партнерства між закладами педагогічної освіти та школами передбачає: 
1) розширення взаємодії між педагогічними ВНЗ та школами в процесі професійної підготовки 
майбутніх учителів (надання якісно нового виміру участі шкільних учителів-методистів у 
професійній підготовці студентів-практикантів у процесі навчальних та виробничих практик, що 
набувають все більшого значення у побудові практично-базованої парадигми педагогічної освіти); 
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2) запровадження суттєвих змін в організаційну та професійну культуру як педагогічного ВНЗ, так і 
школи, що перетворюються на рівноправних партнерів у процесі професійної освіти майбутніх 
учителів; 3) збільшення фінансування педагогічних ВНЗ та частковий перерозподіл коштів на користь 
шкіл, що є партнерами ВНЗ у професійній підготовці майбутніх учителів; 4) надання політичної 
підтримки школам з метою активізації їх участі у практично-базованій педагогічній освіті (мотивація, 
формування готовності до участі, технічна, фінансова та інтелектуальна підтримка тощо). 

Розвиток дослідницького потенціалу педагогічної освіти передбачає: 1) формування готовності 
майбутніх та практикуючих учителів до здійснення науково-педагогічних досліджень; 2) надання 
політичної підтримки розвитку практично-орієнтованих педагогічних досліджень, що здійснюються 
як педагогами-науковцями, так і практикуючими вчителями; 3) розвиток дослідно-орієнтованої 
спрямованості педагогічної практики майбутніх учителів; 4) забезпечення закладів педагогічної 
освіти висококваліфікованими кадрами, що мають відповідні докторські ступені. 

Контроль якості передбачає запровадження нових форм суспільного контролю якості навчальних 
програм ВНЗ та професійних компетентностей їх випускників. Такими формами є: 1) акредитація 
навчальних програм та навчальних закладів; 2) національні (державні) екзамени, за результатами яких 
надається кваліфікація вчителя; 3) випробувальний період професійної діяльності, за результатами 
якого надається ліцензія на професійну діяльність. 

Забезпечення участі зацікавлених сторін у розробці стандартів педагогічної освіти і педагогічної 
діяльності, оцінці якості підготовки учительських кадрів. Позитивний досвід реформаційної 
діяльності ряду європейських країн (передусім Великої Британії) доводить, що залучення вчителів-
практиків, викладачів педагогічних ВНЗ та освітніх теоретиків до розробки структурних та 
культурних інновацій у галузі педагогічної освіти робить їх участь в інноваційних процесах більш 
свідомою та активною, що, зрештою, є ключовою умовою їх ефективності. 
Активні зусилля європейської науково-педагогічної громади щодо модернізації педагогічної 

освіти, політична підтримка цього процесу на національному та регіональному рівнях сприяють 
утворенню європейського простору педагогічної освіти. Вже у 2004 р. Єврокомісією були 
затверджені "Єдині європейські принципи визначення педагогічних компетентностей та кваліфікацій" 
[4: 2-3], покладені в основу єдиної структури європейської якості педагогічної освіти. Основоположні 
риси цієї структури були викладені у доповіді робочої групи "Удосконалення освіти вчителів та 
інструкторів" (2004 р). Вони передбачають такі вимоги до освіти та професійного розвитку вчителів: 

− наявність вищої університетської або еквівалентної їй професійної освіти як умова вступу до 
педагогічної професії; 

− формування професійних компетентностей у контексті перспективи неперервної освіти та 
розвитку; 

− процес неперервного професійного розвитку як справа спільної відповідальності індивідів та 
інституцій у рамках партнерства вчителів, шкіл, роботодавців, асоціацій батьків учнів та освітніх 
адміністрацій; 

− мобільність учителів як невід’ємна складова їх професійної освіти та розвитку на всіх її 
етапах. Вона розглядається як чинник, що сприяє розвитку оптимального навчального середовища 
для учнів, а тому належним чином визнається та оцінюється; 

− формування європейського виміру педагогічної освіти як важливої складової її змісту; 
− надання належної професійної підтримки тим, хто здійснює педагогічну освіту; 
− ефективна підтримка розвитку нових наукових досліджень у сфері освіти структурами 

загальноєвропейського рівня [4]. 
З важливими ініціативами розвитку європейського виміру педагогічної освіти виступають освітні 

діячі країн ЄС, що об’єдналися в Європейську мережу політики у галузі педагогічної освіти 
(ENTEP)1.  
Предметом активної дискусії освітян є визначення професійних компетентностей європейського 

вчителя2, які стають все більш актуальними в нових умовах регіональної інтеграції та розвитку 
                                                        
1 European Network on Teacher Education Policies (ENTEP) – Європейська мережа політики у галузі педагогічної освіти утворена 
у 2000 р. на міжнародній конференції у Португалії. Її засновниками стали представники  міністрів освіти 14 держав – членів 
ЄС та Єврокомісії. Головною метою цієї організації є об’єднання у справі розвитку педагогічної освіти всіх значимих сторін 
і, передусім, освітніх політиків. У 2003 р. до участі в ENTEP приєднався Люксембург, запрошення до вступу отримали ще 10 
країн. (URL: http:/www.pa-feldkirch.ac.at/entep/) 

2 В аналітичному документі ENTEP "Що означає поняття "європейський учитель"?" [5] визначено, що "європейський учитель" 
повинен мати ті ж базові професійні уміння, що і будь-який кваліфікований учитель. Перш за все, він повинен мати глибокі 
знання  предмета своєї спеціалізації та вміння успішно навчати учнів. Це уміння передбачає такі складові: організований 
розвиток пізнавальних якостей учнів; спрямування учнів на досягнення навчальних успіхів; робота з групами учнів з 
гетерогенними навчальними здібностями; розвиток в учнів відповідальності за результати  своєї роботи і навчання; робота в 
командах; участь у розробці навчальних планів і програм, у програмах організаційного розвитку школи; розвиток 
відповідальності батьків учнів та місцевої громади за роботу школи; розв’язання професійних проблем та моральних дилем; 
організація свого професійного розвитку.  
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Європи як суспільства знань. Учителі, що працюють у країнах ЄС, виховують своїх учнів як 
майбутніх громадян національних держав та єдиної Європи в цілому. Вони працюють у 
національному контексті, який вимагає формування національної ідентичності і, разом з тим, повинен 
слугувати базою для формування транснаціональної свідомості в рамках європейської спільноти. 
"Європейський вимір", що став невід’ємною складовою змісту неперервної освіти на всіх її етапах, 
повинен слугувати встановленню балансу між національними та транснаціональними цінностями в 
освітній політиці країн регіону. Осмислюючи ціннісний аспект поняття "європейський вимір освіти", 
експерти у галузі розвитку педагогічної освіти визначили сутність "європейськості" педагогічної 
професії. Вона включає цілий ряд аспектів, що природним чином виростають з соціально-політичного 
та культурного контексту європейського суспільства. Складовими "європейськості" як складової 
професійної компетентності вчителя є:   

1) європейська ідентичність. Європейський учитель є свідомим як свого національного 
коріння, так і належності до загальноєвропейської спільності народів. Його цінності зумовлюють 
можливість викладання не тільки в рамках національних навчальних програм, а й "поза їх межами". 
Готовність до прийняття різноманітності в рамках єдності є ключовим аспектом європейської 
ідентичності, що без упереджень ставиться до світу в цілому; 

2) європейське знання, яке передбачає обізнаність учителя з особливостями освітніх систем 
інших країн, з освітньою політикою регіонального рівня. Вчитель з повагою ставиться до своєї 
національної системи освіти і співвідносить якість її діяльності з іншими. Він є обізнаним зі станом 
справ у Європі та у світі в цілому, знає історію країн регіону та її вплив на розвиток сучасного 
європейського суспільства; 

3) європейський мультикультуралізм. Європейський учитель з повагою ставиться до своєї 
національної культури та є відкритим до інших культур, володіє навичками впевненої, однак не 
домінуючої поведінки з представниками інших культур. Він працює у гетерогенних групах, цінує та 
поважає різноманітність, працює над тим, щоб надати всім учням рівні можливості; 

4) європейська мовна компетентність. Європейський учитель володіє більш ніж однією 
європейською мовою. Навички володіння та викладання іншими мовами він набуває в системі 
педагогічної освіти та подальшого професійного розвитку. Він проводить певний час в іншомовному 
середовищі, спілкується іншими мовами з колегами та носіями цих мов; 

5) європейський професіоналізм. Європейський учитель отримав освіту, яка дозволяє йому 
викладати у будь-якій європейській країні. Він має "європейський" підхід до викладання предмета 
своєї спеціалізації та міжпредметних тем, що передбачає трактування навчального матеріалу  з 
позицій європейської перспективи. Він співпрацює в питаннях змісту та методів викладання з 
колегами з інших європейських країн, бере все краще з різних педагогічних традицій. Розвитку 
європейського професіоналізму слугує практика розробки університетами різних країн спільних 
навчальних програм та надання спільних академічних ступенів; 

6) європейська громадянськість. Європейський учитель повинен жити і працювати як 
громадянин Європи, що розділяє такі цінності, як повага до прав людини, демократія, свобода. 
Критичний стиль його викладання повинен сприяти формуванню автономних, відповідальних та 
активних громадян Європи завтрашнього дня; 

7) європейські виміри якості. Підготовка європейського вчителя передбачає наявність 
інструментів порівняння формальних ознак систем педагогічної освіти країн регіону. Засоби розвитку 
порівнюваності та прозорості систем вищої та професійної освіти, напрацьовані в рамках 
Болонського та Копенгагенського процесів, сприяють усуненню перешкод на шляху взаємовизнання 
кваліфікацій педагогічної освіти та розвитку мобільності вчителів; 

8) європейська мобільність учителів включає такі складові, як навчання за кордоном, 
вивчення іноземних мов, ознайомлення з культурами інших народів, участь у програмах 
організованих обмінів студентами в рамках ЄС, індивідуальне працевлаштування за кордоном. 
Європейський учитель сприяє розвитку мобільності учнів, надаючи їм можливість встановити 
віртуальні та реальні контакти з однолітками з інших європейських країн. Обміни учнями в рамках 
програм ЄС є засобом, що надає додаткові можливості взаємного навчання, нового розуміння 
європейської громадянськості. У європейському класі ІКТ перестають бути тільки технічним засобом 
пошуку нових даних. Вони стають ефективним інструментом комунікації через національні, 
лінгвістичні та культурні кордони. 
Важливим механізмом підвищення якості освіти у Європейському регіоні стануть розроблені 

експертами ЄС індикатори якості неперервного професійного розвитку вчителів, які являють собою 
єдину структуру кількісних та якісних показників. До них належать такі: 

1. Рівень задоволення вчителів якістю програм професійного розвитку. Індикатор передбачає 
оцінку таких аспектів програм: а) можливість участі вчителів у програмах удосконалення діяльності 
школи; б) відповідність запропонованих учителям програм індивідуальним професійним потребам; 
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в) відповідність змісту обраних учителями програм їх очікуванням; г) можливість використання 
набутих компетентностей в інноваційній діяльності вчителів. 

2. Відсоток учителів, залучених до неперервної професійної освіти. 
3. Відносний відсоток учителів різних рівнів кваліфікації. Корисним є порівняння рівнів 

кваліфікації вчителів з різних навчальних предметів, вимог до отримання кваліфікаційних рівнів у 
різних країнах. 

4. Рівень інвестицій у неперервний професійний розвиток учителів. 
На завершення підкреслимо, що процес усвідомлення нової сутності учительської професії, як і 

реформування педагогічної освіти відбувається у європейських країнах різними темпами, має суттєві 
специфічні особливості. Однак розробка єдиних стандартів якості педагогічної освіти, професійного 
розвитку та педагогічної діяльності є запорукою того, що всі національні освітні системи рухаються у 
напрямі все більшої відповідності діяльності вчителя актуальним потребам суспільного життя 
національних держав та Європейського регіону в цілому. 
Реформування педагогічної професії та педагогічної освіти є не менш актуальним і для 

вітчизняного шкільництва. Вступ України у Болонський процес надав певного прискорення нашому 
руху до підвищення якості діяльності педагогічних ВНЗ. Найбільш значимим для нас сьогодні ми 
вважаємо творче поєднання позитивного вітчизняного досвіду педагогічної освіти, яка має прекрасні 
традиції, і кращих європейських тенденцій розвитку. Головне, з нашої точки зору – не робити 
механічних запозичень окремих фрагментів чужих освітніх новацій, які зруйнують нашу систему і не 
утворять нічого нового, що мало б цілісний характер, що відповідало б як нашим реаліям, так і новим 
європейським вимогам.  
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Сбруева А.А. Тенденции развития европейского пространства педагогического образования в 
условиях построения общества знаний. 

В статье характеризуются новые требования к профессиональной деятельности учителя, 
обусловленные необходимостью построения в Европе общества знаний. Анализируются 

приоритетные направления реформирования педагогического образования в странах ЕС, а также 
содержание широкого круга компетентностей, которые названы европейскими теоретиками 
образования как необходимые для определения сущности статуса "европейский учитель". 

Sbruyeva A.A. The Development Tendencies of the European Teacher Education Area in the Conditions 
of Knowledge Society Construction. 

The article highlights the new demands to the professional teaching activities conditioned by the necessity of 
the knowledge society construction in Europe. Priority reforming directions of teacher education in 

European Union, containing wide-range competences named by European education theoreticians necessary 
for the understanding of the status of "European teacher" are analysed.  
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ВИКОРИСТАННЯ БІОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ 

У статті актуалізовано проблему підготовки педагогічно обдарованого майбутнього вчителя, 
визначено сутність педагогічної обдарованості як окремого виду професійної обдарованості. На 
основі застосування біографічного методу виокремлено основні компоненти моделі педагогічно 

обдарованого вчителя. 

Сучасна українська загальноосвітня та вища школа повинна забезпечувати всебічний розвиток 
індивідуальності людини як особистості та найвищої цінності суспільства на основі виявлення її 
задатків, здібностей, обдарованості і талантів. В Україні прийнято цілий ряд законів і програм 
(зокрема Закон України "Про освіту", Державна цільова програма "Вчитель", національна програма 
"Діти України" та інші), які спрямовані на створення загальнодержавної мережі навчальних закладів 
для обдарованої молоді. Сутність проблеми полягає в тому, що традиційна система підготовки 
вчителя орієнтована на середнього студента і певним чином нівелює його індивідуальні особливості. 
Сучасні запити суспільства і держави вимагають реформування даної системи у напрямку розвитку 
дослідницьких властивостей, творчого потенціалу майбутніх педагогів. Тому одним із пріоритетів 
модернізації освіти визнається підготовка нової генерації педагогів-дослідників, здатних виявляти і 
розвивати здібності та обдарування дитини. Перед сучасною вищою школою постало завдання 
максимального розкриття і розвитку потенціалу кожної особистості, формування молодої людини як 
суб’єкта соціального та професійного життя, підготовки її до самовдосконалення, самовизначення та 
самореалізації.  
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що дослідженню проблеми обдарованості 

надається належна увага, зокрема таким її аспектам як проблема індивідуальних відмінностей 
(Б. Ананьєв, Л. Виготський, С. Рубінштейн, Б. Теплов та ін.); визначення підходів до розуміння 
психологічних основ та структури обдарованості (Дж. Гілфорд, Ж. Піаже, В. Сиервальд, К. Перлет, 
Б. Скіннер, К. Тейлор, К. Хеллер, Г. Холл, Р. Уайт, Л. Венгер, Н. Лейтес, О. Матюшкін, В. Моляко, 
А. Петровський, К. Платонов, С. Рубінштейн, Т. Сущенко, П. Торранс, Б. Шадріков та інші); 
психологічні концепції інтелекту і творчості (Дж. Гілфорд, Р. Стернберг, М. Смульсон, Д. Ушаков, 
К. Хеллер та інші); розвиток інтелектуального і творчого потенціалу особистості (Д. Богоявленська, 
В. Дружинін, С. Максименко, О. Матюшкін, В. Моляко, Я. Пономарьов, С. Сисоєва, О. Кульчицька та 
інші); виділення сфер та видів обдарованості (С. Гончаренко, Г. Бурменська, Ю. Гільбух, М. Гнатко, 
В. Слуцький та інші); розвиток обдарованості на різних вікових етапах (А. Брушлінський, В. Давидов, 
Д. Ельконін, Н. Лейтес, О. Кульчицька, В. Паламарчук, В. Штерн та ін.); питання виявлення і 
розвитку обдарованості учнів (Г. Айзенк, В. Крутецький, О. Кульчицька, Б. Тєплов, Є. Щебланова та 
інші). 
Однак у процесі розв’язання зазначеної проблеми виникає ряд суперечностей, найбільш суттєвими 

з яких можна назвати невідповідність між соціальною потребою у педагогічно обдарованих, творчо 
працюючих учителях, здатних формувати всебічно розвинену особистість учня та відсутністю 
відповідної цілеспрямованої підготовки майбутніх учителів; між необхідністю виховання нової 
генерації педагогічних кадрів, здатних виявляти і розвивати здібності та обдарування дитини і 
нерозробленістю комплексу теоретичних і методичних засад щодо забезпечення підготовки 
педагогічно обдарованого вчителя, здатного працювати із здібними дітьми. 
Отже, у реалізації проблеми роботи з обдарованою молоддю все відчутніше проявляються 

недоліки професійної підготовки вчителя до здійснення відповідної діяльності. Крім того, практично 
не розробляється аспект розвитку педагогічної обдарованості самого вчителя, хоча більшість 
педагогів-практиків погоджуються з тим, що педагогічно обдарований учитель – це реальна потреба 
сучасної школи, яка вимагає цілеспрямованої кропіткої роботи по розвитку природних задатків і 
педагогічних здібностей. Саме тому велика увага надається вдосконаленню педагогічної майстерності 
та розвитку педагогічної обдарованості кожного педагога. Розгляд проблеми побудови моделі 
педагогічної обдарованості вчителя є метою цієї статті. 
Обдарованість багатогранна, її прояви залежать від віку і характеризуються значною 

індивідуальністю, що визначається виключно своєрідним поєднанням різних сфер психіки 
обдарованої людини. Дослідники виділяють шість галузей чи сфер обдарованості (таланту): 
академічних досягнень, інтелектуальну, творчість (креативність), спілкування і лідерства, художньої 
діяльності, рухову. Обдарована особистість, як правило, характеризується високими досягненнями у 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 37. Педагогічні  науки  
 

44 

сфері, що відповідає її обдарованості, а процес її розвитку і результати її діяльності мають унікальний 
характер.  
Для оцінки обдарованості та диференціації її проявів використовуються певні критерії, серед яких 

виокремлюються як якісні, так і кількісні аспекти. Наявність якісних характеристик обдарованості 
передбачає виділення різних якісно своєрідних її видів відповідно до специфіки психічних 
можливостей людини та особливостей їхнього вияву в певних видах діяльності. Аналіз кількісних 
характеристик обдарованості дозволяє описати ступінь вираженості психічних можливостей людини 
[1: 306]. 
Види обдарованості можуть бути визначені за такими критеріями, як: особливості вікового 

розвитку; форма прояву; міра сформованості обдарованості; широта прояву в різноманітних видах 
діяльності; вид діяльності й сфери психіки, що її забезпечують [1: 307]. 
Для нашого дослідження важливого значення набуває типологія обдарованості відповідно до 

широти її прояву та типу виконуваної діяльності. За широтою прояву можуть бути виділені загальна 
та спеціальна обдарованість [2: 8]. Ці види обдарованості виокремлюються відповідно до того, що у 
конкретно-психологічній характеристиці різних здібностей виділяються як загальні якості, що 
відповідають вимогам кількох видів діяльності, так і специфічні, які відповідають вузькому колу 
вимог певної діяльності. Загальна обдарованість проявляється стосовно різних видів діяльності і 
виступає як основа їхньої продуктивності. Психологічним ядром загальної обдарованості є розумові 
здібності (чи загальні пізнавальні здібності), навколо яких вибудовуються емоційні, мотиваційні і 
вольові якості особистості. Спеціальна обдарованість проявляється у конкретних видах діяльності і 
може бути визначена лише щодо окремих галузей діяльності (музика, живопис, спорт і т.д.). Отже, 
спеціальна обдарованість розглядається сучасними вітчизняними психологами, зокрема В. Моляком, 
як прояв визначених домінантних якостей та особливостей, що характеризують специфіку творчості у 
конкретній сфері людської діяльності. Вивчення спеціальних видів обдарованості повинно, на його 
думку, відбуватися через вивчення цих конкретних видів творчої діяльності, і навпаки [3: 13].  
Саме тому спеціальна обдарованість безпосередньо пов'язана із видами обдарованості, 

виокремленими згідно провідного типу діяльності, до яких належать інтелектуальна, творча, 
художня, психомоторна (спортивна), конструкторська, лідерська (організаторська) та ін. [1: 307]. 
Виділення видів обдарованості за цим критерієм здійснюється, як правило, в межах п’яти видів 
діяльності, до яких належать практична, теоретична, художньо-естетична, комунікативна і духовно-
ціннісна. Це дозволяє відійти від життєвого уявлення про обдарованість як кількісного ступеня 
вираженості здібностей і перейти до її розуміння як системної якості. При цьому діяльність, її 
психологічна структура виступає як об'єктивне підґрунтя інтеграції окремих здібностей, слугує 
матрицею, що формує склад здібностей, необхідних для її успішної реалізації. Отже, обдарованість 
виступає як інтегральний прояв різних здібностей з метою конкретної діяльності. Згідно з цим 
підходом можуть бути виділені таки види обдарованості: у практичній діяльності: обдарованість у 
ремеслах (професійна), спортивна (психомоторна), організаційна (лідерська); у теоретичній 
діяльності: інтелектуальна обдарованість різної спрямованості; у художньо-естетичній діяльності: 
хореографічна, сценічна, літературно-поетична, образотворча, музична; у комунікативній діяльності: 
лідерська, атрактивна; у духовно-ціннісній діяльності: створення нових духовних цінностей і змістів, 
служіння людям. 
На нашу думку, саме у межах професійної обдарованості може бути виділено як окремий вид 

педагогічну обдарованість, на вивчення якої і буде спрямовано наше подальше дослідження. 
Для пошуку шляхів удосконалення процесу професійної підготовки майбутнього вчителя у 

напрямі розвитку його педагогічної обдарованості нами було обрано метод моделювання. Розробка 
ідеальної моделі творчої особистості конкретного профілю (у нашому дослідженні – педагогічно 
обдарованого вчителя) – робота досить складна й копітка. Вона потребує вивчення науково 
обґрунтованих даних, виділення відповідних якостей (здібностей) особистості, притаманних 
найкращим представникам педагогічної професії, у тому числі – видатним педагогам, складання 
достатньо повного їх переліку та їх класифікації за вимірами, підструктурами і компонентами 
психологічної структури особистості.  
Для виділення якостей обдарованого вчителя нами було застосовано біографічний метод. 

Біографічний метод щодо обдарованості полягає у вивченні біографій видатних людей, що дозволяє 
одержати фактичний матеріал, узагальнити його і знайти те спільне, що може бути притаманним 
обдарованим людям, незалежно від напрямку їх діяльності. При дослідженні обдарованості цей метод 
дуже широко застосовується у психології. Він може бути плідним за умови, що стосовно певної 
творчої особистості є відповідні досить інформаційно насичені матеріали, які дозволяють створити 
істинний психологічний портрет такої особистості [4]. Джерелом пошуку стали відомі праці 
педагогів-дослідників, теоретичні доробки у галузі професійної підготовки вчителя, а також 
біографічні дані видатних педагогів минулого та сучасності. При відборі матеріалу для 
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застосовування біографічного методу нами враховувалися такі вимоги: 1) вивчення творчої діяльності 
видатних людей не повинно бути обмежене сьогоденням (нами було обрано для вивчення постаті 
трьох видатних педагогів: Я. Коменський – XVII століття, К. Ушинський – XIX століття, 
А. Макаренко – ХХ століття); 2) необхідно досліджувати представників різних національностей 
(Я. Коменський – чех за походженням, К. Ушинський та А. Макаренко – представники вітчизняної 
педагогіки); 3) обрані для дослідження особистості мають бути яскраво творчими і виявляти потяг до 
творчості протягом досить тривалого за часом життя (Я. Коменський прожив 78 років, К. Ушинський 
та А. Макаренко – 47 та 51 відповідно, проте їх життя і педагогічна діяльність були напрочуд 
насичені й творчі); 4) при дослідженні слід мати відповідну кількість інформаційного матеріалу. 
Результати проведеного дослідження дозволяють зробити ряд висновків стосовно чинників, які 

сприяли розвитку педагогічної обдарованості обраних для аналізу осіб та становлення їхнього 
педагогічного таланту: 

− сприятливе освітнє середовище (сімейне і шкільне), яке прищепило смак до знань, освіти, 
самовиховання (Я. Коменський – ґрунтовна дошкільна підготовка у сім’ї, навчання у братській 
школі, навіть "безповоротно втрачені роки" у граматичній школі, які сприяли формуванню думки 
про те, що освіта надто важлива справа, щоб ставитися до неї легковажно; К. Ушинський – 
ґрунтовна дошкільна освіта і ранній початок навчання; надзвичайно сильний вплив матері, а пізніше 
мачухи-німкені, сприятлива атмосфера Новгород-Сіверської гімназії, вплив викладачів, зокрема 
І. Тимківського; А. Макаренко – атмосфера любові за розуміння у сім’ї, ранній початок навчання і 
спроб педагогічної діяльності (навчав сусідських дітей), культ знань і книги, наявність великої 
кількості періодичних видань); 

− ґрунтовна вища освіта, при цьому не завжди педагогічна (Я. Коменський – два університети 
(богословський факультет), К. Ушинський – Московський державний університет (юридичний 
факультет), А. Макаренко – Полтавський педагогічний інститут); 

− свідомий вибір педагогічної професії (Я. Коменський – учитель, а пізніше ректор братської 
школи; К. Ушинський – викладач Ярославського (Демидівського) юридичного ліцею, Гатчинського 
сирітського інституту, Смольного інституту шляхетних дівчат; А. Макаренко – вчитель 
Крюківського залізничного училища та інших навчальних закладів, зокрема Полтавської 
експериментальної школи); 

− широкий кругозір, енциклопедичні знання (всім відомий пансофізм Я. Коменського, ґрунтовні 
знання із різних галузей знань К. Ушинського, здатність постійно "щось читати" А. Макаренка); 

− працездатність, наполегливість (тривалі подорожі Я. Коменського, під час яких він 
продовжував працювати над своїми творами і водночас займався практичною діяльністю; постійна 
зануреність у роботу К. Ушинського; здатність А. Макаренка "спати через день", працюючи над 
літературою чи документами); 

− прагнення до самоосвіти (постійне самовдосконалення Я. Коменського; оволодіння 
іноземними мовами, вивчення бібліотеки О. Гугеля К. Ушинським; А. Макаренко за одну зиму 
1920 року перечитав стільки педагогічної літератури, скільки не читав за все життя);  

− креативність (реформаторський дух, продукування нових ідей, творче використання освітніх 
ідей попередників); 

− здатність все розпочати з початку, перемагати труднощі, сила волі (наповнене 
поневіряннями та незгодами життя Я. Коменського, загибель близьких, втрата майна та наукових 
нотаток, відтворення втраченого, нові ідеї та книжки; важкий життєвий шлях К. Ушинського, 
сповнений заздрістю і цькуванням з боку менш талановитих колег, злети і падіння, хвороби і 
безробіття, негаразди у сім’ї, довге вигнання і глибока віра у майбутнє; етапи творчого шляху 
А. Макаренка, якому кілька разів доводилося розпочинати з початку, доводячи правильність і 
життєздатність своїх принципів); 

− вплив сильних особистостей (для Я. Коменського – це університетські викладачі, особистості 
філософів давнини, В. Ратке; для К. Ушинського – мати, директор Новгород-Сіверської гімназії 
І. Тимківський; для А. Макаренка – батько й мати, брат Віталій, шкільні вчителі); 

− ораторський дар (усі троє блискучі лектори, здатні переконувати слухачів, доводити свою 
думку яскраво, живо, доступно; їх поважали учні, студенти, вихованці; їхні лекції завершувалися 
бурхливими оплесками слухачів); 

−  літературний дар (всі троє володіли здібністю яскраво викладати свої думки у статтях, 
наукових працях, залишили по собі навчальні підручники, художні твори, які не втратили своєї 
актуальності й сьогодні);  

− любов до дітей (Я. Коменський добре розумів природу дитини, з повагою ставився до її 
особистості, намагався полегшити навчальну працю учнів, запроваджував новітні методи навчання; 
К. Ушинський уважно ставився до жіночої освіти, поважав своїх вихованок, намагався виховувати в 
них допитливість, жагу до знань, демократизував навчально-виховний процес; А. Макаренко 
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глибоко розумів кожного свого вихованця, досконало знав його сильні й слабкі сторони, намагався 
спиратися у виховному процесі на позитивні якості, орієнтував своїх вихованців на завтрашню 
радість). 
Узагальнюючи вищезазначені чинники, можна згрупувати їх таким чином: здібності до виконання 

педагогічної діяльності (любов до дітей, ораторський дар, літературний дар тощо); креативність; 
інтелектуальні здібності (широкий кругозір, енциклопедичні знання, прагнення до самоосвіти тощо); 
професійна спрямованість (любов до дітей, свідомий вибір педагогічної професії, ґрунтовна вища 
освіта тощо); особистісні якості (працездатність, наполегливість, здатність все розпочати з початку, 
перемагати труднощі, сила волі тощо); зовнішні та внутрішні чинники (сприятливе освітнє 
середовище, вплив сильних особистостей тощо). 
Зважаючи на результати біографічного аналізу, основу запропонованої нами моделі педагогічно 

обдарованої особистості складають такі компоненти: педагогічні здібності, рівень розвитку яких 
вище за середній; педагогічна креативність, тобто здатність учителя до педагогічної творчості; 
педагогічне покликання, як спрямованість особистості до виконання педагогічної діяльності; 
інтелектуальні здібності, як необхідний чинник, що сприяє засвоєнню та трансформації знань у 
визначеній науковій сфері. 
Отже, ми виходимо з розуміння обдарованості як індивідуальної потенційної своєрідності 

внутрішніх (задатки) та зовнішніх (сприятливе соціальне середовище, стиль виховання) передумов 
для розвитку здібностей особистості до рівня вище за умовно "середній", завдяки яким вона може 
досягти значних успіхів у певній галузі діяльності. Відповідно до цього під педагогічною 
обдарованістю розуміємо якісно своєрідне поєднання педагогічних здібностей особистості, 
інтелекту, креативності її мислення й діяльності та свідомої наполегливої спрямованості до 
здійснення функцій педагогічного працівника. 
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Антонова Е.Е. Использование биографического метода для построения модели 
педагогической одаренности. 

В статье актуализирована проблема подготовки педагогически одаренного будущего учителя, 
определена сущность педагогической одаренности как отдельного вида профессиональной 

одаренности. На основе применения биографического метода выделены основные компоненты 
модели педагогически одаренного учителя. 

Antonova O.Ye.  The Use of Biographic Method for Pedagogical Endowment Model Construction. 

The article deals with the problem of the pedagogically gifted future teacher preparation; the essence of 
pedagogical endowment is defined as a particular type of professional endowment. On the basis of the 
biographic method use the main components of the pedagogically gifted teacher model are selected. 
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВИКЛАДАЧІВ 
СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

У статті розглянуто сутність поняття "толерантність" як чинника налагодження партнерських 
стосунків між тими, хто навчає, і тими, хто навчається в умовах демократизації сучасного 

українського суспільства і гуманізації освітнього процесу. Доведено, що толерантність є необхідною 
складовою психолого-педагогічного інструментарію викладача в його професійній діяльності, 

важливим елементом суб’єкт-суб’єктних відносин на рівні "вчитель" – "учень". 

Сьогодні вже не викликає сумніву той факт, що реформування освітньої галузі неможливо 
провести без вирішення достатньо великого кола проблемних питань, серед яких центральне місце 
займає вирішення питання радикальної гуманізації освіти. А це означає звертання першочергової 
уваги на людину, особистість, проведення рішучих кроків у напрямку демократизації освітнього 
процесу. Учень та педагог сьогодні мають стати повноправними суб’єктами навчально-виховного 
процесу, де основою навчання буде виступати рівноправний діалог між ними. Вони є активними 
учасниками процесу навчання від початку і до кінця, від планування мети до одержання конкретних 
результатів. Тому взаємна толерантність та взаємна повага і підтримка освітян і учнівської та 
студентської молоді можлива тільки на шляхах партнерства. 
Як підкреслює Президент АПН України В. Кремень, глобалізація світу, інформатизаційна 

багатоманітність обумовлюють включення людини в незрівнянно складнішу і масштабнішу систему 
взаємовідносин, що суттєво ускладнює життєву поведінку людини. Тому освіта повинна готувати 
розвинену, самостійну, самодостатню особистість, яка б керувалась у житті власними поглядами та 
переконаннями і була здатна на самостійні і свідомі дії. У цьому полягає сутність трансформації 
авторитарної педагогіки у педагогіку толерантності, де б шанувалась особистість кожного учня, а 
навчання і виховання здійснювались відповідно до природних здібностей і психологічних 
особливостей кожного [1: 6]. 
Тільки так, починаючи з учителя та керівника і завершуючи тим, хто вчиться, можна утвердити 

стабільну демократію та громадянське суспільство в Україні, адже лише самодостатня особистість 
здатна брати на себе відповідальність і бути ефективною в ринковій економіці. Таку позицію 
обстоюють українські вчені І. Бех, Н. Бібик, М. Вашуленко, І. Зазюн, В. Мадзігон, Н. Ничкало, 
О. Савченко, О. Сухомлинська, О. Дубасенюк, Т. Сорочан та інші. 
Ідеї толерантності, толерантної педагогіки набувають все більшого визнання в сучасному світі, 

розглядаються як найдієвіший засіб домогтися злагоди, миру між людьми, в суспільстві. Необхідно 
нагадати, що толерантність як суспільна категорія – це основа свободи, повага до проявів іншої 
людини, це терпимість, ненасильство, культура компромісу. Для сучасного українського суспільства, 
яке будується на демократичних засадах, відчуваючи певний вплив наслідків тоталітарного минулого, 
особливо потрібна толерантність у стосунках між людьми. Тому від виховання толерантності як у 
підростаючого покоління, так і у всіх учасників процесу навчання, педагогів, батьків залежить бути 
чи не бути демократичній Україні. 
Метою даної статті є дослідження поняття толерантності як необхідного елементу психолого-

педагогічного інструментарію викладача в його професійній діяльності, важливого чинника в 
налагодженні партнерських стосунків між учасниками навчально-виховного процесу, зокрема в 
системі післядипломної педагогічної освіти. 
Необхідно відзначити, що толерантність, терпимість як характерні властивості індивіда та які є 

надто важливими для розвитку його як особистості, актуалізації та реалізації усіх його можливостей, 
з яких складається даний йому природою життєвий потенціал, досліджені багатьма зарубіжними та 
вітчизняними науковцями.  
Так американський психолог А. Маслоу, один із лідерів гуманістичного напряму в персонології та 

один із засновників терміну "гуманістична психологія" поставив собі за мету намалювати 
психологічний портрет самоактуалізованої особистості. Проаналізувавши персональні особливості 
деяких успішних у самоактуалізації осіб – історичних персонажів та сучасників, серед типових рис 
таких особистостей він виділив і наступну: терпиме ставлення до себе та інших (толерантність). 
Самоактуалізовані люди не стурбовані критиканством щодо себе та інших, підкреслює Маслоу, не 
змучені почуттям сорому, вини або тривожності. Життя сприймають радісно, відчувають його сенс, 
терпимо і з розумінням ставляться до інших людей з їх слабостями або силою. Так само вони 
сприймають і людство в цілому [2: 103]. 
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Ще один прихильник гуманістичної теорії німецький психолог Е. Фромм вважав, що закони і 
норми спілкування, поведінки створює сама людина; тільки вона сама має визначати критерії 
диференціювання цих понять, законів і правил. Але дотримуватися цього принципу не означає бути 
егоїстом та індивідуалістом. Це випливає з того, що гуманістичні вимоги не можуть бути здійсненими 
у відриві від природи і суспільства, поза якими людина ніколи не може стати щасливою. Це означає, 
що особистісна орієнтація освітнього процесу посилюється, якщо в його основу покладене розумне та 
науково обґрунтоване поєднання зовнішньо культурних вимог до людини та її особистісної потреби в 
спонтанній активності. Здійсненню цієї вимоги, як свідчить сучасна освітня практика, сприяє 
ненав’язливе навчання, використання діалогічних та інтерактивних форм педагогічної взаємодії, 
взаємоповага і взаєморозуміння всіх суб’єктів навчально-виховного процесу [2: 96]. 
Відомий американський дослідник К. Роджерс, один із розробників теорії навчання, центрованого 

на учнів, стверджував, що першочерговим завданням педагога має стати розуміння особистості, а не 
його оцінювання; у навчальному процесі вчитель повинен ставити на перше місце не власні проблеми 
і почуття, а проблеми і почуття учнів. Учитель повинен сприяти створенню в класі атмосфери, 
комфортної для особистісного самостановлення всіх учасників освітнього процесу; визнавати право 
учня бути активним суб’єктом усього процесу; рівноправним з учнем-суб’єктом процесу визнавати і 
самого себе, незалежно від статусу вчителя як керівника, "лідера" процесу [2: 113]. 
Відносно створення сприятливої для навчання атмосфери в школі писав ще великий педагог 

Я. Коменський. Зокрема відомі його слова "…щоб навчаючі поменше б навчали, щоб ті, які 
навчаються, побільше б вчили ... щоби можна було довести їх до вершин наук без складнощів, 
нудьги, покрикувань та побиття, а наче б граючи та жартуючи", щоб школи стали "воістину місцями 
ігор, будинками насолоди та задоволення" [3: 243]. 
Ідеї спільної праці вчителя та учня, педагогічного співробітництва розвивали видатні радянські 

психологи Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн. У своїх роботах вони дослідили, що для того, 
щоб особистість була демократичною, освітній процес має будуватися на засадах демократії та 
гуманізму. Демократичні відношення формують демократичну особистість, авторитарні – 
авторитарну. А для успішної реалізації освітнього процесу він має базуватись не лише на рівні 
професійної компетенції педагога, а перш за все на рівні міжособистісних відносин. 
Найяскравіший представник вітчизняної "педагогіки толерантності", "педагогіки співробітництва" 

В. Сухомлинський писав: "…передача моральних цінностей від старшого покоління до молодшого, 
коли вихователь і його вихованці відчувають радість трудового співробітництва"; "…від хорошого 
учителя діти рідко чують заборону і дуже часто чують заохочення"; "Потрібно увійти в становище 
дитини, розділити з нею її горе і допомогти їй …найбажаніша і найдорожча допомога – це співчуття, 
співстраждання, сердечна участь"; "Атмосфера загальної доброзичливості і взаємного творення добра 
– це та …риса духовного життя колективу, яка визначає характер взаємовідносин, сутність вчинків, 
які виражають відносини однієї людини до другої" [4: 156]. Наведені цитати свідчать про велике 
значення й роль ідей діалогу в педагогічній системі Сухомлинського. 
Актуальним стає утвердження післядипломної педагогічної освіти як системи, що ґрунтується на 

визнанні самоцінності особистості кожного учасника педагогічного процесу. Необхідність 
встановлення діалогічних, партнерських стосунків між учасниками навчального процесу поступово 
починають визнавати все більше педагогів, які проходять підвищення професійної кваліфікації на базі 
Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Опитування, проведені 
серед вчителів різних категорій, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, методистів 
районних та міських методичних кабінетів показують, що переважна більшість з них активно вітає 
ідеї співробітництва та встановлення нових партнерських стосунків між учасниками навчального 
процесу, однак бачить багато проблем на шляху впровадження педагогіки толерантності. Серед них 
розуміння складності та серйозності поставленого завдання, небажання або й невміння певної 
частини педагогів працювати в нових умовах, необхідність організації навчального процесу 
відповідно до індивідуальних особливостей і відмінностей кожного, перебудови навчального процесу 
на засадах переваги самоосвіти тощо. На думку педагогів, утвердженню педагогіки співробітництва 
заважає жорстка дисципліна, яка на сьогодні пропагується в школі (у тому числі і вищій), 
авторитарний стиль спілкування між педагогами та учнями. Цей стиль необхідно замінити емоційно-
особистісним. У його основі мають бути пізнання кожної особистості, терпимість до невдач, 
створення клімату довіри. Потрібні курси, підкреслюють слухачі, де навчання було б неформальним. 
Такі курси мають вести фахівці з основ спілкування, які мусять, крім того, добре знати реальне 
освітянське життя, мати високий рівень самоповаги. 
Необхідно відмітити, що деякі з молодих учителів говорять про те, що для активного 

запровадження нового типу взаємостосунків у навчальному закладі потрібно розробити Правила для 
вчителів і для учнів, а то сьогодні вони існують тільки для останніх. Це може розглядатись як 
свідчення нерозуміння частиною педагогів основних принципів і вимог до сучасного вчителя, яких 
він має дотримуватися у відносинах з іншими учасниками педагогічного процесу (учнями, їхніми 
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батьками, колегами, представниками адміністрації, суміжних спеціальностей та ін.), тобто незнання 
ними основ педагогічної деонтології – внутрішнього імперативу професійного обов’язку педагога. 
Вітчизняна дослідниця М. Васильєва науково обґрунтувала теоретичні основи деонтологічної 

підготовки педагога. В її дисертації педагогічна деонтологія визначається, з одного боку, як вид 
професійної деонтології, а з іншого – як розділ педагогічної науки, що становить собою узагальнену 
систему принципів, норм, вимог, яким має відповідати поведінка педагога в умовах професійної 
діяльності. Обґрунтовано, що педагогічна деонтологія включає систему вимог професійного та 
особистісного порядку, висвітлює етичний бік поведінки педагога з позицій належного. Специфікою 
її є те, що поведінка педагога в практичній діяльності розглядається через обов’язковість належного 
ставлення педагога до учасників педагогічного процесу (учнів, їхніх батьків, колег та ін.). 
М. Васильєва визначає "професійний обов’язок педагога" як потребу, глибоку переконаність у 

необхідності дотримання певної лінії поведінки в його взаєминах з учасниками педагогічного процесу 
на основі системи вимог, усвідомлення обов’язків перед своєю професією і суспільством; 
"відповідальність педагога" як стійке особистісне утворення, здатність педагога контролювати свою 
поведінку відповідно до прийнятих у суспільстві, колективі, професійній групі соціальних, моральних 
і правових норм, вимог, професійного обов’язку.  
Дослідниця визначає такі деонтологічні принципи професійної поведінки педагога, як принцип 

гуманності, милосердя, справедливості, диспозитивності, імперативності та конфіденційності. 
Професійна поведінка педагога як система дій і вчинків у різних ситуаціях включає нормативний 

та особистісний компоненти, які взаємодіють один з одним і реалізуються в діяльності. Нормативний 
компонент професійної поведінки педагога включає знання норм, вивченням яких займається 
педагогічна деонтологія, й уміння ними користуватися у процесі діяльності. Відображення 
нормативних вимог, усвідомлених професійних норм дозволяє педагогу повніше та більш адекватно 
сприймати педагогічну дійсність, вільно в ній орієнтуватися, визначати потрібну стратегію і тактику, 
плани й цілі професійної діяльності, свідомо регулювати свою поведінку. Дотримуючись принципів 
та норм, що є умовою, продуктом і засобом пізнання, педагог формує ставлення до себе як до 
професіонала, інших учасників педагогічного процесу, через їх призму оцінює всі факти педагогічної 
реальності [5: 164]. 
Педагоги Житомирського ОІППО у своїй практичній роботі зі слухачами під час курсової 

перепідготовки та в міжкурсовий період широко використовують основні принципи, норми та вимоги 
педагогічної деонтології, які передбачають зміну міжособистісного, в тому числі і серед науково-
педагогічних працівників, спілкування. 
Працівники ІППО повинні: 

− допомагати самоактуалізації слухача; 
− демонструвати довіру до слухача протягом курсу навчання; 
− підтримувати і розвивати індивідуальне і групове цілепокладання, сходження до більшої 
вираженості суб’єктності – власної і слухача; 

− визнавати і поважати внутрішню мотивацію поведінки і діяльності слухачів; 
− бути не носієм "істини", не ревізором, а експертом та джерелом досвіду; 
− бути доступним до кожного слухача, знайти "ниточки" духовного зв’язку з ним; 
− виявляти активність у взаємодії, не перетворюючись на стороннього спостерігача; 
− розвивати власну здатність до співпереживання, входження у стан іншої людини; 
− виявляти відкрито свої почуття; 
− розвивати власну здатність відчувати емоційний настрій групи; 
− вміти керувати собою. 
Але однією з ведучих складових у роботі зі слухачами курсів підвищення кваліфікації є широке 

використання діалогових форм навчання. Педагоги під час занять ініціюють створення різноманітних 
проблемних ситуацій, в яких за допомогою діалогу спільно зі слухачами шукають ефективні шляхи їх 
розв’язання. У таких ситуаціях створюється нова діалогічна спільність "учитель-учні", де вони 
спільно "живуть", "переживають" та "відчувають" невдачі та успіхи, спільно шукають істину. 
Як відзначає науковець В. Кушнір, "діалогічність" значною мірою проймає сьогодні сферу 

педагогічного життя, у тому числі й зміст професійної підготовки вчителя. Можна говорити про 
діалогічний рівень професійної підготовки педагога [6: 10]. 
Діалогічний рівень професійної підготовки педагога дає змогу впроваджувати діалогічний рівень 

управління, діалогічне спілкування між учасниками педагогічного процесу. Діалог у педагогічному 
процесі дає можливість педагогові сформувати колектив як співбуттєву цілісність, як складну і 
цілісну систему стосунків між суб’єктами – учасниками педагогічного процесу. Передусім 
виділяються взаємна доповнюваність і взаємна суперечливість відносин, спільності, єдності, 
спілкування, сумісної діяльності, відособленості, протиставлення, конфліктності, конкуренції 
діяльності. У діалозі одночасно відбуваються процеси ідентифікації (ототожнення) і відособлення. 
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Перший сприяє інтеграції, утворенню цілісності, недиз’юнктивних зв’язків; другий – індивідуалізації, 
дезінтеграції, що є умовами становлення особистості й індивідуальності. "Діалогічний колектив" – це 
не колектив у розумінні "іти одним кроком", не колектив, у якому переважає колективне і 
пригнічується індивідуальне, а неформальна цілісність, у якій колективне й індивідуальне 
співіснують на засадах в заємного доповнення; це не протиставлення, що можна виразити так: 
"Колектив існує в індивідуальностях, а індивідуальності – у колективі". Іншими словами, розвиток 
індивідуальності можливий тільки через колектив і водночас розвиток колективу можливий через 
індивідуальності. Через колектив індивід має змогу стати суспільно значущим, тобто особистістю, а 
колектив "живиться" індивідуальностями. Діалог гармонізує співвідношення колективного й 
індивідуального в педагогічному процесі та в самій особистості. 
Відповідальність зрілого педагога (діалогічний рівень професійної підготовки) пов’язана з 

терпимістю – складовою соціальної зрілості особистості (А. Реан). Терпимість пов’язана з діями 
учнів, зниженням роздратованості, з усвідомленням того, що "учень є завжди учнем" і всі його дії 
повинні сприйматися в цьому контексті. Вона є вираженням толерантного діалогічного ставлення до 
світу. Саме діалог виробляє почуття толерантності як права особистості на "іншу" думку, "інші" дії. У 
процесі діалогу зменшуються агресивність, відчуження, нерозуміння, а зростають толерантність, 
терпимість, ідентифікація, розуміння [6: 12]. 
Важливим елементом встановлення належного контакту між учасниками навчального процесу є 

засоби педагогічної комунікації – педагогічне спілкування, педагогічний діалог. 
Педагогічне спілкування – система соціально-психологічної взаємодії, спрямована на створення 

оптимальних соціально-психологічних умов для обопільної діяльності. 
Для цього педагогові потрібно вміти: оперативно і правильно орієнтуватися в постійно 

змінюваних умовах спілкування, знаходити відповідні комунікативні засоби, які відповідали б його 
індивідуальності, обставинам спілкування і підтримувати зворотній зв’язок у спілкуванні [7: 434]. 
Професійне педагогічне спілкування в системі післядипломної освіти являє собою комунікативну 

взаємодію викладача (андрагога) зі слухачами курсів підвищення кваліфікації, колегами, спрямовану 
на встановлення сприятливого психологічного клімату, психологічну оптимізацію діяльності. 
Професійне педагогічне спілкування передбачає високу його культуру, яка засвідчує вміння 

педагога реалізовувати свої можливості у спілкуванні з іншими людьми, здатність сприймати, 
розуміти, засвоювати, передавати зміст думок, почуттів, прагнень у процесі навчання. 
Педагогічне спілкування є явищем поліфункціональним: воно забезпечує обмін інформацією і 

ставлення співрозмовників один до одного – комунікативний аспект спілкування; пізнання 
особистості і самоутвердження – перцептивний; а організація взаємодії – інтерактивний [7: 435]. 
Крім того, педагогічне спілкування має носити діалогічний характер. Відповідно до теорії 

Л. Виготського, людина оволодіває поняттями (інтеріорізує останні) спочатку у процесі розгорнутого 
зовнішнього діалогу з іншими, який поступово стає діалогом внутрішнім. Як зазначає М. Заброцький, 
у ході такого внутрішнього спілкування словесні висловлювання скорочуються, згортаються, 
перетворюючись у своєрідні ідіоми, "згущення", зрозумілі лише самому індивіду. Саме ці 
індивідуальні "схематизми" визначають бачення людиною тих чи інших об’єктів та явищ. Основною 
умовою для реконструювання неточних, неповних або помилкових "згущень" і є зовнішній 
розгорнутий діалог з іншими людьми [8: 9]. 
У системі післядипломної освіти діалогічне педагогічне спілкування постає як тип професійного 

спілкування, що відповідає критеріям діалогу, забезпечує суб’єкт-суб’єктний принцип взаємодії 
андрагога і слухачів. 
Достатньо важливим в організації навчального процесу системи підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників є врахування принципів андрагогіки як науки про особливості освіти 
дорослих. 
С. Змєєв сформулював основні андрагогічні принципи навчання, які становлять фундамент теорії 

навчання дорослих. Серед них виокремимо наступні: 
1. Принцип спільної діяльності. Передбачає діяльність тих, хто навчається, з тими, хто навчає, а 

також з іншими, які навчаються, щодо планування, оцінювання і корекції навчання. 
2. Принцип опори на досвід того, хто навчається. Згідно з цим принципом досвід того, хто 

навчається використовується як одне з джерел навчання самого учня та його колег. 
3. Індивідуалізація навчання. Відповідно до цього принципу кожний, хто навчається, спільно з 

тим, хто навчає, а в деяких випадках і з іншими учнями створює індивідуальну програму навчання, 
що орієнтована на конкретні освітні потреби й цілі навчання та враховує досвід, рівень підготовки, 
психофізіологічні та когнітивні особливості того, хто навчається. 

4. Принцип елективності навчання. Означає надання тому, хто навчається, певної свободи вибору 
цілей, змісту, форм, методів, джерел, засобів, термінів, місця навчання, оцінювання результатів 
навчання [9: 68]. 
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На думку Н. Протасової, андрагогічна модель ґрунтується на тому, що для дорослого, фахівця 
важливе відчуття власної участі в будь-яких рішеннях стосовно нього, а не покладання на рішення 
інших. Звідси необхідно будувати освітній процес з урахуванням індивідуальних потреб та 
можливостей. Але далеко не кожний фахівець усвідомлює потреби, що можуть забезпечити йому 
надалі професійне та життєве зростання, загальнокультурний розвиток. Оскільки готовність та 
здатність до розвитку не можуть бути штучно закладені в особистості, бо є суто природними, їх 
необхідно активізувати шляхом створення більш ефективних рольових моделей, залучення фахівців 
до планування власної кар’єри, оцінки розриву між наявним та бажаним освітнім рівнем тощо [10: 
11]. 
Крім стимулювання усвідомлення необхідності навчання для вирішення певних життєвих проблем 

або ситуацій андрагогічна модель виходить із використання внутрішніх сил та прагнень людини до 
саморозвитку, самовдосконалення. Створення умов для самоусвідомлення та стимулювання 
зростання освітніх потреб фахівців, що є однією з передумов самореалізації особистості, можна 
розглядати як важливе завдання андрагогічного підходу до післядипломної освіти, у здійсненні якого 
роль тих, хто навчає, набуває особливого характеру. 
При андрагогічному підході викладач із ментора та головного інформаційного носія 

перетворюється на співавтора навчального процесу, помічника у здобутті та опрацюванні необхідної 
інформації з різних джерел. До того ж сам викладач є лише одним і частіше не основним із цих 
інформаційних джерел. Його роль здебільшого дорадча, ніж повчальна, він допомагає фахівцеві 
побудувати структуру, план навчання, знайти інформаційні джерела й безпосередньо стати автором 
власної освіти. 
У ракурсі андрагогічної ідеї слід розглядати диференціацію та індивідуалізацію у післядипломній 

освіті, опиратися на професійний досвід фахівців, рейтингову систему оцінювання, модульний підхід 
до навчання, побудову навчального процесу не за предметним принципом, а на основі життєвої 
(професійної, виробничої) проблеми або ситуації та ін. 
Одним із найпомітніших шляхів утілення (часом навіть не усвідомленого) андрагогічної ідеї у 

практику післядипломної освіти є форми і методи організації навчання. Для забезпечення 
надходження необхідної інформації та набуття бажаного досвіду в Житомирському обласному 
інституті післядипломної педагогічної освіти дедалі частіше використовують колективні форми 
навчання: зустрічі, "круглі столи", конференції, ділові ігри, дискусії. Дієвість групової активності в 
таких формах навчання залежить від визнання цінності кожного учасника, відсутності нівелювання 
індивідів, які створюють цей тимчасовий колектив, звернення до нагромадженого особистістю 
досвіду, колективне його осмислення. Крім того, ефективність такого навчання виражена у 
виробленні кожним учасником свого власного стилю мислення та діяльності, але за умови, що 
різноманітність індивідуальностей є продовженням та взаємозбагаченням кожного і для цього 
створено необхідний клімат спілкування. 
Популярність зазначених форм і методів післядипломної освіти найчастіше зумовлена не 

свідомим утіленням андрагогічної ідеї у навчальний процес, а пошуком (часом шляхом спроб та 
помилок) найбільш оптимальних напрямів задоволення освітніх потреб фахівців, зацікавлення їх у 
навчанні і відповідно підвищення ефективності цього навчання. Звідси одна з найважливіших умов 
забезпечення результативності післядипломної освіти – сприяння розвиткові та збагаченню кожної 
особистості, тобто просування з однієї стадії розвитку на іншу, зняття перешкод шляхом створення 
сприятливого клімату, гуманної атмосфери в процесі навчання. Створення такої атмосфери, яка 
націлює на ефективне навчання, є одним із головних елементів андрогогічного планування освітнього 
процесу на відміну від традиційного навчання, де цим проблемам приділялося дуже мало уваги. 
Необхідно підкреслити, що ефективніше розв’язати життєво важливі педагогічні завдання 

дозволяють нові типи навчання, котрі спираються на гуманістичну парадигму освіти. Особливий 
інтерес викликає інтерактивне, або взаємодіюче, навчання, яке широко використовують викладачі-
андрагоги під час курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Нагадаємо, що слово 
"інтерактив" прийшло до нас з англійської мови від слова "інтеракт", де "інтер" – спільний і "акт" – 
діяти. Таким чином, інтерактивний – готовий до спільних дій, діалогу. 
Однією з найголовніших умов досягнення успіху в інтеракції є вибір відповідного стилю 

спілкування вчителя з учнями. Педагог змінює функцію інформатора, контролера на функцію 
консультанта, фасілітатора, який стимулює, направляє, підтримує учнів, допомагає їм досягти успіху 
в роботі. Наступною умовою успішного застосування інтеракції є створення сприятливої, комфортної 
атмосфери на уроці. Саме за цієї умови учні отримують можливість розкрити себе, вільно 
відстоювати свою позицію, вчаться конструктивній та ефективній взаємодії. Навіть ті учні, яких 
можна віднести до категорії невпевнених у собі, роблять спроби активно включатися в робочий 
процес. Одним з важливих чинників результативної інтеракції є підготовленість як учнів, так і 
вчителя до такого роду діяльності. Завдання вчителя полягає у тому, щоб створити творчу атмосферу, 
мотивувати учнів до спільної діяльності, стимулювати до активної співпраці, пояснити правила й 
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умови конструктивного партнерства, якісно підготуватися до введення в урок інтерактивних вправ, 
чітко організувати роботу, підтримувати учнів у спробах розв’язувати поставлені завдання крізь 
призму власного бачення проблеми, оцінювати діяльність учнів, організовувати аналіз виконання 
роботи тощо. 
Виходячи з певної складності організації уроку з використанням інтерактивних технологій, 

необхідна попередня підготовка вчителя, яка буде полягати в наданні йому теоретичних знань із 
цього питання та можливості опрацювання їх у практичній діяльності. Можливість доповнення 
професійної освіти в галузі нових педагогічних ідей, тенденцій розвитку освіти, технологій 
проведення занять педагоги отримують на курсах підвищення кваліфікації та у міжкурсовий період 
під час відвідування семінарів, консультацій тощо. 
Підводячи підсумки наголосимо, що навчання в системі післядипломної освіти педагогів 

ґрунтується на тому, що особистість педагога розвивається в діяльності і спілкуванні. Нова 
філософсько-освітня парадигма створює поліархічну систему комунікації у сфері освітньої діяльності, 
спрямовану на утвердження ідеалів рівноправності, співробітництва, взаєморозуміння та 
толерантності у відповідності до проектованих характеристик нового світового порядку. Суттєвою 
рисою освіти стає діалогова форма освітнього простору, спрямована на формування об’єднуючих 
цінностей та механізмів конструктивної комунікації як у навчально-виховному процесі, так і у сфері 
соціальних відносин.  
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Арешонков В.Ю. Толерантность как составляющая профессионализма преподавателей системы 
последипломного педагогического образования. 

Рассмотрено суть понятия "толерантность" как составляющей процесса установления 
партнерских взаимоотношений между теми, кто учит, и теми, кто учится в условиях 

демократизации современного украинского общества и гуманизации образовательного процесса. 
Аргументировано, что толерантность является необходимой составляющей психолого-
педагогического инструментария преподавателя, используемых им в профессиональной 

деятельности и есть важным элементом субъект-субъектных отношений на уровне "учитель" - 
"ученик". Доказана необходимость использования  принципов андрагогики при планировании учебной 
работы на курсах повышения квалификации учителей в системе последипломного педагогического 

образования. 

Areshonkov V.Yu. Tolerance as the Component of the Teachers’ Professionalism in the System of Post-
Graduate Pedagogical Education. 

The essence of the notion "tolerance" as the component of the process of establishment of partner’s 
interrelation between those who teach and those who learn in the conditions of democratization of modern 

Ukrainian society and humanization of educational process is considered. It is argumented that tolerance is 
the necessary component of psychology-pedagogical teacher’s instrument which is used in the professional 
activity and is an important element of subject-subject relations on the level "teacher" – "pupil". It is proved 
that it’s necessary to take into account the principles of andragogy while planning the teaching process in 

refresher courses in the system of post-graduate pedagogical education. 
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ  

Автори статті аналізують соціально-педагогічний аспект поняття "толерантність", історію 
розвитку цього поняття, умови формування толерантної культури. У статті визначені  критерії 
полікультурного виховання, а також з’ясовано, що метою навчання інтеркультурної комунікації є 

формування інтеркультурної компетентності. 

У сучасному українському суспільстві, з його прагненням до інтеграції з Європою, виникає 
питання, як і на яких морально-ціннісних засадах будуть співіснувати національні культури в межах 
нового глобалізованого світу. Одним із чинників вирішення даної проблеми, на наш погляд, є 
виховання і розвиток у сучасному суспільстві толерантності як морального ідеалу, на засадах якого 
можлива співпраця представників різних національних та соціальних груп. 
У наш час ми присутні в процесі створення Європейського процесу вищої освіти (The European 

Area of  Hiqher Education – EHEA). Якщо на початку виникнення (1999 р.) Болонський процес 
охоплював 29 Европейських країн, то вже зараз кількість учасників – більше сорока країн (Україна 
ввійшла з травня 2005 р.). При чому кількість країн-учасників зростає, прогнозується вихід 
Болонського процесу за Європейські рамки. А це означає, що мислячих педагогів входження у 
Болонський процес примусить задуматись над своєю національно-духовною ідентифікацією, над 
тими культурно-освітянськими здобутками України, які вона приносить як Дар усій світовій 
спільноті. 
Метою статті є висвітлення питання історії зародження ідеї толерантності, її розуміння на 

сучасному етапі розвитку людства, можливості виховання толерантності у людини як об’єкта 
соціалізації. 
Уява про толерантне ставлення до представників інших національностей або людей, які мають 

власну позицію, що відрізняється від позиції більшості, можна простежити майже з біблійних часів. 
Але в цілому ідеї толерантності в епоху цивілізацій Стародавнього світу не отримали подальшого 
розвитку. Головна причина цього, на наш погляд, полягає в тому, що на самому початку існування їх 
мешканцям майже ні до кого було ставитися толерантно. Стародавні держави були лише слабким 
вогником цивілізації в оточуючому їх первісному світі, з проявами якого приходилося боротися за 
виживання. Що ж до толерантних відносин в рамках самих цих держав, то їх слабка розвиненість 
коріниться в самому менталітеті їх мешканців. Рівень розвитку культури не сприяв формуванню 
сильних та розумних людей, які б йшли до істини шляхом діалогу.  
Першими до осмислення толерантності дійшли давньогрецькі філософи. Так, Фалес, 

проголошуючи: "Все повне богів" [1: 6], вперше в історії на такому рівні пропагує ідею 
необмеженості світу. Тобто вперше проголошується ідея, що істина може приймати різні форми і 
прояви. Особливо теорія Фалеса важлива для нас тим, що вперше людське суспільство досягло такого 
рівня розвитку культури, що дійшло гадки про те, що істина може бути відносною, а це і є однією з 
складових частин толерантності. Давньогрецький філософ Сократ вперше звертається до 
філософського осмислення людини, її буття, моралі і духовного світу, головним принципом своєї 
етики проголошує: "Пізнай самого себе". Сократ був одним з перших філософів, хто проголошував 
право людини на власні переконання внаслідок самопізнання, незалежно від того, чи повністю 
відповідають вони існуючим у суспільстві нормам. Учень Сократа Платон далі розвиває цю ідею. 
Згідно з його теорією, головною метою людини є оволодіння Благом, яке мислиться як очищення і 
піднесення душі. А шляхом до блага є доброчинність, котра згідно з ідеями Платона і є розум. 
Включаючи уявлення про толерантність у своє бачення доброчинності, Платон, слідом за Сократом, 
вводить їх у моральну норму, якій потрібно слідувати. 
Але не маємо підстав розглядати античне суспільство як цілком толерантне. Толерантність в епоху 

античності мала свій особливий характер, зумовлений соціально-економічними факторами 
давньогрецького суспільства. Так, Сократ став одним із перших відомих нам мислителів, що 
постраждали від нетолерантного ставлення співгромадян. Крім того, у мешканців античних полісів не 
могло й виникнути думки про необхідність толерантного ставлення до рабів, варварів або вигнанців. 
Толерантність античного суспільства – це толерантність у стосунках між вільними громадянами 
одного полісу. Отже, толерантність обмежувалася цінностями культури певного соціуму або існувала 
в межах культурних цінностей. 
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В епоху Середньовіччя будь-які уявлення про толерантність витікали з основних релігійних вчень 
того часу – християнства та ісламу. І хоча в самих священних книгах цих релігій проголошується 
любов до ближнього, а цінності, закладені в них, носять характер загальносвітових, на жаль, 
толерантність не мала місця в цю епоху. Більша частина Середніх віків пройшла в дусі протистояння 
двох цивілізацій – християнського Заходу та мусульманського Сходу. Одним з чинників цього було 
те, що і християни, і мусульмани ставилися до своїх релігійних текстів як до вищої істини, 
заперечуючи існування іншої, а це, як відомо, унеможливлює формування толерантності. Так, 
арабський філософ ХІІ сторіччя, Ібн Рушд, відомий в Європі під ім’ям Аверроес, у своїх "Розвідках, 
що виносять рішення стосовно зв’язку між філософією та релігією", проголошує: "…якщо 
законоположення релігії виражають істину й закликають до дослідження, що веде до пізнання істини, 
то ми, належачи до мусульманської громади, знаємо напевно, що дослідження, яке спирається на 
доказ, не веде до протиріччя з тим, що дала релігія, бо істина не протиставляє себе істині…" [3: 194]. 
Саме таке відношення до істини, абсолютизація її, некритичне ставлення до своїх релігійних 
переконань, небажання розуміти і з повагою ставитися до переконань інших приводили до 
кровопролитних війн, у яких гинули сотні тисяч людей. 
З приходом епохи Відродження протистояння між ісламом та християнством згладжується. 

Немаловажливим фактором цього явища є те, що християнський та мусульманський світи більше 
познайомилися один з одним. Недивно, що Микола Кузанський говорить про те, що істину 
неможливо осягнути такою, як вона є. Він проголошує: "Розум так само близький до істини, як 
багатокутник до кола; тому що чим більше кутів вписаного багатокутника, тим більше він 
наблизиться до кола, проте ніколи не стане рівним колу навіть у тому випадку, коли кути будуть 
помножені до безкінечності…" [3: 212]. Таким чином, стає зрозумілим, що чим більший рівень 
культури осягне розум людини, тим більше в нього шансів наблизитися до істини. Крім того, нове 
гуманістичне світосприйняття в епоху Відродження, повернувшись до набутків античності, звернуло 
увагу на людину в першу чергу як на самоцінність, незалежно від її релігійних, етнічних, політичних 
чи інших цінностей. 
Реформація XV–XVI ст. з її закликом повернення до "чистої" християнської віри, відмовою від 

догматів католицизму, на жаль, не змогла розвинути уявлення про толерантність. Зіткнувшись із 
проявами католицької реакції, яка сама не була толерантною, вона повинна була захищати себе. Тому 
євангельські цінності миролюбності, милості, любові до ближнього в цю епоху пристосовувалися 
лише в контексті віросповідання. І в межах самих релігійних громад їм не завжди знаходилося місце. 
Достатньо згадати діяльність ордену єзуїтів або суворі покарання за провини в общинах кальвіністів. 
Англійський філософ Джон Локк (XVII ст.) звернув увагу на терпимість як на фактор встановлення 
миру. У своїх "Листах про віротерпимість" він писав: "Якщо я з усіх сил поспішаю до Єрусалима 
прямим шляхом..., чому ж я наражаюся на побої лише за те..., що харчуюся в дорозі м’ясом або 
іншою їжею, корисною моєму шлункові та здоров’ю... Чи за те, що з багатьох різних шляхів, що 
ведуть в одному напрямку, я обираю той, який здається мені найменш звивистим і брудним? Чи за те, 
що я маю в дорозі поводиря, увінчаного митрою або убраного в білу мантію, або не маю його? Бо 
якщо замислитися серйозно, саме до такого роду дрібниць належить більшість речей, що викликають 
такі жорстокі суперечки серед братів-християн, згодних між собою у найважливіших питаннях 
релігії..." [3: 45].  
Вітчизняна філософія теж зробила свій внесок у розробку ідеї толерантності. Але, на жаль, у силу 

цілої низки причин, вона підійшла до осмислення цього явища значно пізніше, ніж це відбулося на 
Заході. Григорій Сковорода в XVIII ст. розробив концепцію "сродньої" праці, згідно з якою кожна 
людина має право на те, до чого відчуває внутрішній поклик, але займатися цим вона повинна на 
засадах загальнолюдської моралі – лише тоді, за поглядами філософа, людство досягне щастя. Вчений 
та політичний діяч Михайло Грушевський (ХХ ст.), розглядаючи явище солідарності як базової 
характеристики моральної та духовної культури соціуму, зазначав, що саме завдяки їй людство 
долало расові, релігійні та кастові бар’єри, таким чином фактично розглядаючи її як складову частину 
нормальних взаємин у соціумі. 
Сам термін "толерантність" походить від латинського tolerantia і в самому широкому смислі 

перекладається як терпимість. Однак толерантність і терпимість не зовсім одне й теж. Так, ЮНЕСКО, 
під егідою якої 1995 рік було проголошено Роком толерантності, трактує поняття "толерантність" як 
уміння людини, суспільства, держави поважно ставитися до точки зору інших, неворожо до позицій, 
що відрізняються від власної думки. "Толерантність – це те, що робить можливим досягнення миру та 
приводить від культури війни до культури миру" – проголошено в Декларації принципів 
толерантності, що була прийнята Генеральною Конференцією ЮНЕСКО в 1995 році. У цьому 
документі поняття толерантності визначено як повага, прийняття і розуміння великої кількості 
культур нашого світу, форм самовираження і прояву людської індивідуальності; відмова від 
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догматизму, від абсолютизації істини і затвердження норм, встановлених у міжнародних правових 
актах у галузі прав людини. 
Толерантність – активне ставлення до інших, яке формується на базі визнання універсальних прав 

і свобод людини, а не поступка, не вибачливий підхід або поблажливість. Толерантність – привілей 
сильних та розумних, які не мають сумнівів щодо власної здібності дійти істини шляхом порозуміння, 
через діалог та різноманітність переконань та позицій. З наведеного стає зрозумілим, що 
толерантність пов’язана з усвідомленням людиною, групою, соціумом небезперечності власних 
переконань, з усвідомленням існування великої кількості поглядів на істину та шляхів її знаходження. 
Толерантність є активним соціальним ставленням тому, що для її виникнення потрібен певний 
культурний рівень та моральні зусилля з боку соціальних суб’єктів щодо прийняття інших позицій, 
які відрізняються від їх власних. Щоб толерантність транслювалася через соціальне виховання, 
уявлення про неї спочатку має виникнути в культурі. 
У чому ж полягає суть цього поняття в сучасних умовах? Будь яке толерантне ставлення з 

необхідністю включає до себе деякі відхилення. Це означає, що толерантність можлива лише при 
існуванні деякої різниці між її суб’єктами, які вступають одна з одною в деякі стосунки. 
Ця різниця повинна бути важливою. Тобто мова повинна йти про серйозні хоча б для однієї 

сторони речі (особливості менталітету, особливості національних культур, етнічна батьківщина). 
Як витікає з попереднього твердження, толерантний суб’єкт повинен морально не згоджуватися з 

цією різницею, тобто ця різниця повинна в якійсь мірі перешкоджати його власним інтересам. 
Для прояву толерантності необхідно деякою мірою мати можливість викорінити відхилення. 

Тобто людина не може толерантно ставитися, наприклад, до своєї смерті, бо в цьому випадку вона 
безсила її заборонити. 
Не дивлячись на свою моральну незгоду з відхиленням, толерантний суб’єкт не заважатиме його 

існуванню. Якщо розглядати толерантність як моральну норму, виникає питання: як вона буде 
співіснувати з іншими моральними нормами? Важко бути толерантним до вбивці або крадія, бо 
існують моральні норми, закріплені законодавством, за якими злочинність є зло, гідне покарання. 
Таким чином, для встановлення толерантності потрібно, щоб вона не сама по собі стала моральною 
нормою, а щоб вона співіснувала разом з тими нормами і цінностями, що були розроблені людством 
за довгі віки його існування, доповнюючи їх. 
На сучасному етапі розвитку української наукової думки, проблема толерантності є досить 

актуальною, хоча не можна сказати, що вона належить до найбільш розроблених. Достатньо буде 
зазначити роботи О.В. Швачко, яка досліджувала феномен толерантності як соціальної цінності та 
системи стосунків у малих групах молоді, Ю.А. Іщенка, який у своїх роботах досліджує толерантність 
з історико-філософських позицій, В.В. Присакара, який досліджує рівень міжетнічної толерантності 
сучасної молоді. 
У сучасній довідниковій літературі термін толерантність трактується досить широко. Так, 

"Філософський енциклопедичний словник" дає наступне визначення толерантності: "Толерантність – 
від лат. tolerantia – терпимість – термін, що ним позначають доброзичливе або принаймні стримане 
ставлення до індивідуальних та групових відмінностей (релігійних, етнічних, культурних, 
цивілізаційних)" [4: 642]. "Соціологічний енциклопедичний словник" розділяє значення терміна 
толерантність на: 1) терпимість до чужого способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів, ідей, думок, 
вірувань, 2) відсутність або послаблення реагування на несприятливі фактори, в разі зниження 
чуттєвості до їх дії [5: 370]. "Український педагогічний словник" дає визначення толерантності як 
терпимості до чужих думок та вірувань [6: 332]. 
На основі змісту поняття "полікультурне виховання" науковцями виділені наступні критерії 

полікультурної вихованості учнів: толерантність (розвиненість, відкритість, альтруїзм, емпатія); 
інтеркультурна компетенція (здатність особистості здійснювати інтеркультурну комунікацію, 
досягати взаєморозуміння в ситуаціях міжкультурного спілкування на основі застосування 
лінгвокульторогічних знань); критичне мислення (розвиненість полікультурної свідомості); мотивація 
прагнення особистості до самостійного набування гуманітарних знань і використання їх у власній 
життєдіяльності). 
Аналіз діючих програм з гуманітарних предметів показав, що полікультурний компонент у 

більшості з них і підручниках практично відсутній, виховний потенціал вивчення гуманітарних 
предметів використовується не повною мірою. 
Особливу роль у формуванні таких рис полікультурної вихованості, як толерантність, розуміння, 

прийняття і повага до різних культур має навчання інтеркультурної комунікації – адекватному 
взаєморозумінню представників різних культур. Метою навчання інтеркультурної комунікації є 
формування інтеркультурної компетентності. 
Основу інтеркультурнгої компетентності складають комунікативні лінгвокультурологічні знання 

(комунікативна і лінгвокультурологічна компетенція). От чому предметам гуманітарного циклу, що 
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мають загальну лінгвокульторологічну змістовну лінію, надається пріоритетне значення у процесі 
навчання інтеркультурної комунікації, а отже підвищенні полікультурної вихованості учнів. 
З вище наведених визначень терміна "толерантність" стає зрозумілим, що вона є людською якістю, 

здатністю людини неворожо ставитися до деяких відмінностей. Ураховуючи це, ми надаємо своє 
визначення толерантності, яким і будемо користуватися у подальшій роботі, як здатності соціуму 
неворожо ставитися до існуючих серед людей релігійних, етнічних, культурних та ін. відмінностей, 
виходячи з принципу гуманізму та загальнолюдської моралі, а також здатності знаходити 
компромісне рішення для досягнення порозуміння та неконфліктності. 
Як же навчити толерантності тих, від кого в майбутньому залежатиме доля нашої держави, для 

того, щоб вона продовжувала йти шляхом демократії з її ідеалами свободи совісті і лібералізму? На 
наш погляд, це можливо виконати шляхом введення полікультурного виховання в школі. На 
сучасному етапі виховання толерантності в соціумі є актуальною проблемою, що постає перед 
суспільством, бо саме через толерантність можливі подолання ворожнечі та співпраця різних людей 
на шляху об’єднання світу.  
Справжня толерантність базується, насамперед, на утвердженій самоідентифікації індивіда, 

соціальної групи чи суспільства в цілому. Тому початковим етапом процесу формування 
ненасильницького ставлення до полікультурного співтовариства, що оточує особистість, має стати 
етап становлення справжнього і глибокого національного та соціального почуття. І цей процес має 
відбутися як саморозвиток, самовизначеність, самоідентифікація, як процес індивідуальний і 
ненасильницький. Особистість не може ставитись з повагою до інокультурних цінностей, якщо у неї 
немає стійких переконань щодо традицій свого народу. Ця проблема знаходиться у площині 
особистісного становлення індивіда, вибору власних ціннісних орієнтацій, норм, імперативів і 
заборон. 
Полікультурна освіта і виховання мають спиратися на дві об’єктивно існуючі тенденції: по-перше, 

в кожній нації є прагнення до своєї національної культури; по-друге – у кожної нації є спрямування 
пізнавати інші культури. Необхідно зважати саме на ці два прагнення у змісті навчання і виховання. 
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Вирковский А.П., Рудницкая Н.Ю. Толерантность как социально-педагогическое явление. 

Авторы статьи анализируют социально-педагогический аспект понятия "толерантность", 
историю развития этого понятия, условия формирования толерантной культуры. В статье 

определены  критерии поликультурного воспитания, а также установлено, что целью обучения 
интеркультурной коммуникации является формирование интеркультурной компетентности. 

Virkovskiy A.P., Rudnytska N.Y. Tolerance as the Socially-Pedagogical Notion. 

The authors of the article analyse the socially-pedagogical aspect of concept "tolerance", history of this 
concept development, the terms of tolerant culture formation. The criteria of policultural education are 

defined in the article, and it is also found out that the purpose of intercultural communication teaching is the 
formation of intercultural competence. 
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РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ З ХІМІЇ 
У СТУДЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

У статті наведено результати аналізу констатувального експерименту, здійсненого методом 
анкетування студентів-екологів вищої школи, щодо рівня сформованості в них  предметних 
компетенцій з хімії. Окреслено коло проблем, які слід вирішити для ефективної реалізації 
компетентнісного підходу до вивчення хімії, та запропоновано деякі шляхи їх розв’язання.   

Однією з умов інтеграції вітчизняної вищої освіти в європейський простір  за Болонською 
системою є зближення академічного навчання та професійної діяльності [1]. Це передбачає 
формування у студентів вищих навчальних закладів ряду кваліфікаційних якостей, необхідних для 
успішного здійснення професійної діяльності. 
Згідно європейської системи "кваліфікація" – це офіційне визнання цінності засвоєних 

компетенцій для ринку праці і подальшої освіти. В ній навчання розглядається як процес поступового 
засвоєння широких компетенцій за принципом наростаючої складності, а самі "компетенції" – як 
одиниці та результати навчання [2]. 
Традиційна модель освіти базується на знаннєвій парадигмі. Формування теоретичних знань є її 

першочерговим завданням. На їх основі розвиваються практичні вміння, з останніх – навички і 
компетенції. Однак частка уваги до кожного з наступних компонентів у ланцюзі знання → вміння → 
навички → компетенції суттєво зменшується. Такий стан навчання входить у протиріччя з 
суспільними вимогами й життєвими і професійними потребами особистості.  
Відомий вислів: "Хто володіє інформацією, той володіє світом" сьогодні втрачає своє абсолютне 

значення. Цінними для особи є лише ті знання, що мають прикладний характер, тобто знання 
трансформовані в уміння, навички та компетенції. Це призводить до необхідності зміни пріоритетів у 
системі освіти.   
Освітні інновації, що реалізуються у вищій школі, по-різному підходять до вирішення даної 

проблеми. При діяльнісному підході формування знань, умінь і навичок відбувається в процесі 
активної діяльності суб’єктів навчання. Особистісно орієнтоване навчання спрямоване на розвиток 
особистості, її активної професійної позиції, самостійності, творчості, пізнавальних здібностей тощо.  
Проте ці підходи не ставлять за мету формування у студентів системи компетенцій, що 

визнаються міжнародною спільнотою як результати освітнього процесу. Ця проблема вирішується в 
межах компетентнісного підходу. Він широко використовується в міжнародній освітній практиці. 
Його реалізацію розпочато й у нашій країні згідно Державного стандарту базової і повної середньої 
освіти та стандартів вищої освіти України.    
Метою нашого дослідження було з’ясування фактичного рівня сформованості предметних 

компетенцій з хімії у студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Для цього 
проведено анкетування близько 300 студентів І, ІV і V курсів Державного вищого навчального 
закладу "Державний агроекологічний університет", які навчаються за спеціальністю "Екологія та 
охорона навколишнього середовища". 
У студентів І курсу перевірявся базовий рівень знань, умінь та ціннісних орієнтацій з хімії, 

сформований під час навчання в школі, відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної 
середньої освіти (розділ "Природознавство") [3]. Досліджувався рівень знань про речовини та їх 
перетворення, про дію найважливіших хімічних законів, методи їх дослідження; вміння проводити 
експеримент; ціннісні орієнтації на гармонійну взаємодію людини з природою тощо. 
Відомо, що навчання у вищій школі відбувається згідно Галузевих стандартів вищої освіти 

України та типових програм, які повинні націлювати навчальний процес на формування у студентів 
відповідних компетенцій. Аналіз цих освітніх документів для екологічної освіти засвідчив наявність у 
них деяких ключових компетенцій (функціональної, прагматичної й компетенції інтерактивних схем)  
і відсутність переліку предметних компетенцій з хімії [4; 5; 6; 7; 8; 9]. Тому на основі зазначених 
документів необхідну систему компетенцій було розроблено [10]. За нею й встановлювався рівень 
сформованості предметних компетенцій з хімії у студентів випускних курсів. 
За сучасними визначеннями "компетенція" – це комплекс  знань, умінь, навичок, способів дій та 

особистісного ставлення, що формується у процесі вивчення тієї чи іншої дисципліни, застосовується 
стосовно певного кола предметів та процесів і є необхідним для продуктивної діяльності щодо них 
[11; 12].  
Філософія трактує поняття істинне "знання" як перевірений суспільно-історичною практикою та 

засвідчений логікою результат процесу пізнання дійсності, тобто адекватне її відображення в 
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свідомості людини у вигляді уявлень, понять, суджень, теорій [13]. Вирізняють здобуті суспільством 
знання про відомі способи діяльності, досвід здійснення яких втілюється в уміннях та навичках 
особистості [14].  
Сучасна методика визначає вміння як оволодіння способами (прийомами, діями) застосування 

засвоєних знань на практиці. Навички трактуються як вміння, доведені до автоматизму. За способом 
пізнавальної діяльності вміння класифікують як інтелектуальні (розумові) та практичні 
(експериментальні) [14]. У свою чергу, вони поділяють на гностичні, проектувальні, конструювальні, 
комунікативні та організаційні [15].  
У своєму дослідженні ми визначали рівень сформованості у студентів трьох груп умінь: 

інтелектуальних, практичних і комунікативних. Рівень оволодіння студентами знаннями вивчався 
безпосередньо та опосередковано (через уміння та навички). Особистісне ставлення студентів до 
вивчення хімії розглядалось як одна з умов підвищення ефективності формування предметних 
компетенцій з даного предмету. 
Для проведення дослідження було розроблено анкету, яка містила запитання, що стосувались усіх 

зазначених компонентів предметних компетенцій з хімії.  
На запитання "Як Ви оцінюєте рівень своїх знань з хімії? " 81% студентів І курсу та 78% студентів 

старших курсів оцінили його як "високий" і "середній". Рівень сформованості інтелектуальних умінь 
досліджувався через ефективність застосування студентами знань при розв’язанні теоретичних 
завдань.  У результаті анкетування було встановлено, що вмінням використовувати знання для 
формулювання основних понять, законів, принципів, концепцій та вчень хімії володіють лише 21% 
першокурсників і 19,5% студентів старших курсів.  
Розрізняти речовини атомного, молекулярного та полімерного рівнів структурної організації, 

встановлювати генетичні зв’язки між ними та їх властивостями і біологічними функціями вміють 21% 
студентів І курсу та 24,5% студентів ІV і V курсів. Уміння пояснювати термодинамічні і кінетичні 
закономірності хімічних процесів, природу утворення розчинів, сутність і кількісні характеристики, 
що відбуваються в них (електролітична дисоціація, гідроліз, окисно-відновні процеси, 
комплексоутворення) сформовано у 31% студентів старших курсів. Оцінювати вміст хімічних 
елементів та їх сполук у сферах Землі, визначати їх роль у природному середовищі, розпізнавати 
хімічні аспекти стану довкілля, вирізняти хімічні шляхи вирішення екологічних проблем, 
прогнозувати результати цієї діяльності вміють 48% старшокурсників.  
Розв’язувати теоретичні завдання, пов’язані з визначенням якісного і кількісного складу об’єктів 

довкілля, властивостями речовин та їх взаємоперетвореннями, здійснювати статистичні і графічні 
обробки результатів дослідження, пояснювати отримані результати з урахуванням порушеної 
проблеми вміють 30% студентів ІV і V курсів. Вмінням самостійно здобувати хімічні знання з різних 
джерел інформації, систематизувати навчальну інформацію відповідно до заданої теми, оформляти 
результати цієї діяльності у вигляді курсової роботи, виступу на науковій конференції тощо не 
володіють 24,5% старшокурсників. Застосовувати знання, вміння та способи діяльності, набуті в 
результаті вивчення хімії, в інших навчальних дисциплінах фахового спрямування не вміють лише 
12,6% студентів ІV і V курсів.  
Рівень сформованості практичних умінь оцінювався з позиції застосування студентами знань у 

процесі вирішення експериментальних завдань, а саме: проведення ними хімічного експерименту з 
дотриманням правил техніки безпеки, використання сучасного хімічного обладнання, 
експериментального визначення якісного і кількісного складу об’єктів довкілля. Серед студентів 
вмінням здійснювати хімічний експеримент не володіють лише 6% студентів. Не вміють вільно 
використовувати сучасне хімічне обладнання 24% студентів. Проводити експериментальні 
дослідження якісного і кількісного складу об’єктів довкілля вміють лише 30% студентів. 
В умовах приєднання України до Болонського процесу комунікативні вміння набувають 

неабиякого значення. Сучасний випускник вищого навчального закладу повинен уміти презентувати 
себе на європейському ринку праці, організувати власну і колективну діяльність, спрямовану на 
вирішення спільних завдань, ефективно діяти під час вирішення виробничих конфліктів. Ці вміння, як 
і особистісне ставлення студентів до об’єкту вивчення, також формуються  в ході проведення 
лабораторних занять з хімії.  
З метою встановлення рівня сформованості комунікативних умінь перед студентами були 

поставлені запитання щодо володіння ними комунікативною культурою, її застосування під час 
проведення навчальних занять; соціальної ролі, яка обираються ними в процесі вирішення спільних 
практичних завдань; ставлення до роботи у складі малих гетерогенних груп та до вивчення хімії в 
цілому. 
За результатами анкетування виявилось, що комунікативною культурою володіють 44% 

першокурсників і 61% студентів старших курсів.  
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Роль лідера у процесі практичної діяльності обирають лише 8% студентів випускних курсів, 21% – 
вважають себе генераторами ідей, 50% – виконавцями, 21% – спостерігачами. 
Позитивно була оцінена студентами діяльність на лабораторних заняттях у складі малих 

гетерогенних груп. За її використання висловились 89% опитаних. На думку студентів робота у складі 
малих гетерогенних груп підвищує ефективність вирішення навчальних завдань – 28%, сприяє 
розвитку комунікативних умінь – 25%, виявляє індивідуальність кожного студента – 27%, формує 
вміння вирішувати робочі конфлікти – 9%.  
Позитивне ставлення до вивчення хімії у системі фахової підготовки було виявлено у 84% 

студентів.   
На завершення анкетування студентам пропонувалось висловити свої пропозиції щодо 

покращення підготовки з хімії в системі фахової освіти. Збільшити обсяг матеріалу запропонували 
лише 12% студентів, наблизити зміст навчання до вимог майбутньої професії – 50%, здійснювати 
комплексне формування знань, інтелектуальних, практичних та комунікативних вмінь – 38%.  
Проведений аналіз дає підставу зробити висновки: 
1. Студенти екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів володіють необхідною сумою 

знань, що вимагається за відповідними освітніми нормативними документами. Результати аналізу 
підтвердили традиційну спрямованість вітчизняної освіти на якісні знання. 

2. Сформованість інтелектуальних умінь у студентів не є задовільною. Потребує додаткової уваги 
розвиток інтелектуальних умінь, спрямованих на використання знань при формулюванні хімічних 
понять, законів тощо, розв’язування теоретичних завдань, пов’язаних з розрахунками, а також  умінь 
самостійного здобуття і систематизації навчальної інформації, без яких неможливе забезпечення 
таких вимог Болонського процесу як розширення частки самостійної підготовки студентів в 
освітньому процесі та навчання протягом усього життя.  

3. Незважаючи на виокремлення у Державному стандарті базової і повної середньої освіти єдиної 
наскрізної змістової лінії "Рівні і форми організації живої і неживої природи" рівень сформованості 
цієї предметної компетенції з хімії у студентів залишається незадовільним. Внаслідок цього 
порушується причинно-наслідкові зв'язки між вивченням структури  речовин, їх властивостями, 
біологічними функціями та екологічним впливом.  

4. Формування практичних умінь щодо проведення хімічного експерименту в студентів вищої 
школи відбувається на достатньому рівні. Хоча й потребує вдосконалення забезпеченість навчального 
процесу сучасним хімічним обладнанням. 

5. Сьогодення вимагає від випускників вищих навчальних закладів соціально-професійної 
активності. Ці вимоги входять у протиріччя з усвідомленим прагненням більшості студентів до 
виконання пасивних соціальних ролей, відсутністю в них достатньо сформованих комунікативних 
умінь. Для подолання цієї суперечності на лабораторних заняттях необхідно моделювати виробничі 
проблемні ситуації та вчити студентів вирішувати їх не в індивідуальному порядку, а в імітованому 
колективі – малій гетерогенній групі. Тільки таким чином у майбутніх фахівців можуть сформуватися 
вміння виявляти свою індивідуальність, грамотно використовувати хімічну термінологію, ефективно 
діяти в колективі однодумців тощо. 

6. Позитивне особистісне ставлення студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних 
закладів до вивчення хімії, усвідомлення ними необхідності  комплексного формування хімічних 
знань, вмінь тощо та використання хімічного апарату в курсах інших навчальних дисциплін створює 
додаткові можливості для ефективного формування предметних компетенцій з хімії. 
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Заблоцкая О.С. Уровень сформированости предметних компетенций по химии у студентов 
экологических специальностей. 

В статье приводятся результаты анализа констатирующего эксперимента, проведенного методом 
анкетирования студентов-экологов высшей школы, с целью определения уровня сформированости у 

них предметных компетенций по химии. Определен перечень проблем, которые необходимо 
устранить для эффективной реализации компетентносного подхода к изучению химии, предложены 

некоторые пути их решения. 

Zablotska O.S. Chemistry Subject Competencies Development Level of Ecology Profile Students. 

In the article the higher educational institutions students’ of ecology profile questionnaires results analysis is 
adduced to find out their chemistry subject competencies development level. The problems range is defined 
which should be solved to effectively realize the competence approach in chemistry study, and some ways of 

solving them are suggested.  
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КОНТЕКСТНЕ ВКЛЮЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПРОЦЕС 
ФОРМУВАННЯ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Дана стаття присвячена можливості формування професійної соціокультурної компетенції як 
складової професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови під час педагогічної 

практики у школі. Автори розглядають педагогічну практику як контекстне включення майбутнього 
вчителя іноземної мови у процес формування професійної компетентності. 

У "Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті" підкреслено, що "держава 
повинна забезпечувати виховання особистості, яка усвідомлює свою належність до українського 
народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної 
динаміки, підготовлена до життя і праці у світі, що змінюється... Виховання людини демократичного 
світогляду, яка дотримується громадянських прав і свобод, з повагою ставиться до традицій, 
культури, віросповідання та мови спілкування народів світу" [1: 2]. У зв’язку з цим змінюються і 
функції вчителя, його діяльність орієнтується на створення умов для саморозвитку суб’єктів учіння, 
формування і розвитку потреб та здібностей суб’єкта навчального процесу. За цих умов метою 
реформи вищої освіти  на нових законодавчих і методологічних засадах є досягнення принципово 
нового рівня якості професійної підготовки фахівця у вищій школі. Постає проблема такої організації 
навчального процесу у ВНЗ, яка б дозволила з найменшими витратами часу сформувати 
кваліфікованого фахівця, здатного до творчої професійної діяльності.  
У світлі нової мовної політики в Європі і в Україні акцент при підготовці майбутніх учителів 

іноземної мови зроблений на необхідність організації навчання іноземних мов у нових 
полікультурних умовах, які б дозволили педагогу достатньо повно реалізувати свою культурно 
свідому роль у побудові навчального й виховного середовища в школі, спонукаючи учнів до діалогу 
культур, сприйняття соціально-значущих духовно-естетичних цінностей. Звідси випливає 
необхідність формування професійної соціокультурної компетенції (ПСКК) майбутнього вчителя 
іноземної мови як ключової складової його професійної компетентності. 
Результати проведеного нами дослідження також свідчать про те, що студенти ВНЗ потребують 

підвищення рівня своєї професійної соціокультурної підготовки, що виявляється в їх бажанні і 
намаганні засвоїти достатній обсяг професійно значущих знань, соціокультурних професійно-
педагогічних умінь, розвинути здібності та набути необхідні якості, які забезпечать ефективне 
формування особистості учня, здатного брати участь у міжкультурному іншомовному спілкуванні.  
Сутність поняття професійної компетентності було предметом розгляду в роботах І.А. Зязюна, 

Н.Г. Ничкало, М.В. Розова, Г.С. Монахова, Н.В. Кузьміної, В.А. Сластьоніна, В.П. Беспалько, 
М.Б. Євтуха, О.А. Дубасенюк, А.І. Пискунова, О.Є. Антонової, М.Є. Павлютенкова, А.К. Маркової, 
О.Є. Ломакіної та інших. Питанням інтеграції компонентів культури у процесі навчання іноземної 
мови присвячені роботи В.В. Сафонової, Ю.І. Пассова, Н.Ф. Бориско, Н.В. Ішханян, В.Т. Топалової, 
Н.К. Воробйової, А. Моль, О.О. Миролюбова, С.Г. Тер-Миносової, Г.Д. Томахіна, О.Б. Тарно-
польського, R. Lado, D. Brown, H. Erman, J. Harmer, A.D. Hirsh, J.L. Moreno, C. Kramsh, M. Wallace, 
A.R. Wright та інших. 
У своїх працях учені досліджують процес формування професійної компетентності майбутнього 

вчителя в умовах його теоретично-практичної підготовки у вузі, під час якої студенти отримують 
уявлення про професійно-навчальну рольову поведінку вчителя, про фактор взаємодії студента в 
системі роботи над професійною компетентністю, про ефективні й неефективні прийоми тощо.  
Метою даної статті є спроба розглянути процес формування соціокультурної компетенції 

майбутнього вчителя іноземної мови засобами педагогічної технології "діалог культур" під час 
педагогічної практики. Вслід за Є.І. Маслико, ми вважаємо педагогічну практику у школі 
контекстним включення фахівців у процес формування власної професійної компетентності [4]. 
Початок цієї роботи приходиться на VIIІ семестр і передбачає автономну діяльність студентів до 
формування їх професійної компетентності. 
Формами педагогічної технології "діалог культур" були установча конференція та методична 

олімпіада. На установчих заняттях перед педагогічною практикою ми познайомили студентів з 
можливими графіками, схемами аналізу уроків. Спираючись на дослідження Л.І. Медведєвої, ми 
акцентували увагу на використанні педагогічної технології "діалог культур" [5: 80]. На нашу думку, 
уміння аналізувати (власну або своїх колег професійно-педагогічну діяльність) є невід’ємною 
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частиною формування професійної компетентності майбутнього вчителя, яка розвиває мислення 
студентів, підвищує інтенсивність у їх пізнавальній діяльності, активізує теоретичні знання, 
призводить до усвідомлення необхідності наукової термінології і є оптимальним засобом інтеграції 
теоретичних знань з педагогіки, методики, психології.  
Таким чином, розвиток умінь аналізувати є засобом формування професійної культури вчителя 

ІМ, підвищення професійної компетентності. При аналізі педагогічної технології діалог культур ми 
запропонували майбутнім учителям три рівні аналізу: поелементний, якісний, емерджентний 
представлені у вигляді схеми (рис. 1). 
Поелементний 

   Е1                Е2 

    Е5                Е3 

               Е4 

Е1, Е2, Е3, 
Е4, Е5 – 
елементи 
технології 

"діалог культур" 
 

Якісний 

   Е2                 Е3 
                
             Е1     
 

        Е5                    Е4 
           Е1 –  елемент 

технології "діалог культур" 
Е2, Е3, Е4, Е5 – елементи 

уроку, стосовно яких 
розглядаються якості 
прийому, що аналізується; 

       – відношення 
елемента, який аналізується, 
в якому проявляються його 
якості. 

Емерджентний 

                              Е5 

 

 

          Е1                                      Е4    
 

 
                     Е2                     Е3   
Тут Е1, Е2, Е3, Е4, Е5 – елементи 

об’єкта аналізу педагогічної технології 
"діалог культур"; 

                      – їх взаємозв’язки 

Рис. 1 Графи-схеми аналізу педагогічної технології "діалог культур" 
На допомогу студентам також була розроблена пам’ятка, яка, на наш погляд, дала можливість 

майбутнім учителям швидше зорієнтуватися в новому для них педагогічному процесі, а також 
навчити визначати функціональність прийомів педагогічної технології "діалог культур". Наведемо 
приклад такої пам’ятки.  

"Як визначити функціональність прийому педагогічної технології "діалог культур". 
 Визначити функціональність прийому – це означає визначити, якими аспектами 

іншомовної культури "збагатився" учень. 
 Пам’ятайте, виявлені потенційні переваги елементів прийому не завжди реалізуються. 

Для того, щоб оцінити, наскільки вони реалізуються, по-перше, зверніть увагу на емоційний 
стан учнів. 
Якщо у них з’явився інтерес та бажання працювати з соціокультурним матеріалом, значить, 

запропонований прийом вплинув на учнів: 
• або в розвивальному аспекті (якщо в учнів з’явилися мовленнєво-мислительні 

здібності, розширився їх лінгвістичний світогляд); 
• або у виховному (якщо в учнів з’явилося почуття поваги до культури інших 

народів, гордості за свою культуру тощо); 
• або у пізнавальному (якщо вони дізналися нову соціокультурну інформацію, 

цікаву для них); 
• або в навчальному (якщо в них з’явилися певні соціокультурні вміння). 

По-друге, зверніть увагу на відповіді учнів. Якщо учні відповідають, використовуючи моделі 
вербальної та невербальної комунікативної поведінки, соціокультурний лінгвістичний матеріал, 
значить, в учнів розвинулася соціокультурна компетенція.  Наслідком цього є те, що в  
результаті впливу запропонованого прийому в суб’єктній та індивідній підструктурах учнів 
з’явилися новоутворення, що свідчить про функціональність цього прийому. Якщо в результаті 
такого аналізу Ви не знайшили  ніяких новоутворень у підструктурах індивідуальності учня, то 
такий прийом не є функціональним.  
У рамках педагогічної практики ми провели методичну олімпіаду, яка демонструвала  результати  

самостійної  роботи  студентів до формування професійної компетентності. У І турі олімпіади був 
проведений "професійний "brain ring",  у якому були запропоновані професійно-методичні завдання, 
що містили соціокультурну тематику. Наприклад: Ви знаходитесь у Великій Британії, які моделі 
вербальної комунікативної поведінки Ви будете використовувати якщо: а) Вас запросили на вечірку; 
б) Ви не можете знайти будинок за вказаною адресою; в) Ви запізнилися на вечірку; г) Ви бажаєте 
подякувати хазяїну за приємно проведений вечір тощо. 
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Студенти повинні були не тільки продемонструвати знання моделей вербальної комунікативної 
поведінки типових для носіїв мови в подібній ситуації, з урахуванням соціокультурних розбіжностей, 
які прийняті в Україні, а також запропонувати можливі технології роботи з даним матеріалом у 
школі. 
У відбірковому турі брали участь усі студенти ІІІ курсу (54%), що є студентами 

експериментальних груп. У ІІ турі олімпіади були запропоновані мікроелементи, відеофрагменти 
уроків з формування соціокультурної компетенції учнів, що передбачали коментування майбутніми 
вчителями матеріалів, які вони побачили і дозволяли таким чином виявити рівень сформованості 
професійної компетентності. ІІІ тур передбачав захист соціокультурно забарвленої наочності, 
виготовленої та використаної під час педагогічної практики. Це були цікаві соціокультурні проекти у 
вигляді вікторин, колажів, тематичних постерів, стінних газет, брошур бюро подорожей тощо. 
Обробка відповідей студентів підтвердила, що різниця у професійній підготовці в 

експериментальних та контрольних групах досить значна. У студентів контрольних груп, які брали 
участь в олімпіаді, виникли певні труднощі при виконанні професійно-педагогічних завдань. Це ще 
раз підтверджує необхідність формування ПСКК як основного компонента професійної 
компетентності.  
Аналізу та корекції результатів першого контекстного включення в процес формування ПСКК 

надала впевненості майбутнім учителям перед завершальною самостійною творчою педпрактикою у 
школі, що являє собою друге контекстне включення. Воно передбачає побудову умов для 
ґрунтовного, глибокого і усвідомленого оволодіння педагогічною професією у вигляді сформованих 
на певному рівні всіх компонентів професійної компетентності, які пов’язані з досягненням 
"своєрідних вершин" творчого становлення і самоактуалізації у проектувальній педагогічній 
діяльності з формування соціокультурної компетенції учнів. На цьому етапі майбутні вчителі повинні 
продемонструвати особистісні психолого-педагогічні й методичні соціокультурні знання; 
сформованість компетентності в базових педагогічних і методичних діях щодо використання засобів 
педагогічної технології "діалог культур" у вигляді самостійного проектувального процесу 
формування соціокультурної компетенції учнів, уміння розробляти і захищати власні міні-проекти 
моделі формування соціокультурної компетенції; проектувати і реалізовувати соціокультурні 
ситуації. Значний акцент був спрямований на оволодіння студентами уміннями особистісної 
рефлексії формування власної професійної компетентності. 
Відвідування уроків учителів школи та своїх однокурсників і коментування побаченого сприяло 

розширенню педагогічних знань студентів, розвитку критичного підходу до технологій, які вони 
бачили. Майбутні вчителі проводили порівняльний аналіз педагогічних технологій, які бачили, 
проводили їх експертизу, самостійно проектували власні варіанти мікротехнології, захищали, 
оцінювали один одного. Всі дискусії продемонстрували самостійність і зрілість студентів, здатність 
до професійної оцінки того, що побачили, і самооцінки власного професійного досягнення. Це також 
надало майбутнім учителям впевненості у своїх силах і стимулював до творчості, нових пошуків під 
час формування соціокультурної компетенції учнів. Друге контекстне включення студентів у процес 
формування професійної компетентності є показовим засобом реалізації набутих професійних знань, 
умінь та навичок.  
На наш погляд, студенти успішно справилися з цією задачею, продемонстрували палітру 

розроблених і апробованих ними прийомів, засобів педагогічної технології "діалог культур".   
Дослідження показало, що професійна діяльність майбутніх учителів під час 2-х контекстних 

включень у процес формування професійної компетентності була націлена на формування ПСКК, яка 
проявилася в реалізації системи професійних соціокультурних знань, умінь, навичок, досвіду з 
формування соціокультурної компетенції учнів, імпровізації, фантазії, мисленнєвої активності, в 
уміннях вирішувати нестандартні соціокультурні педагогічні проблеми, приймати рішення 
оперативно, долати бар’єр некомпетентності, надавати своїм ідеям унікальності та оригінальності; 
приймати компромісні рішення, резюмувати та узагальнювати результати професійно-педагогічної 
соціокультурної комунікації. 
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Калинина Л.В., Калинин В.А. Контекстное включение будущего учителя иностранного языка в 
процесс формирования его профессиональной компетентности. 

Данная статья посвящена возможности формирования профессиональной социокультурной 
компетенции как составной профессиональной компетентности будущего учителя иностранного 

языка во время педагогической практики в школе. Авторы рассматривают педагогическую практику 
как контекстное включение будущего учителя иностранных языков в процесс формирования 

профессиональной компетентности. 

Kalinina L.V., Kalinin V.O. Professional Development of Future English Teacher during 
Pedagogical Practice. 

The article deals with the problems of the professional competence development of future English teacher, 
mainly its sociocultural aspect, during pedagogical practice at school. The authors analyse pedagogical 
practice at school as a contextual element of professional competence formation of prospective foreign 

language teachers. 
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НОВАТОРСЬКИЙ ПОШУК УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ СТАГНАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 

(1960 – 1990 РР.) 

У статті розкрито основні тенденції творчого новаторського пошуку 1960 – 1990 рр. за умов змін у 
політичному, соціальному та економічному житті суспільства. Описано вирішальну роль 

педагогічної публіцистики того часу в справі популяризації педагогічного досвіду, проаналізовано 
внесок видатних педагогів-новаторів у розповсюдження прогресивних педагогічних ідей серед учених 

та зацікавленої громадськості. 

1960 – 1990 рр. насичені подіями величезного історичного значення (хрущовська відлига, 
"перебудова") і характеризуються нестійкими тенденціями в суспільно-політичному та соціально-
економічному житті країни. Піки підйомів в економіці й культурі змінюються глибинними кризовими 
ситуаціями. Ця нестабільність відбивалась на всій соціальній галузі, впливала й на школу, і на 
професійну діяльність учителів, то стимулюючи, то стримуючи ініціативу, науковий пошук. 
Актуальність дослідження педагогічної спадщини 1960 – 1990 рр. зумовлена тим, що педагогічний 

досвід тих років підготував прорив у вдосконаленні освітнього простору нашого часу. 
Мета цієї статті – розкрити еволюцію творчого новаторського пошуку 1960 – 1990 рр., у чому 

вирішальну роль відіграла педагогічна публіцистика, широко представляючи на сторінках преси 
педагогічний досвід, роблячи його надбанням учених, широкого кола зацікавленої громадськості. 
Хрущовське десятиліття – це час другого значного підйому радянської системи народної освіти 

(перший припадав на 20-ті рр.). Було введено обов’язкову семирічну освіту, спільне навчання в 
школах та ін. На початку 60-х років було прийнято програму щодо зміцнення гуманістичної моралі в 
усіх членів нашого суспільства, викладену в Моральному кодексі будівника комунізму. Система 
народної освіти, як і практично всі галузі економіки й соціального життя, зазнали серйозного 
реформування. Структури влади були зацікавлені в покращанні освіти, тому в освіті, вихованні, 
педагогічній науці було досягнуто значних результатів. Політична відлига сприяла відновленню 
колишніх гуманістичних і демократичних традицій. У педагогічній теорії й практиці відбулась 
поступова зміна ціннісних орієнтацій – з панівної суспільної установки на особистісну орієнтацію. 
Цей напрям отримав назву "нове педагогічне мислення".  
Цей час характеризується черговим сплеском інтересу до педагогічної публіцистики. 

Відновлюється видання педагогічних журналів, з’являються республіканські теоретичні педагогічні 
видання, набувають педагогічної спрямованості науково-популярні журнали. Педагогічна думка різко 
активізувалась. У педагогічних виданнях з’явилась велика кількість робіт учених-педагогів і 
психологів. Суттєвий внесок у розвиток теорії педагогічної публіцистики зробили радянські вчені-
публіцисти Є. Лазебник, Д. Заславський, П. Прохоров, М. Черепахов та ін.  
Розвиток науково-педагогічної думки продовжився багато в чому завдяки особистій педагогічній 

ініціативі окремих педагогів. Новий творчий, інноваційний погляд на освіту запропонував директор 
Павлиської середньої школи на Полтавщині Василь Сухомлинський, який заклав основи сучасної 
української гуманістичної національно-свідомої педагогіки. 
У 60-ті роки з’являються роботи В. Сухомлинського – зразок педагогічної публіцистики, 

органічного поєднання наукової теорії, практики, художньої діяльності, вони просякнуті високим 
суспільно значущим пафосом, педагогічною пристрастю, у них піднімаються актуальні проблеми 
сучасного життя, ними педагог намагається впливати на педагогічну практику. Він не просто 
констатує факти й інформує про сучасні йому проблеми, він роз’яснює й переконує. "В особистій 
бібліотеці кожного справжнього вчителя повинен бути разом з літературою зі спеціальності й 
публіцистичний матеріал, який збагачує його духовний світ" [1: 137-144] – так оцінив місце й 
значущість публіцистики в житті вчителя видатний педагог. 
Свої ідеї педагог виклав у науково-публіцистичних статтях, брошурах і книгах, репрезентуючи 

новаторські підходи до навчання й виховання з властивою цьому жанру літератури захопленістю 
предметом, яка поєднувалась з художнім баченням реального життя. У його творах педагогічні 
фантазія й реальність злилися в цілісну авторську педагогічну систему. Уявлення про поетичну й 
глибоко гуманну у своїй основі педагогіку Василя Сухомлинського можна вибудувати на основі 
самих тільки назв його педагогічних творів (наприклад, зміст книги "Школа радості": "Перший рік – 
вивчення дітей", "Школа під блакитним небом", "Куточок мрії", "Мандрівка у світ праці", "Ми 
слухаємо музику природи", "Зимові радості й турботи", "Перше свято жайворонка", "Ми живемо в 
саду здоров’я" тощо). Значним явищем у світовій педагогіці стала вже перша книга, що вийшла 
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друком, – "Серце віддаю дітям" (1968 р. – НДР, 1969 р. – УРСР), яка вразила світову громадськість 
життєстверджуючим оптимізмом педагогічних поглядів. В. Сухомлинський написав 48 книг, 500 
статей, 1500 казок та оповідань для дітей, які було видано 59 мовами в Болгарії, Румунії, Югославії, 
Польщі, Чехословаччині, Японії, Таїланді, Монголії, Угорщині, Німеччині, Китаї й багатьох інших 
країнах загальним тиражем понад 15 млн. примірників. 
Його статті й великі публіцистичні твори "Формування комуністичних переконань молодого 

покоління" (1961), "Серце віддаю дітям" (1969), "Народження громадянина" (1970), "Вірте в людину", 
"Розмова з молодим директором" (1973), "Духовний світ школяра", "Моральний ідеал молодого 
покоління", "Сто порад учителеві" (1984), "Мудра влада колективу" показують, що дійсність школи 
не завжди відповідала вимогам влади й офіційної педагогіки; що в умовах надуманих і нав’язаних 
суспільству ідеологічних догм (де метою була система, а дитина лише засобом) можна виховати 
істинно гуманну особистість; що в принципі можлива реалізація гуманістичних ідей у вихованні; що 
педагогічна публіцистика може стати інтегруючою ланкою між педагогічною практикою й 
педагогічною наукою, без якої неможливе було існування й розвиток гуманістичних ідей в освіті. 
Педагогічна діяльність В. Сухомлинського характеризується, з одного боку, підтримкою основних 
установок і політики радянської держави, а з іншого – протидією авторитарним методам виховання, 
концепції однобічного впливу суспільства на формування людини, неувазі до людської 
індивідуальності.  
Діяльність таких педагогів, як В. Сухомлинський, не стала системою, вона становила, на жаль, 

поодинокий досвід. Педагогічна теорія провідного вченого отримала широке визнання й практичне 
поширення в нашій країні лише в 90-ті роки. Авторитарна педагогіка аж до 90-х років виступала з 
критикою гуманістичної творчої теорії й практики В. Сухомлинського. Критикувалась ідея свободи, 
характерна для гуманістичного напряму, якій протиставлялась ідея відповідальності, що 
реалізовувалася за допомогою методики вимог. Критикувались сентиментальна любов до дитини, 
прояв у педагогіці "недоцентризму", чужого з погляду на його буржуазне походження радянському 
суспільству. Хоча в основі нових документів про школу, прийнятих наприкінці 60-х років, лежали 
завдання гуманізації й демократизації радянської системи освіти й виховання, однак насправді 
існувала подвійна мораль, подвійна система ціннісних координат; пріоритетні цінності лежали в 
площині ідеологічних імперативів. Система життєвих установок такого роду не могла не 
наштовхуватися на різні види опору. Саме наприкінці 60-х рр. розпочалась кампанія переслідування 
"педагогического инакомыслия". У цих умовах педагогічна публіцистика мала випереджальний 
характер: протидіючи авторитарним методам виховання, неувазі до людської індивідуальності, 
зберігались пріоритети духовно-морального виховання над матеріальним, відбувалась романтизація 
комуністичних ідей. 
Діяльність В. Сухомлинського стала предтечею педагогіки співробітництва й діяльності педагогів-

новаторів М. Андріївського, Ш. Амонашвілі, І. Волкова, М. Гузика, О. Захаренка, Є. Ільїна, 
В. Павелка, Т. Сірик, В. Шаталова та ін. 
Формальні розмови про особливу роль учителя в суспільстві в 70-ті рр. розходилися з дійсністю, у 

якій професіоналізму, особистим якостям, творчій активності відводилася другорядна роль, а 
головними були – лояльність влади, якій було необхідно налагодити систему управління 
найактивнішою й освіченішою верствою населення – інтелігенцією, а в її межах – учителем. 
Насправді двадцятиріччя брежнєвського правління стало періодом застою в економіці й усіх сферах 
суспільного життя. Якщо символом "хрущовської епохи" була реформа, то в нових умовах символом 
стали консерватизм, прагнення до стабілізації, закріплення досягнутих параметрів, згладжування 
очевидних суперечностей. Разом з економічною кризою в країні почала відчуватися криза 
ідеологічна. "Фактично склалася ситуація, коли ідеали комуністичного виховання перестали 
відповідати реальним прагненням людей. Виховання комуністичної моральності в школі перестало 
підкріплюватися особистісними цінностями й потребами, що реально існували в суспільстві. Виникло 
явище так званої "подвійної моралі" [2: 499]. Школа залишалася до останнього оплотом 
соціалістичних цінностей, але й вона не могла стримати натиск настроїв, що зароджувалися в 
суспільстві. 
Проте, як стверджує А. Лушніков, завжди були та є педагоги, які в межах комуністичної ідеології, 

лише формально дотримуючись "правил гри", знаходять ті справжні цінності, яким слідують, чесно 
виконуючи свій професійний, моральний, людський обов’язок, як це робили до них багато поколінь 
вітчизняних педагогів. А. Лушніков висуває таку гіпотезу розвитку гуманних тенденцій в освіті: "Не 
маючи можливості проявити себе й свою індивідуальність у підприємництві, суспільній і творчій 
діяльності, багато хто прагнув зробити це в освіті, духовному житті, де контроль над "розумом" 
утруднений, а часом і неможливий. Спрацьовував закон реалізації особистістю своїх можливостей" 
[3]. Так у педагогіку 70-х рр. вступив рух новаторів, досвід яких був зустрінутий спочатку в "багнети" 
й лише в насмішку названий "новаторським". Проте ім’я прижилося, позначивши такі якості в 
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учителя, як творче ставлення до дійсності, висока професійна майстерність, віра в оптимістичну 
перспективу розвитку дитини, опора на її кращі якості, індивідуальний підхід, здатність захистити 
дитину тощо.  
Кардинальні перетворення в суспільстві у 80-ті рр. ХХ століття створили реальні передумови для 

оновлення системи освіти, демократизації й гуманізації школи. Перейшов у стадію активної дії 
механізм розвитку школи; виявилося, що його рушійні сили знаходяться у творчості вчителів, їхній 
інноваційній діяльності, що відбилася у створенні шкіл нового типу, у розробці та введенні елементів 
нового змісту освіти, нових освітніх технологій, зміцненні зв’язків школи з наукою, зверненні до 
педагогічного досвіду тощо. 
Новатор – це людина, яка вносить і здійснює нові прогресивні принципи, ідеї, способи в якійсь 

галузі діяльності. Ідентифікація вчителя-новатора як творця-перетворювача педагогічної реальності 
лежить в основі сутнісних оцінок його особистості й діяльності [4: 57]. 
Новаторство як суспільна цінність є дослідницько-творчим видом педагогічної діяльності вищого 

рівня. Справжнє новаторство народжується в інноваційному досвіді вчителя, на основі тісного зв’язку 
з наукою, воно є синтезом його кращих проявів і вершиною педагогічної творчості. Новаторська 
діяльність акумулює в собі різноманітні тенденції, що вже існують у практиці, але інтегровані в 
межах особистого досвіду. 
Учитель як суб’єкт педагогічного процесу є головною дійовою особою будь-яких перетворень у 

системі освіти. Процеси кардинальних перетворень школи й суспільства вимагають від учителя 
переорієнтації його свідомості на гуманістичні цінності, адекватні характеру творчої (інноваційної) 
педагогічної діяльності. У 80-ті рр. ХХ століття особливо гостро виявилася суперечність між 
традиційним рівнем реалізації діяльності вчителя та новими потребами школи й суспільства у 
вчителеві-новаторі з творчим науково-педагогічним мисленням. 
У 80-ті рр. ХХ століття зароджується новаторський рух педагогіки співпраці. Ця педагогіка 

народилася під час зустрічей учителів-однодумців як напрям, протилежний авторитарно-імперативній 
педагогіці. У першій зустрічі брали участь В. Шаталов, С. Лисенкова, Є. Ільїн, І. Волков, М. Щетинін, 
Б. Нікітін, Ш. Амонашвілі, В. Матвєєв, С. Соловейчик та ін. Саме тоді ними була прийнята формула, 
що відобразила загальний настрій педагогів-новаторів, – педагогіка співпраці. Звіт про цю зустріч 
було опубліковано в "Учительской газете" 18 жовтня 1986 року. У ньому зазначено, що такі зустрічі 
породжують масовий рух учителів за оновлення школи й водночас – активний опір багатьох 
прихильників академічної науки. 
Незважаючи на відому гіпертрофованість тлумачення цієї ідеї її ініціаторами, досвід відомих 

педагогів-експериментаторів на новому рівні продовжив прогресивні традиції творчого підходу в 
педагогічній діяльності вчителя. М. Скаткін писав: "Досвід учителів-новаторів – це відкрита система, 
що постійно вдосконалюється й спирається на досягнення психолого-педагогічної школи та шкільної 
практики, така, що творчо розвиває ідеї класичної й радянської педагогіки. Творча діяльність учителя 
передбачає свободу вибору варіанта педагогічного рішення, новизну пошуку, якісно відрізняється від 
нормативно поставлених заданих установок " [5: 4]. 
Досвід донецького педагога В. Шаталова визнається провідним і основоположним у педагогіці 

співпраці як ученими, так і самими новаторами. Йому вдалося не тільки розробити свою методику, 
але й спільно з колегами широко її апробувати, оформити в систему. Серед педагогів вона отримала 
назву "метод Шаталова". 
В. Шаталов у книзі "Куда и как исчезли тройки" [6] намагається знайти ключ до вирішення 

найгостріших і найболючіших питань освіти, до яких він відносить ліквідацію перевантаження 
школярів, виховання в них інтересу до навчання, активності, самостійності тощо. У 1980 році 
виходить книга "Педагогическая проза: Из опыта работы школ г. Донецка" [7], у 1987 році – "Точка 
опоры" [8]. 
Вихід у світ книг В. Шаталова викликав великий інтерес у читацької громадськості. З’явилося 

чимало публікацій у центральній пресі, що вилилися в досить гостру дискусію: послідовники 
відомого вчителя пропонували всюди поширювати його досвід, інша частина читачів закликала до 
обережнішого підходу, треті ж відкидали ідеї Шаталова... Але, як показав час, дискусія не тільки не 
збентежила видавництво "Педагогика", а, навпаки, ще більше переконала в думці про необхідність 
випуску таких книг. У 1987 році у видавництві "Педагогика" починають виходити книги серії 
"Педагогический поиск". Разом з книгами В. Шаталова видавництво "Педагогика" випустило роботи 
інших учителів-новаторів. Їх імена одразу опинилися в центрі суспільної уваги, чому неабиякою 
мірою сприяли засоби масової інформації, особливо телебачення. Головним у цій серії стало 
узагальнення, розкриття й аналіз досвіду багатьох майстрів педагогічної праці, народних і заслужених 
учителів країни, які стоять на позиціях прогресивної, сучасної педагогіки, збагачують практику й 
науку новими висновками та положеннями й прокладають дорогу новим підходам і концепціям. 
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Книги відразу викликали інтерес серед учених і педагогів-практиків, збудили в них творчий інтерес, 
спонукали до самостійного пошуку кращих форм виховання й навчання.  
У передмові до книги "Педагогічний пошук" доктор педагогічних наук, академік М. Скаткін пише: 

"Публіцистичний талант співробітників видавництва "Педагогика" проявився в цілеспрямованій 
пропаганді творчого пошуку педагогів: з 1979 р. ними видано 45 назв книг з педагогічного 
новаторства загальним накладом 2,5 млн. екземплярів. Правомірно критеріями при підготовці книг 
були новизна ідей, форм, методів роботи, ефективність досвіду, можливість творчого застосування 
його іншими" [9: 4]. 
У журналі "Советская педагогика" постійно ведеться рубрика "Публицистика" (мається на увазі 

педагогічна публіцистика). У цій рубриці можна відзначити статті, що розкривають значущість 
вивчення педагогічної публіцистики для історії педагогіки [10: 18; 11: 56; 12: 34]. 
Академік З. Равкін на сторінках журналу "Советская педагогика" пише: "Удосконалювати методи 

й жанри історико-педагогічних досліджень, щоб історія школи й педагогіки з найактуальніших 
проблем поставала в живих образах її яскравих представників. У справжнього вченого в нашій науці 
повинні особливо проявлятися гуманістичне покликання, громадянськість, публіцистичність у 
поєднанні з методологічною, евристичною й прогностичною функцією предмета" [13: 108].  
У редакційній статті журналу наголошується: "Педагогічна публіцистика – це трибуна сучасної 

науки про виховання й освіту, вона покликана стати її організатором, який глибоко узагальнює 
педагогічний досвід і допомагає впровадити в життя результати досліджень, досягнення вчених" [14: 
9]. У статті про практичне застосування результатів науково-педагогічних досліджень у журналі 
підкреслюється, що голос учителів-новаторів звучить публіцистично [15: 47]. На похвалу іншому 
друкарському органу – "Учительской газете" – журнал "Радянська педагогіка" відзначає: 
"Учительская газета" показала практику ідей педагогічного співробітництва через узагальнення 
новаторського досвіду вчителів В. Виноградова, Т. Гончарової, Н. Гузика, Л. Махової, Н. Палтишева, 
Е. Потапової, Л. Філякіної, Р. Хазанкіна та ін." [16: 52]. 
Публіцистика 80-х рр. висвітлювала педагогіку співпраці в трьох напрямах: творчий досвід 

окремих учителів і колективів, регіональний конкретний досвід, і, що особливо цінно, були видані 
книги самих учителів-новаторів, що розкривають специфіку їх творчої лабораторії. Вийшло у світ 
понад 40 найменувань такого роду видань загальним накладом близько 3 млн. примірників.  
Отже, зазначимо основні тенденції інноваційного новаторського пошуку 1960 – 1990 рр. ХХ 

століття, висвітленого в педагогічній публіцистиці: 
1. Гуманістична й демократична спрямованість навчального процесу, що зумовила в певному сенсі 

стратегічні напрями розвитку шкільної освіти в плані демократизації педагогічного процесу аж до 
початку перебудови суспільства в 90-ті роки. Саме ця якість педагогічного досвіду тих років 
підготувала прорив у вдосконаленні освітнього простору нашого часу. 

2. Становлення нових, гуманніших взаємин учня – вчителя як суб’єкт-суб’єктних стосунків. Цей 
своєрідний прогноз педагогіки майбутнього, широко підтриманий педагогічною публіцистикою, 
знаменував собою новий педагогічний етап становлення й української, і світової педагогіки, що 
відповідає новим потребам і запитам. 

3. Розвиток дослідницької спрямованості діяльності педагогів, які реалізують творчий 
інноваційний досвід. 

4. Індивідуально-творчий характер інноваційної діяльності вчителів. На всіх етапах інноваційного 
пошуку відбувався процес персоніфікації творчої ініціативи вчителів. Яскравим прикладом 
акумуляції різноманітних тенденцій, що вже існували в практиці, але були інтегровані в межах 
особистого досвіду, є діяльність В. Сухомлинського, педагогів-новаторів. 

5. Особливістю еволюції творчого досвіду є синтез педагогічної науки, у чому вирішальну роль 
відіграла педагогічна публіцистика, що широко представляє на сторінках преси досвід, роблячи його 
надбанням учених. Своєчасно публікувалися аналітичні й прогностичні статті вчених. Створювалися 
міцні спілки вчителів, які здійснювали активний педагогічний творчий пошук, з ученими. 
Перспективу подальших досліджень ми вбачаємо в аналізі педагогічної публіцистичної спадщини 

педагогів-новаторів. 
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Лобода С.Н. Новаторский поиск учителей в условиях стагнации общества (1960 – 1990 гг.). 

В статье раскрыты основные тенденции творческого новаторского поиска 1960 – 1990 гг. в 
условиях изменений в политической, социальной и экономической жизни общества. Описана 

решающая роль педагогической публицистики того времени в деле популяризации педагогического 
опыта, проанализирован вклад известных педагогов-новаторов в распространение прогрессивных 

педагогических идей среди ученых и заинтересованной общественности. 

Loboda S.M. The Innovatory Search of Teachers in the Condition of Society's Stagnation 
(1960 – 1990-es). 

The main tendencies of the creative innovatory search 1960 – 1990 in the condition of political, social and 
economic changes in the society are viewed in the article. The decisive role of the pedagogical sociopolitical 
journalism in the popularization of the pedagogical experience of that time is described, the contribution of 

the outstanding teachers into the spread of progressive pedagogic ideas among the scholars and the 
interested is analysed. 
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ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО 
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті досліджуються дидактичні основи формування та розвитку інформаційної компетенції 
майбутніх учителів іноземних мов з метою їх ефективної підготовки до використання ІТ у навчанні 
учнів. Зокрема визначено окремі групи умов належного процесу такої підготовки, до яких автор 

відносить нормативні, організаційні, психологічні та педагогічні і подає відповідне їх обґрунтування. 

Сучасне суспільство в епоху глобальної інформатизації всіх сфер життєдіяльності людини у 
своєму розвитку випереджає освітню систему на багато років. Тому першочергове завдання галузі 
професійної педагогіки вбачаємо у належній підготовці майбутніх педагогів до мінливих умов 
інформаційного суспільства, оскільки саме вони повинні забезпечувати своєчасною освітою школярів 
та студентів. Одним із аспектів такого завдання є підготовка майбутнього вчителя до використання 
інформаційних технологій (ІТ) у професійній діяльності, бо такі технології стають невід’ємним 
компонентом не лише навчання, але й усіх сфер життя людей.  
Як свідчать сучасні дослідження, відсутність в учителів необхідної підготовки для роботи із 

засобами ІТ – одна із головних причин, що стримують їхнє всебічне та цілеспрямоване використання 
у навчальному процесі. Тому формування та розвиток належного рівня інформаційної компетенції 
майбутніх учителів – актуальне завдання, вирішення якого буде сприяти педагогічно доцільному 
використанню можливостей ІТ з метою вдосконалення навчально-виховного процесу.  
Необхідність формування та розвитку професійного рівня інформаційної компетенції майбутніх 

учителів іноземних мов зумовлена такими положеннями: 
- реалізація соціального замовлення, що диктується інформатизацією сучасного суспільства: 

1) необхідність підготовки майбутнього вчителя іноземних мов у галузі інформатики та ІТ; 
2) необхідність використання педагогічних та інформаційних технологій для підготовки учнів до 
самостійної пізнавальної діяльності; 

- розвиток особистості майбутнього вчителя іноземних мов, його підготовка до самостійної 
продуктивної іншомовної діяльності в умовах інформаційного суспільства (окрім передачі інформації 
та закладених у ній знань), що передбачає: 1) розвиток конструктивного, алгоритмічного мислення 
завдяки особливостям спілкування з ІТ; 2) розвиток творчого мислення за рахунок зменшення частки 
репродуктивної діяльності; 3) розвиток комунікативних здібностей на основі виконання спільних 
проектів з учнями із країн, мова яких вивчається; 4) формування вміння приймати оптимальні 
рішення у складній ситуації (під час мовних телекомунікаційних ділових ігор, роботи з програмами-
тренажерами тощо); 5) розвиток умінь філологічної дослідницької діяльності (під час роботи з 
моделюючими програмами та інтелектуальними навчальними системами); 

- інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу: 1) підвищення ефективності та якості 
навчання завдяки використанню ІТ; 2) виділення та використання стимулів активізації пізнавальної 
діяльності учнів; 3) поглиблення міжпредметних зв’язків у результаті використання сучасних засобів 
обробки інформації при вирішенні навчальних завдань. 
Розробка проблеми використання ІТ у процесі формування педагогічних умінь є перспективним 

напрямом реалізації концепції інформатизації освіти, сприяє її гуманізації та демократизації. 
Використання переваг ІТ у професійній підготовці майбутніх учителів дозволяє частково вирішити 
існуюче у сучасній вищій педагогічній школі протиріччя між: колективною формою організації 
навчання та індивідуальним характером діяльності вчителя; переважанням репродуктивних методів у 
процесі формування педагогічних умінь та творчим характером педагогічної діяльності майбутнього 
вчителя; необхідністю якомога раннього введення майбутнього вчителя у професійну діяльність та 
неготовністю до її виконання. 
Аналіз науково-методичної літератури дає підстави виділити чотири напрями підготовки 

педагогічних кадрів до використання ІТ у професійній діяльності. Суттєвою ознакою у цьому аспекті 
є поділ засобів ІТ залежно від можливостей їх використання на універсальні (які використовуються 
спеціалістами у різних професійних галузях та забезпечують основні види інформаційної діяльності 
людини) та спеціалізовані засоби ІТ (специфічні для конкретної предметної галузі). Крім того, в 
існуючій структурі підготовки вчителів окремо розглядається загальне застосування засобів ІТ в 
інформаційній діяльності людини, не пов’язаній з педагогічною діяльністю та освітнє застосування 
засобів ІТ (застосування в діяльності педагога як засобів навчання та засобів організації навчального 
процесу). 
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Перший напрям підготовки вчителя – навчання загальних основ ІТ, розвиток ключового рівня 
інформаційної компетенції вчителя. Така підготовка повинна здійснюватися ще у середній школі. 
Завдання курсу інформатики у вищому навчальному педагогічному закладі полягає у вирівнюванні 
знань студентів. У майбутньому, вважає згаданий вище автор, коли ІТ стануть повсякденним 
компонентом діяльності кожної людини, можливо, зникне необхідність вузівського 
загальноосвітнього курсу інформатики.  
Другий напрям – вивчення ІТ, специфічних для тієї предметної галузі, яка відповідає 

спеціальності вчителя. Курси щодо підготовки ІТ у конкретній предметній галузі повинні бути тісно 
пов’язані з основними курсами обраної студентом спеціальності і займати місце у предметному блоці 
навчального плану. Зміст таких курсів визначається орієнтацією на основну спеціальність студентів.  
У межах третього напряму вчитель повинен знати загальну теорію та методику використання 

засобів ІТ у професійній педагогічній діяльності. Проте, методика використання ІТ з метою 
підвищення ефективності навчання повинна зайняти особливе місце у психолого-педагогічному блоці 
в якості окремого предмету або в курсі методики навчання даного предмету (в нашому випадку в 
курсі методики навчання іноземних мов). Зазначимо, що такий курс повинен бути достатньо 
універсальним, незалежно від спеціалізації студентів, оскільки існує низка теоретичних положень та 
технологій, що застосовуються вчителями усіх предметів. 
Четвертий напрям передбачає підготовку до використання у процесі навчання спеціально 

орієнтованих на певний предмет засобів ІТ. Коло цих питань, на нашу думку, повинно розглядатися в 
межах спеціалізованого курсу, наприклад, "Інформаційні технології у навчанні іноземних мов" чи 
"Інформаційні технології у професійній діяльності вчителя іноземної мови". 
У ряді досліджень доведено, що для застосування засобів ІТ у навчальному процесі вчитель, 

незалежно від предметного профілю, повинен володіти певним комплексом знань, умінь та навичок – 
так звана інваріативна складова моделі діяльності вчителя, яка сприяє розвитку загально-
професійного рівня інформаційної компетенції. Так, Е.І. Кузнєцов [1] виділив такі компоненти 
інваріативної складової: загальноосвітній, світоглядний, психолого-педагогічний (головний у 
професійній підготовці вчителя), технологічний. До загальноосвітніх відносяться знання, якими 
повинен володіти будь-який громадянин інформаційного суспільства. Знання світоглядного 
компоненту стосуються соціально-гуманітарної сфери і відображають проблеми, пов’язані з 
наслідками інформатизації, впливом її на особистість, освіту, суспільство в цілому. Психолого-
педагогічний компонент містить знання, вміння та навички, специфічні для педагогічної діяльності. 
До технологічного компоненту входять основні знання та вміння, пов’язані зі специфікою ІТ, що 
застосовуються у навчальному процесі.  
У працях М.П. Лапчика розглядаються різні напрями підготовки вчителів у галузі ІТ. Він вважає, 

що інформатика як освітньо-професійна та навчально-наукова дисципліна з непрофільних напрямків 
(по відношенню до інформатики) і спеціальностей підготовки повинна входити в галузь предметної 
підготовки спеціаліста, і зміст цієї дисципліни у прикладній частині повинен бути предметно-
орієнтованим [2: 34]. 
Попри існування значної кількості наукових досліджень з метою вирішення методологічних та 

методичних проблем належної підготовки педагога до здійснення ефективної професійної діяльності 
в інформаційному суспільстві, нами не виявлено фундаментальних розробок конкретної методики 
підготовки майбутнього педагога, зокрема майбутнього вчителя іноземних мов, специфіка 
професійної діяльності якого суттєво відрізняється від інших педагогічних спеціальностей, до 
використання ІТ у навчанні учнів іноземних мов. Окремі методичні рекомендації щодо коректування 
змісту дисциплін у вищому навчальному закладі ("Сучасні інформаційні технології", "Методика 
навчання іноземних мов"), спрямованого на часткове ознайомлення майбутніх учителів із 
можливостями ІТ у навчальному процесі, вважаємо недостатніми для випереджуючої професійної 
освіти, що повинна стати провідною у сучасному інформаційному суспільстві. Така освіта передбачає 
ґрунтовну і гнучку (швидкої адаптації) підготовку вчителя до ефективної професійної діяльності в 
умовах постійного розвитку та удосконалення можливостей ІТ у навчальному процесі. 
Зміст навчальних планів та програм державного стандарту свідчить про їх підготовку на основі 

нових даних психолого-педагогічної науки. Навчальні плани передбачають гармонійну єдність 
чотирьох навчальних модулів: загально-гуманітарного, загально-математичного і природничо-
наукового, загально-професійного та спеціально-предметного.  
Відповідно до висунутих науковцями проблем підготовки майбутніх учителів різних предметних 

галузей до використання ІТ у професійній діяльності та вимог державних стандартів підготовки 
майбутнього вчителя іноземних мов до використання ІТ у навчанні учнів ставимо за мету у даній 
статті розглянути один із аспектів вирішення зазначеного педагогічного завдання, а саме визначення 
дидактичних основ розробки методики підготовки майбутнього вчителя іноземних мов до 
використання ІТ у професійній діяльності.  
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З цією метою ми виділили такі передумови проведення спеціальної підготовки майбутніх учителів 
іноземних мов до використання ІТ у професійній діяльності на основі попередньо здійсненого 
дослідження (анкетування вчителів середніх загальноосвітніх закладів різних регіонів України, 
студентів вищих навчальних педагогічних закладів міст Тернополя, Луганська, Дрогобича, Києва, 
Переяслав-Хмельницького, Сімферополя, Івано-Франківська та ін.):  

− спостерігається сильна мотивація до глибшого вивчення можливостей ІТ стосовно предмету 
спеціалізації "іноземна мова"; 

− сучасні школи потребують учителів-предметників, здатних самостійно організовувати 
навчальний процес з використанням засобів ІТ, працювати та використовувати у навчанні програмні 
засоби навчального призначення з іноземної мови, використовувати засоби комунікації для пошуку, 
зберігання, обробки та передавання автентичної та навчальної інформації, проведення 
телекомунікаційних проектів з носіями мови; 

− неможливість використання наявних педагогічних програмних засобів навчання іноземної 
мови через відсутність спеціальної підготовки вчителя-предметника. 
На основі аналізу державного освітнього стандарту вищої професійної освіти майбутніх учителів 

іноземних мов, нормативних документів Міністерства освіти і науки України (державна програма 
"Вчитель", затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 379 від 28 березня 2002 року; 
Національна доктрина розвитку освіти, затверджена указом Президента України № 347/2002 від 17 
квітня 2002 року) та практичного досвіду підготовки студентів факультетів іноземних мов вищих 
навчальних педагогічних закладів України нами виявлено, що існуюча підготовка майбутніх учителів 
іноземних мов до використання ІТ у професійній діяльності не сприяє належному формуванню та 
розвитку рівня інформаційної компетенції майбутнього вчителя іноземних мов. У зв’язку з цим 
вважаємо за доцільне виділити такі умови успішного вирішення зазначеної проблеми, серед яких 
можна окреслити нормативну, організаційну, психологічну та педагогічну групи. 

Нормативні умови передбачають:  
− розробку вимог державного стандарту вищої професійної освіти до рівня інформаційної 

компетенції майбутнього вчителя іноземної мови; 
− введення до освітньо-професійної програми базових курсів "СІТ" та "Методика навчання 

іноземної мови" відомостей про можливості та специфіку використання ІТ у процесі навчання учнів 
іноземної мови; 

− введення до навчального плану спеціалізованих курсів, спрямованих на формування та 
розвиток професійного рівня інформаційної компетенції майбутнього вчителя іноземних мов, 
наприклад, "ІТ у професійній діяльності вчителя іноземних мов/ у навчанні іноземних мов у 
середній загальноосвітній школі". 
Організаційні умови містять: 

− забезпечення процесу розвитку професійного рівня інформаційної компетенції відповідною 
матеріально-технічною базою; 

− забезпечення постійного та безперервного контролю й управління розвитком професійного 
рівня інформаційної компетенції майбутнього вчителя іноземних мов на всіх етапах навчального 
процесу. 
Психологічні умови передбачають: 

− формування позитивної мотивації для подолання психологічного бар’єру застосування 
засобів ІТ у навчанні учнів; 

− формування позитивної мотивації до застосування ІТ у професійній діяльності майбутнього 
вчителя іноземних мов. 
Педагогічні умови, що проявляються у практичній реалізації принципів організації навчально-

виховного процесу у вищому навчальному закладі, містять: 
− співвіднесення результатів підготовки майбутніх учителів у галузі інформатики та ІТ з 

вимогами, обумовленими інформаційною діяльністю спеціаліста; 
− співвіднесення змісту навчальних курсів, спрямованих на формування та розвиток 

професійного рівня інформаційної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови з психолого-
педагогічної та методичної підготовки спеціаліста, з основними тенденціями та особливостями 
інформатизації системи освіти; 

− активізацію пізнавальних процесів завдяки застосуванню сучасних методів і засобів навчання 
на різних етапах професійної підготовки; 

− оптимальне поєднання загальних, групових та індивідуальних форм організації навчального 
процесу у вищому навчальному педагогічному закладі, створення умов для організації самостійної 
роботи студентів. 
На основі викладеного вище можна зробити такі висновки: 
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1. На основі урядових нормативно-правових документів, що регламентують навчальний процес 
підготовки майбутніх учителів іноземних мов в Україні визначено, що запропоновані у стандарті та 
навчальних планах вищих педагогічних закладів курси сприяють корекції ключового, розвитку 
базового та загальнопедагогічного рівнів інформаційної компетенції майбутнього вчителя іноземних 
мов. Визначено необхідність введення навчальних спеціалізованих курсів, спрямованих на розвиток 
професійного рівня інформаційної компетенції. 

2. Аналіз змісту та вимог нормативно-правових документів дозволив визначити умови, 
комплексне виконання яких буде позитивно впливати на розвиток професійного рівня інформаційної 
компетенції майбутнього вчителя іноземних мов, а також сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних 
з інформатизацією процесу навчання іноземних мов, за умови належної організації професійної 
підготовки в умовах сучасного вищого навчального закладу.  
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Морская Л.И. Дидактические основы подготовки будущего учителя иностранных языков к 
использованию информационных технологий в профессиональной деятельности. 

В статье исследуются дидактические основы формирования и развития информационной 
компетенции будущих учителей иностранных языков с целью их эффективной подготовки к 
использованию ИТ в обучении учеников. В частности определены отдельные группы условий 
соответственного процесса такой подготовки, к которым автор относит нормативные, 

организационные, психологические и педагогические и обосновывает их. 

Morska L.I. The Didactic Foundations for the Future Foreign Language Teacher Preparation 
in the Sphere of IT Usage in Professional Activity. 

Didactic foundations of the formation and development of the information competency of the future foreign 
language teachers in order to effectively prepare them for the usage of IT in professional activity have been 
investigated in the article. Namely, definite groups of conditions for such preparation have been defined to 

which the author has suggested to include normative, organizational, psychological and pedagogical 
conditions. They have been given proper reasoning in the article. 
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СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
МОВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

У статті розглядається методологічний потенціал застосування синергетичного підходу до 
дослідження системи професійної підготовки вчителів іноземних мов в інформаційному суспільстві. 
Зокрема висвітлено основні характеристики синергетичної парадигми та їх специфіку в контексті 
мовної педагогічної освіти з урахуванням предметного, функціонального та історичного аналізу. 

Провідною ознакою нашого часу, що здійснює пріоритетний вплив на всі аспекти сучасної 
цивілізації, став процес розгортання інформаційного вибуху – значного прискорення накопичення 
наукових знань з моменту появи комп’ютерів – і становлення інформаційного суспільства. Вивчення 
важливих характеристик і атрибутів інформаційного суспільства привертає увагу багатьох 
дослідників (Е. Тоффлер, Ю. Белл, Фр. Фукуями, В.П. Андрущенко, К.В. Корсак, Д.І. Дзвінчук, 
А.Н. Авдулов, А.М. Кулькін, В.Л. Іноземцев та ін.). Науковці розглядають новий етап суспільного 
розвитку як цілковито нове суспільне явище, а не "стара економіка + безліч комп’ютерів" [1: 71]. Це 
суспільство, де інформація та наукові знання є тією основою, з якої виростають освіта і культура. Для 
побудови інформаційного суспільства має зростати людський потенціал держави, розширюватися 
інформаційна структура, максималізуватися увага до глибокого засвоєння інформаційно-
комунікаційних технологій активною частиною населення в системі освіти і фахової підготовки, щоб 
завчасно попередити явище соціального виключення. Визначними тенденціями розвитку світової 
освітньої системи стають поглиблення її фундаменталізації, посилення гуманістичної спрямованості, 
духовної та загальнокультурної складової освіти, формування у студентів системного підходу до 
аналізу складних соціальних ситуацій, стратегічного мислення, виховання соціальної та професійної 
мобільності та інтеркультурної сенситивності. Необхідність підтримання високої 
конкурентоспроможності на динамічному ринку праці потребує також прищеплення прагнення і 
навичок до самонавчання, самовиховання протягом усього активного трудового життя. 
Останнім часом суспільство почало усвідомлювати принципово нову роль мовної освіти у 

суспільному інформаційному світі заради підтримки мобільності, взаєморозуміння і співпраці, 
подолання упереджень і дискримінації. Аналізуючи мовні детермінанти сучасної освіти, польський 
дослідник А. Гофрон показує вплив мовного чинника на зміну освітніх моделей. Якщо в 
індустріальній цивілізації освіта виступала головним чином транслятором знань, традицій культури, 
то в інформаційній цивілізації вона повинна стати своєрідним медіатором у набутті знань – не просто 
передавати готові знання, а вчити здобувати, знаходити і застосовувати їх. Йдеться про медіальну 
освіту як модель сучасного знання. За загальною дефініцією автора, медіальна освіта означає 
підключення до основ знань процесів спілкування людей [2: 21]. 
Плюрилінгвальний підхід, запропонований Радою Європи, передбачає оволодіння і користування 

кількома мовами на різних рівнях компетенції та у різних цілях, а також реформування професійної 
підготовки вчителів іноземних мов під кутом зору навчання стратегій вивчення мов (у тому числі й 
автономного) та інтеркультурного виховання [3: 10]. 
Вирішення цих складних, але актуальних завдань неможливе без застосування системного 

підходу, який розглядає всі елементи педагогічної системи у взаємозв’язку, цілісності і еволюційному 
розвитку. Саме він та його якісно нове продовження – синергетика – дають змогу уникнути "лінійної 
логіки", розглядати комплексні, складні об’єкти в динаміці їх виникнення і змін [4: 22].    
Здобутком синергетики є відкриття закономірностей самоорганізації в розвитку всіх явищ буття, а 

також загальної тенденції до прогресу цієї самоорганізації. На сучасному етапі розвитку суспільства 
створення все більш складних упорядкованих систем ставить на порядок денний питання про 
систематичне оволодіння як загальними закономірностями розвитку світу, так і їх конкретизацію в 
усіх видах людської діяльності та в освітніх системах формування сучасних особистостей [5: 101].    
Засновники синергетики І. Пригожин та Г. Хакен вбачали наукову правомірність застосування 

такого плану дисциплінарних досліджень і до соціокультурних систем, якою є система мовної 
педагогічної освіти [4: 31]. 
Тому метою цієї статті є спроба обґрунтувати доцільність застосування синергетичної парадигми в 

якості методології аналізу професійної підготовки вчителів іноземних мов як освітньої системи.  
Фундаментальним питанням синергетики є питання: чи існують загальні закономірності, які 

управляють виникненням систем, що самоорганізуються, а також виникненням їх структур і функцій. 
Основними властивостями систем, що самоорганізуються, є відкритість, нелінійність і 
дисипативність. 

Відкритість системи підтримується за рахунок постійного надходження ззовні речовини, енергії 
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чи інформації. Стосовно обраного предмета дослідження ми маємо справу переважно з інформацією 
лінгвістичного, педагогічного, соціального і технологічного характеру. 

Нелінійність системи характеризує її здатність сприймати відмінності у зовнішньому середовищі і 
"враховувати" їх у процесі власного функціонування, а також спричиняти у середовищі певні умови, 
які, у свою чергу, зумовлюють зміни у самій системі. У контексті мовної педагогічної освіти 
нелінійність – це альтернативність шляхів професійного розвитку. 

Дисипативність системи визначається як якісно своєрідний макроекономічний прояв процесів, 
що відбуваються на макрорівні. Ця властивість систем, що самоорганізуються, проявляються у різних 
формах: у здатності "забувати" деталі деяких зовнішніх впливів; у "природному відборі" серед 
множини мікропроцесів, руйнуючих те, що не відповідає загальним тенденціям розвитку системи; у 
когерентності мікропроцесів, яка задає для них певний спільний темп розвитку. Наприклад, описуючи 
шість кроків до продуктивного викладання, американська дослідниця Джаннетт Вос наголошує на 
необхідності створення оптимальних умов, правильного подання, зваженого обмірковування, 
активізації збереженої інформації, реального застосування знань, регулярного повторення й 
оцінювання, а при цьому святкування навчальних досягнень як чинниках ефективності навчальних 
програм 21-го століття [6: 298].     
Окрім характеристики засадничих синергетичних понять, необхідно дати опис середовища, в 

якому ці системи функціонуватимуть, і під дією якого лише і можливі самооргінізаційні явища. 
Головною рисою середовища, важливою для цілей нашого дослідження, є наявність між ними та 
системою своєрідних обмінних процесів, а саме надходження до неї соціальної енергії – того, що 
стимулює й посилює активність її членів. Так, стрімке проникнення інформаційних технологій в 
освітні системи стає ключовою умовою підготовки майбутніх учителів іноземних мов, оскільки з 
інформатизацією освіти пов’язані можливості кожної людини обирати власну траєкторію навчання; 
підвищення мотивації учіння за рахунок динамічності роботи, регулювання складностей навчальних 
завдань; створення індивідуальних знань. 
Окрім збуджувального чинника, середовище характеризується наявністю чинника, який поглинає 

активність. 
На думку Н.П. Волкової, комп’ютерно-опосередкована комунікація, у свою чергу, обумовлює 

серйозні зміни у використанні мовних засобів (спрощує спілкування, збіднює мовленнєві дії); 
викликає асинхронний розвиток особистостей, спричиняє комп’ютерну тривожність, що відчувається 
користувачем під час роботи з комп’ютером, персоніфікацію (приписування людських якостей 
комп’ютерним системам), комп’ютерний фанатизм тощо. Усе це вчитель має враховувати, 
впроваджуючи ІКТ у навчально-виховний процес [7: 209-211]. 
Системи вищого рівня складності, до яких відноситься мовно-педагогічна освітня система, 

потребують адекватного їх природі трьохстороннього висвітлення: предметного, функціонального та 
історичного [8: 25]. Предметний аналіз допомагає вирішувати дві задачі: визначення компонентів 
різних рівнів – підсистем і елементів, – з яких складається дана система, і виявлення взаємозв’язків 
між ними. В.П. Беспалько виділяє такі основні елементи, що створюють педагогічну систему: 1) цілі 
навчання; 2) зміст навчання; 3) форми, методи і спроби навчання; 4) педагоги чи опосередковуючі їх 
педагогічну діяльність технічні засоби навчання; 5) студенти; 6) принципи навчання; 7) дидактичні 
принципи [9: 29-30]. Усі ці елементи взаємопов’язані, а сама педагогічна система постійно 
знаходиться під впливом соціального середовища, будучи однією з його підсистем. Тому залежно від 
того, який елемент педагогічної системи в конкретний момент зазнає безпосереднього впливу 
соціального середовища, відбувається перебудова і адаптація не лише даного системного елемента, а 
й інших елементів системи: наприклад, широке впровадження ІКТ на межі століть потребувало від 
системи мовної педагогічної освіти підготовки висококваліфікованих учителів, що здатні працювати 
самостійно, активно і творчо, інтегруючи ІКТ у навчально-виховний процес і користуючись ними 
задля неперервного професійного розвитку. При цьому соціальне замовлення торкнулось не лише 
удосконалення форм і методів навчання, а й інших елементів: змін цілей і змісту навчання, принципів 
підвищення рівня кваліфікації педагогічного персоналу тощо. Функціональний аспект методології 
системного дослідження робить зрозумілим значення суті одного з найважливіших її принципів – йти 
в аналізі від цілого до частин. Вивчаючи системні об’єкти у контексті цілісності їх функціонування, 
філософи дійшли до висновку, що ці об’єкти наділені властивістю емерджентності, тобто не 
зводяться до сукупності їх складових частин. Тому пізнати часткове цих об’єктів можна лише за 
умови їх аналізу у контексті цілісності, потребами якої зумовлені його роль і місце у даній системі. 
Тому для того, щоб чіткіше виділити характерологічні риси професійної підготовки вчителів 
іноземних мов, слід описувати і досліджувати все розмаїття різноякісних педагогічних явищ, а саме 
тих компонентів, які безпосередньо утворюють ціле (підготовка абітурієнтів до вступу в університет 
на педагогічну спеціальність – вища педагогічна освіта – післядипломна підготовка і перепідготовка 
вчителів) та їх функцій. В особливому типі функціональних систем – соціокультурних – дія протікає  
не по замкненому циклу, а постійно змінюється, перетворюючи систему на таку, що розвивається. 
Тому їх вивчення повинне органічно включати в себе ще й історичний розгляд. Для цього, зокрема, 
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слід зосередити увагу на перспективних напрямах розвитку мовної педагогічної освіти у розвинутих 
західних країнах, де протягом другої половини ХХ століття і на початку нового тривав безперервний 
процес реформування професійної підготовки вчителів до діяльності в умовах інформаційного 
суспільства, який відзначався динамізмом, гнучкістю у пошуку, виборі змісту, стратегій, моделей 
навчання і виховання [10: 15]. 
Для подальшого викладу важливо визначитися з ієрархією питань, тем і проблем [1: 6]. До 

першого рівня важливості ми відносимо глобальні явища і тенденції, що стосуються інформаційного 
суспільства і мають враховуватися під час розробки стратегії трансформацій професійної підготовки 
вчителів іноземних мов до діяльності в умовах сучасного суспільства. У другий рівень важливості ми 
виокремлюємо комплекс явищ і тенденцій, що мають усвідомлюватися як підґрунтя будь-яких 
інноваційних кроків у мовній педагогічній освіті, вихованні тощо. Сюди входить необхідність 
цілковитої зміни моделей впровадження широких інновацій, наслідки "інформаційного вибуху", 
тенденція до злиття продуктивної діяльності і навчання в єдине ціле тощо. Третій рівень важливості 
включає в себе переважно ті заходи і кроки, які необхідно втілити в мовну педагогічну освіту для 
подолання інформаційних і мовних бар’єрів, культурних розбіжностей та виведення їх на стадію 
діяльності, яка наближається до вимог інформаційного суспільства. Стосовно мовної педагогічної 
освіти феномени цього рівня включають оновлення цілей і змісту навчання, запровадження нових 
предметів і дисциплін, раціональне використання можливостей ІКТ тощо.  
На завершення розгляду потенціалу синергетики в контексті мовної педагогічної освіти в 

інформаційному суспільстві слід зазначити, що самоорганізація у відкритих системах, соціально-
культурних зокрема є, за влучним висловом В.А. Цикіна, джерелом розв’язування ініціативи людей, 
пошуку нових ідей та методів, засобів та способів діяльності людей, що здійснюється безпосередніми 
учасниками соціально-економічних та культурно-гуманітарних процесів [11: 94].   
Отже, реалізація процедур синергетичного підходу дозволить визначити основні наукові теорії 

мовної педагогічної освіти в інформаційному суспільстві, пояснити умови її функціонування, 
намітити тенденції розвитку професійної підготовки вчителів іноземних мов в Україні. 
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Самойлюкевич И.В. Синергетический поход к исследованию проблемы языкового педагогического 
образования в информационном обществе. 

В статье рассматривается методологический потенциал  применения синергетического подхода к 
исследованию системы профессиональной подготовки учителей иностранных языков в 

информационном обществе. В частности, описаны основные характеристики синергетической 
парадигмы и их специфика в контексте языкового педагогического образования с учетом 

предметного и исторического анализа. 

Samoylyukevych I.V. The Synergistic Approach to Researching the Issue of Language Teacher Education 
in the Information Society. 

The article deals with the methodological potential of the synergistic approach application to researching 
the system of foreign language teacher education in the information society. In particular, the author resorts 

to the basic characteristics of the synergistic paradigm and their peculiarities in the language education 
context.
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САМУЇЛА ФОН ПУФЕНДОРФА 

У статті розглянуто історію впровадження в закладах середньої освіти Російської імперії першого 
підручника з громадянознавства  Самуїла фон Пуфендорфа. Проаналізовано зміст підручника та 
зроблено висновки про те, що дана книга містила положення філософського, правового, етичного, 

політологічного та державноуправлінського характеру і була зразком адаптації панівних 
філософських ідей в інтегрований курс шкільного суспільствознавства. 

Укладання суспільствознавчих шкільних курсів у наш час супроводжується дискусіями щодо 
складових сучасної суспільствознавчої освіти та місця в ній філософських, правових, етичних, 
політологічних, соціологічних, економічних та громадянознавчих знань. У практиці шкільного життя 
це опредметнюється в перманентних спробах введення в шкільні програми навчальних предметів 
"Етика", "Громадянська освіта", "Людина і світ", "Практичне право" та інших. 
Крім того, формування ціннісної складової громадянської компетентності в курсі шкільних 

суспільствознавчих предметів потребує пошуку відповідного змістового підґрунття в сучасних 
навчальних книгах. Автори підручників і посібників з громадянської освіти зустрічаються з 
проблемою підбору та компонування знайденого громадянознавчого матеріалу, на якому можна 
формувати не лише когнітивну, але й аксіологічну та діяльнісно-процесуальні складові громадянської 
компетентності учня.  
На нашу думку, в здійсненні такої творчої роботи можуть суттєво допомогти забуті сьогодні, але 

відомі у свій час, підручники з суспільствознавства, аналіз структури та змісту яких може бути 
корисним для вітчизняних суспільствознавців. 
Саме тому ми звертаємо увагу на первістка вітчизняної суспільствознавчої освіти та своєрідного 

довгожителя у середніх закладах освіти Російської імперії – підручник шведського професора 
німецького походження Самуїла фон Пуфендорфа "О должности человека и гражданина по закону 
естественному", який використовувалася в середніх навчальних закладах Європи та Російської імперії 
протягом XVIII – першої чверті XIX ст.  
Дослідженню творчості видатного вченого XVII ст. та аналізові його праць присвятили увагу 

чимало зарубіжних і вітчизняних дослідників, оскільки ідеї С. фон Пуфендорфа органічно увійшли в 
російське шкільне та університетське суспільствознавство XVIII–XIX ст. З моменту заснування 
Московського університету (1755), в ньому почали викладати етику, політику та "право натури" за 
С. фон Пуфендорфом. Саме за фон Пуфендорфом читав свої лекції з юриспруденції в 1758 році 
університетський професор Ф.Г. Дільтей. Ідеї С. фон Пуфендорфа поділяли Ф. Прокопович і 
В.М. Татищев. Для Катерини ІІ німецьке Просвітництво складало елемент політичного мислення, 
тому в її правління вчення С. фон Пуфендорфа було досить авторитетним. Цю тезу підтверджують 
висновки відомих російських правознавців К.О. Неволіна, Б.М. Чичеріна, М.М. Коркунова, які в 
період ХІХ – поч. ХХ ст. здійснили глибокий аналіз творчості німецького просвітника. Такі ж 
висновки зробили сучасні російські дослідники Н.І..Малишева та В.А. Томсінов після  вивчення 
основних положень та ідей, що знайшли відображення в роботах С. фон Пуфендорфа [1: 4]. Але 
аналіз навчальних книг видатного вченого як підручників з суспільствознавства, що широко 
використовувалися в середніх навчальних закладах протягом довгого часу, не знайшов відображення 
в працях радянських підручникознавців, та не відображений у сучасних дослідженнях з історії 
підручникотворення та історії суспільствознавчої освіти. Своєю статтею ми намагаємося дати 
поштовх до наукового аналізу книг С. фон Пуфендорфа з точки зору шкільного громадянознавства. 
Вивчення суспільствознавства в школах Російської імперії було започатковане Петром І у процесі 

правової легітимізації самодержавства, яке потребувало освітнього закріплення. У 1821 році відомий 
правознавець О.П. Куніцин писав, що від гострого розуму Петра I "не скрылась и та истина, что для 
надлежащего исполнения и охранения силы законов необходимо нужны просвещенные блюстители 
оных; ибо и самые ясные законы для несведущего человека бывают немы" [2: 253]. Вчений зробив 
висновок, що саме Петро Великий спричинив розвиток теоретичного правознавства в Росії. 
За указом самодержця в якості навчального посібника з суспільствознавства була перекладена з 

латини книга німецького просвітника та засновника буржуазної моральної філософії Самуїла 
(Самуеля) фон  Пуфендорфа (1632–1694) "De officio hominis et civis", видана в Швеції в 1673 році 
(рис. 1). Ця книга оформилася з його лекцій, прочитаних у Лундському університеті в 70-х роках 
XVII століття.  
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Рис.1. Книга С. фон Пуфендорфа латинською мовою 
 

Переклад книги з латини російською мовою зробив у 1721 році "справник" петербурзької друкарні 
Йосип Кречетовський, а редагував книгу церковний діяч Гавриїл Бужинський (з 1718 року – обер-
ієромонах флоту, зі створенням Синоду – його член і протектор (1724) усіх шкіл і друкарень). Він 
взяв переклад Й. Кречетовського за основу своєї роботи, вніс у його зміст необхідні правки і змінив 
стиль викладу, щоб текст книги був зрозумілішим для російського читача. 
Петро вимагав, щоб робота була виконана з "поспешанием" і перекладена "внятно и хорошим 

штилем" [3: 3]. У російському перекладі "officium" був перекладений як "должность". Тому назва 
твору С. фон Пуфендорфа передавалась як "О должности человека и гражданина по закону 
естественному". Більш точним за "должность", на думку В.А. Томсінова, було б слово "обов’язок" [4].  
Хоча переклад праці у двох книгах був виданий в 1726 році після смерті імператора, але 10 глав 

перекладу першої книги він прочитав і редагував власною рукою.  
Підручник С. фон Пуфендорфа має посвяту імператриці Катерині Олексіївні від Гавриїла 

Бужинського, в якій редактор виклав історію появи перекладу книги на російську мову: "Дабы в 
юриспруденции обученными мужи не скудна была Россиа, – зазначав він, – в Европейские 
преславные Академии: Парижскую, Пражскую, Галскую и в иные многие посылаше юноши для 
обучения, великих не щадя иждивений. Когда же услышал царь Петр, что во многих академиях 
алфавит употребляют о научении юнош, книгу преславного юристы Самуила Пуфендорфа, 
именуемую "О должности человека и гражданина по закону естественному", абие возжелал оную на 
Российском диалекте видети: и Святейшему Правительствующему Синоду при собственноручном 
писании вручил, да бы со возможною скоростию сия книга Российски переведена была. Егда же 
начася перевод, не терпя премудрейший Император долгого времени не видетию, неколико времени 
прошедшу, вопросил, совершена ли книга она? Ответ же услышав, яко в толь кратком времени тое 
исполнити есть не возможно: тогда хотя некие части желаше видети" [3: 3]. Петро І, прочитавши 
перші десять глав "во многих местах собственноручно исправи и абие в Типографию своею 
Императорскою персоною прибыв, повелел оную тиснению предати... Егда же пресечеся оное 
тиснение, всегда о переводе, и как скоро окончится? вопрошаше... и всегда Аутора ее Пуфендорфа 
мудрым именовал юрисперитом" [3: 4].   
Ідеї С. фон Пуфендорфа, які прийшли спочатку в європейські студентські аудиторії, перейшли у 

шкільні класи. У XVIII столітті "пуфендорфова" наука стала основою суспільствознавчої освіти в 
Росії. 
На думку В.А. Томсінова, вирішальне значення на розвиток теоретичної юриспруденції в країні 

здійснив не текст книги С. фон Пуфендорфа, а удосконалення її перекладу на російську мову 
Гавриїлом Бужинським [4]. У зверненні до "правдолюбивого российского читателя" редактор 
вибачився за недосконалість перекладу деяких місць книги і в додатках наводить словник 
іншомовних юридичних понять та висловлювань: "Реэстр речений (юридических) неудобь Российски 
перелагаемых". Таким чином, Г. Бужинський посприяв формуванню російської юридичної 
термінології нового часу [4]. 
Одне з центральних місць у підручнику С. фон Пуфендорфа належить вченню про людські 

обов’язки, під якими він розуміє людські дії. Оскільки кожна людина діє згідно з власною волею, то 
необхідно, вважає автор, виробити правила у формі законів, декретів, встановлень, що обмежують 
волі різних людей. На думку С. фон Пуфендорфа, закон повинен приносити користь людям, інакше 
немає необхідності обмежувати природну свободу волі. І сьогодні актуальні вимоги, які вчений 
висував до позитивного закону: публічність оголошення, ясність і зрозумілість тлумачення, чіткість у 
викладенні фабули закону та санкції за його порушення. 
За природним законом С. фон Пуфендорф всі обов’язки поділяв на обов’язки людини відносно 

Бога, до самої себе, до інших людей. Формулюючи у відповідності з вимогами природного права 
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обов’язки особи до самої себе, фон Пуфендорф змальовує ідеальний образ душевно врівноваженої, 
всебічно освіченої людини, бажання та можливості якої знаходяться в гармонії, котра, керуючись 
виключно здоровим глуздом і розумом, не дозволяє панувати над собою афектам і почуттям. 
Вчений розглядає обов’язки людини стосовно інших людей і робить висновок, що індивід повинен 

дотримуватись основних принципів людського співіснування. Деякі з цих принципів йдуть від Бога, 
інші – з договору між людьми. На перше місце просвітник ставить обов’язок не порушувати права 
інших. 
С. фон Пуфендорф у книзі характеризує походження державної влади, дає регламентацію 

обов’язків громадянина, характеризує взаємовідносини правителя й підданих. Він надає перевагу 
монархії порівняно з демократичним та аристократичним правлінням. 
В основі концепції праці С. фон Пуфендорфа лежить положення, що справжнє благополуччя 

знаходиться в нас самих. Коли душа наша чиста та вільна від бажань і тіло наше здорове, тоді й 
людина благополучна [5: 65]. Для формування умов благополуччя людина повинна: наповнювати 
душу чеснотами, турбуватися належним чином про тіло, виконувати суспільні ролі, на які людина 
Богом визначена, знати правила господарювання. 
У першій статті, про створення душі, після визначення душі й душевних сил: пам’яті, розуму та 

волі йдуть настанови (5 глав), як керувати душевними силами: про чесноти людські, про обов’язок до 
Бога, до ближнього  й до самого себе; про те, що повинна порядна людина обминати зі спокус. 
Головними чеснотами було визначено: чесність, честолюбство, спокійний  дух, допитливість і 
правдивість. У відносинах з іншими рекомендувалося бути дружнім, доброзичливим, послужливим, 
щирим, чесним і шанобливим. 
Особі рекомендувалося дотримуватися порядку, бути працелюбною, задоволеною своїм 

достатком, турбуватися про господарство й бути бережливою. Порядна людина повинна цуратися 
самолюбства, гордості, підлості, розпусти, грубості, невихованості, невитриманості, самохвальства [5: 
65]. 
У другій частині книги, яка присвячена турботі про тіло, викладені засоби збереження здоров’я й 

загальні прийоми лікування від хвороб, а потім пояснювалися правила благопристойності до 
найдрібніших деталей.  
Найбільша за обсягом третя частина книги ("О должностях общественных") присвячена 

громадським обов’язкам, де після загального поняття про суспільний союз, мова ведеться про 
подружній союз, союз батьків і дітей, союз Господа й слуг, союз громадянський, про відносини з 
суспільством учених, художників і ремісників. 
У четвертому розділі ("Про громадянський союз")  детально пояснюються відносини підданих з 

верховною владою, визначається значення батьківщини для кожного громадянина та способи вияву 
любові до вітчизни кожним станом і прошарком суспільства. "Некоторые думают, что любовь к 
отечеству может развиться вполне только в вольном обществе, то есть в республике, но это не 
справедливо: не образ правления, а образ воспитания всего более способствует развитию святого 
чувства, и в этом отношении весьма поучителен пример древних народов, для которых воспитание 
имело великое государственное значение; они оказывали решительное предпочтение общественному 
воспитанию перед домашним, не предоставляя просвещения воле родителей, хотя многие из них 
имели полную возможность дать своим детям наилучшее образование" [5: 66]. 
У книзі також характеризуються різні суспільні стани. Так, селянам дається порада вчасно 

закінчувати польові роботи, обираючи промисел, слід керуватися не звичкою, а прямою вигодою 
тощо. Автор визначає, що обов’язки простого народу й міщан полягають переважно в тому, щоб 
постачати рекрутів, утримувати постої та не бути рабами старих звичок, а переймати все корисне від 
іноземців. 
У тексті підручника аргументовано доводиться право військового стану на повагу до себе й 

зазначається, що військова служба, на жаль, поки сприймається представниками всіх трьох класів 
(вищого, середнього й нижчого) як  заслання. З дворян вступають на військову службу переважно 
бідняки; купці вважають її покаранням для розбещених молодих людей; селян віддають у службу як у 
неволю. 
Остання частина посібника присвячена веденню домашнього господарства й складається з 

загальних правил правильної його організації, серед яких основними визначено виконання обов’язків 
перед Богом, перед собою та перед ближнім. 
Наповнювати душу чеснотами, турбуючись належним чином про тіло, виконувати суспільні 

обов’язки, на які людина від Бога поставлена, знати правила господарювання – в цих тезах коротко 
сформульований весь складний кодекс початкової громадянської освіти, визначений у даному 
посібнику [5: 129]. 
Багато в ідеях С. фон Пуфендорфа, представника моралістичної школи раціоналістів, 

влаштовувало Петра І, а саме: положення про те, що право повинно узгоджуватися лише з законами 
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глузду незалежно від законів релігійних; про те, що пріоритетними є не обов’язки держави до 
громадянина (Т. Гоббс), а обов’язки громадянина відносно держави. Саме останнє положення, якє 
сподобалося російським самодержцям, зробило посібник фон Пуфендорфа популярним в навчальних 
закладах Російської держави протягом століття. Хоча перекладена з латини книга німецького 
просвітителя була важкою для осмислення й тому не зовсім пристосованою до цілей навчання, але 
вона продовж другої половини XVIII ст. – першої половини XIX ст. стала основною навчальною 
книгою з суспільствознавства та громадянознавства для учнів.  
Вчення Самуїла фон Пуфендорфа було популярним у Європі в XVII–XVIII ст. і його книга 

використовувалась як підручник у багатьох західноєвропейських навчальних закладах. Саме тому 
Катерина ІІ зробила власну творчу адаптацію праці фон Пуфендорфа, об’єднавши його ідеї з 
поглядами інших мислителів. Підготовлена імператрицею книга "О должностях человека и 
гражданина, книга к чтению, определенная в народных городских училищах Российской Империи" 
була видана у 1783 році як основний навчальний-виховний посібник для всіх шкіл Російської імперії.  
Зазначений посібник активно використовували в закладах освіти й на початку ХІХ століття. У ході 

освітніх реформ Олександра І, навчальний план повітових училищ, розроблений академіком 
Миколою Івановичем Фуссом, передбачав вивчення в першому класі училища  положень цієї книги 
(4 год. на тиждень) [5: 39]. В Попередніх правилах народної освіти, затверджених імператором 24 
січня 1803 року, в повітових училищах закон Божий в переліку предметів не значився, лише 
настанови в "должностях человека и гражданина" за зазначеною книгою повинні були тут стати 
своєрідними вищими курсами суспільної моралі порівняно з парафіяльними училищами [5: 40].  
Статутом навчальних закладів, підвідомчих університетам (5 листопада 1804 року) у повітові 

училища було введено закон Божий  і священну історію  та визначено, що вчитель зазначених 
предметів має викладати також і "должности человека и гражданина" за вищеозначеним підручником 
[7: 40]. 
У березні 1819 року Вчений комітет Міністерства народної освіти постановив, щоб у повітових 

училищах викладання "должности человека и гражданина" здійснювалося за книгою, виданою 
раніше, призупинивши таким чином вже традиційне перевидання в Росії праці Самуїла фон 
Пуфендорфа [5: 130]. Але навіть таке рішення не влаштовувало представників церкви. Так, 
архієпископ Тверський Філарет письмово виклав свою думку, де поставив питання перед Вченим 
комітетом, а чи потрібно викладати дітям "должности человека и гражданина" на основі 
філософських засад, апріорі слабких? Чи не краще пояснювати обов’язки громадянина на основі 
закону Божого? [5: 131]. В результаті цього звернення 27 березня 1819 року було прийнято рішення, 
що замість книги "О должности человека и гражданина" необхідно ввести в усіх закладах читання з 
святого Писання, посібник для якого в кількості 5000 екземплярів потрібно негайно видати [5: 132]. 
Отриманий як результат реформування стан суспільствознавчої освіти не міг влаштовувати 

прагматичних чиновників. Саме це спонукало міністра народної освіти Олександра Семеновича 
Шишкова у 1825 році вийти з пропозицією повернути в училища книгу "О должности человека и 
гражданина". З приводу звинувачень Філарета, О.С. Шишков писав: "Сказанное о ней (про книгу – 
І.С.), якобы оная изложена по философским началам, есть столько же неопределительное, сколько и 
несправедливое изречение, ибо если наставления на правилах веры и добродетельной жизни 
основанные названы обвинительно философскими, то какие же на место их могут быть преподаваемы 
другие?". О.С. Шишков резюмував: "Я прошу дозволения вышеозначенную книгу, яко весьма для 
юношества полезную, вновь принять и ввести в народные училища" [5: 173]. Крім того, Вчений 
комітет розпорядився наставляти вчителів, що знання учня полягає не в заучуванні напам’ять слів, 
але в розумінні ідей, цими словами визначених [5: 191].  
Непересічне значення підручника "О должностях человека и гражданина" в редакції імператриці 

для розвитку вітчизняної освіти засвідчив О.С. Шишков. У 1825 році  він сказав, що ця книга, 
"начертана сердцем и рукой" Катерини ІІ, до 1819 року витримала 11 видань, а влада зробила все 
можливе, щоб підручник став доступним для учнів, встановивши  ціну продажу на нього у 25 копійок 
[5: 173]. 
Таким чином, посібник С. фон Пуфендорфа "О должности человека и гражданина", адаптований 

для російського учня Катериною ІІ, містив положення філософського, правового, етичного, 
політологічного та державноуправлінського характеру. У тексті вдало подано громадянознавчі знання 
та обґрунтовано певну систему особистих та суспільних цінностей. Відсутність методичного апарату, 
характерна для підручників того часу, не применшує значення цієї книги як зразка шкільного курсу 
громадянської освіти. Зрозуміло, що сьогодення вносить корективи у філософську концепцію 
аналізованого підручника, у якому обгрунтовано примат обов’язків особи перед державою, а не 
навпаки. Але в цілому книга С. фон Пуфендорфа є своєрідним зразком адаптації панівних 
філософських ідей в інтегрований курс суспільствознавчої освіти, що надає цій книзі право на увагу 
сучасних фахівців у галузі підручникотворення. 
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Смагин И.И. Первый отечественный учебник по гражданскому образованию 
Самуила фон Пуфендорфа. 

В статье рассмотрена история введения в учебных заведениях Российской империи первого учебника 
по граждановедению Самуила фон Пуфендорфа. Проанализировано содержание учебника и сделаны 
выводы о том, что данная книга содержала положения философского, правового, этического, 
политологического и государственноуправленческого характера и была образцом адаптации 
господствующих философских идей в интегративный курс школьного обществоведения. 

Smagin I.I. The First Native Textbook on Civil Science Written by Samuel fon Pufendorf. 

The history of introduction of the first textbook on civil science written by Samuel fon Pufendorf in the 
educational institutions of Russian empire is considered in the article. The content of the textbook is analysed 

and the conclusion about the fact that the textbook contained the theses of philosophical, legal, ethical, 
politological and governmental character and was the example of adaptation of prevalent philosophical 

ideas into the integrated course of social science at schools is done. 
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ФОРМУВАННЯ ІНТЕРКУЛЬТУРНОЇ  КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ  

У статті обґрунтовано необхідність оновлення змісту і методів навчання іноземних мов в умовах 
сучасного інформаційного суспільства. Звертаючись до досвіду вчених педагогів, лінгвістів і 

психологів, автор розглядає поняття "інтеркультурна комунікація", а також уточнює сутність, 
виділяє параметри і показники готовності до даного виду діяльності.  

Світове педагогічне товариство у ХХІ столітті звертається до осмислення досвіду інститутів та 
університетів, сучасних тенденцій розвитку, а також перспектив побудови нової парадигми освіти, 
яка відображає новий погляд на взаємозв’язок освіти й культури. Саме культура виступає в якості 
універсального механізму формування цілісної людини, яка прагне до самореалізації і має почуття 
відповідальності, яка вміє критично мислити і цінувати духовні і матеріальні скарби рідної та 
іншомовної культури [1]. 
Одним із найважливіших аспектів цієї проблеми виступає підготовка фахівця, який володіє 

основами інтеркультурної комунікації, який зорієнтований на досягнення взаємоузгоджених дій з 
носієм іншої культури. Проте зміст сучасних освітніх програм поки що не повністю задовольняє 
багатоаспектні проблеми підготовки всебічно розвиненого фахівця, який володіє мовою ефективної 
міжкультурної взаємодії. Метою статті є дослідження проблеми формування інтеркультурної 
компетенції майбутніх учителів іноземних мов, яка дає ключ до аналізу, конструювання, оновлення і 
розвитку змісту освітнього процесу у педагогічних інститутах та університетах. 
Ідея нової гуманістичної парадигми освіти нині є провідним науково-практичним напрямком. Для 

реалізації цієї мети значне місце відводиться проблемі формування полікультурної компетенції 
майбутніх вчителів іноземних мов, важливість якої актуалізується в сучасних концепціях освіти і 
виховання в Україні. Так, у Національній доктрині розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті зроблено 
акцент на формуванні особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, сучасної 
європейської цивілізації, підготовлена до життя і праці у динамічному світі. Тільки педагог з високим 
рівнем сформованості професійних умінь, здатний до збереження і продовження культурно-
історичних традицій рідної держави, вихований на прикладі шанобливого ставлення до української 
культури та історії, здатний виховувати дітей та молодь у руслі концепції національної освіти. Отже, 
концепція професійної підготовки вчителів передбачає формування особистості фахівця, який не 
тільки добре знає свій предмет, а є ще національно-свідомою людиною, носієм надбань української та 
світової культур [2]. 
Аналіз праць з проблеми інтеркультурної компетенції свідчить, що вона розроблялася в контексті 

таких складових навчальної діяльності, як сучасні педагогічні технології (Д.В. Чернилевський) [3]; 
інноваційність навчання (М.М. Гуревичев, Н.Е. Кондратенко, Л.Н. Преждо) [4; 5]; проблеми 
культурологічного підходу в навчанні іноземних мов (В.С. Біблер, М.В. Жехрова) [6; 7]. Теоретичні 
гіпотези дослідників Л.В. Калініної, О.Я. Коваленко, І.В. Самойлюкевич у царині інтеркультурної 
комунікації та діалогу культур підтверджуються даними педагогічних експериментів по формуванню 
у студентів вмінь та навичок, необхідних для інтеркультурної взаємодії [8; 9].  
Попри надзвичайну важливість технологій формування ключових компетенцій у майбутніх 

учителів іноземних мов, така сфера наукового дослідження, як професійно орієнтована міжкультурна 
комунікативна компетенція, як ключова складова діяльнісної компетенції залишається ще 
недостатньо вивченою. Тому нагальною потребою стає наукове обґрунтування і експериментальна 
перевірка комплексу педагогічних умов, які оптимізують процес формування інтеркультурної 
компетенції.  
Практика свідчить, що несформованість інтеркультурної компетенції гальмує особистісній зріст 

студентів і впливає на ефективність всього процесу навчання. Тому формування цієї інтегративної 
якості особистості набуває особливого значення. Якщо формування інтеркультурної компетенції не 
здійснюється спеціально, цілеспрямовано, то стихійне становлення цієї важливої особистісної якості 
відбувається неефективно і повільно. Цей процес необхідно направляти й удосконалювати. Наше 
дослідження присвячене розв’язанню протиріч, що виникають у зв’язку з недостатнім усвідомленням 
сутності й завдань педагогічної діяльності по формуванню навичок інтелектуального, морального 
розвитку студентів як важливих складових професійно орієнтованої інтеркультурної компетенції у 
сучасних умовах, відсутністю належних акцентів на аспектах інтеркультурної комунікації у 
викладанні іноземних мов. 
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Дослідження проводилося на базі інституту іноземної філології ЖДУ імені Івана Франка. 
Проведена дослідницька робота дозволила окреслити умови розвитку діяльнісної іншомовної 
компетенції з опорою на загальнолюдські цінності: порівняльний аналіз, активний дослідницький і 
проектний методи отримання знань; Інтернет, аудіо-, відеозаписи, інтерактивні і мультімедійні 
засоби; розробка і реалізація спецкурсу "Основи інтеркультурної комунікації"; полікультурне  
середовище університету. 
Слід зазначити, що згідно з Рамковою Програмою з німецької мови для професійного спілкування 

для вищих навчальних закладів України, основною метою навчання німецької мови є розвиток у 
студентів професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції як складника 
діяльнісної компетенції [10: 9]. Дана компетенція реалізується насамперед через розвиток навичок та 
вмінь в основних видах мовленнєвої діяльності, що охоплюють рецепцію, продукцію, інтеракцію та 
медіацію, і реалізуються як у письмовій, так і в усній формах. Вони формуються, розвиваються й 
удосконалюються у межах як повсякденних, так і професійно зорієнтованих ситуацій. 
Виходячи із даних, отриманих у ході дослідження, та враховуючи особливості навчального 

процесу у нашому ВНЗ пропонуємо модель формування інтеркультурної компетенції (Interkulturelles 
Unterrichtsprojekt), яка має мету, принципи, етапи, зміст, механізм реалізації, педагогічні умови та 
результат. Методико-дидактичну основу цієї моделі складають наступні принципи: комунікативно-
діяльнісна спрямованість; професійна і фахова спрямованість; усвідомлення міжкультурних 
особливостей; соціальна поведінка (співпраця і комунікація); автономне навчання. Процес 
формування інтеркультурної компетенції як закономірний процес становлення фахівця включає 
наступні етапи: 

1-й етап – підготовчий. На даному етапі встановлюється контакт зі студентами, знімається 
напруга, створюється атмосфера співпраці. Завдання спрямовані на активізацію пізнавально-
когнітивних процесів, сприяють підвищенню мотивації навчання. Студенти вчаться виявляти й 
використовувати національно забарвлені сталі мовні вирази і долати міжкультурні непорозуміння у 
повсякденних та професійних ситуаціях спілкування. 

2-й етап – змістовий. Метою даного етапу є формування у студентів знань та вмінь 
інтеркультурної комунікації, подальше їх практичне вдосконалення і розвиток у ході реалізації 
мовних проектів. 

3-й етап – результативно-оціночний. Під час цього етапу проводиться діагностика результатів 
роботи та аналіз отриманих результатів.  
Призначення першого етапу полягало в організації комунікативної діяльності студентів та 

викладача. Метою даного етапу було включення студентів у комунікативну діяльність за допомогою 
ігрового проектування, наприклад Kopftuch als Kopfbedeckung ländlicher oder bäuerlicher Frauen in der 
ganzen Welt; Kopftuch als religiöses Symbol verschiedener Religionen, zu verschiedenen Zeiten in 
verschiedenen Regionen; Kopftuch als Objekt der Mode zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Regionen; 
Kopftuch als Symbol der Selbstbehauptung und des Protests von Frauen. Студент виступав у ролі 
активного виконавця, який сприймає інформацію (мову викладача, автентичні відео- та аудіо 
матеріали) та висловлює своє ставлення до того, що обговорюється. Характерною особливістю цього 
етапу була наявність проблеми, навчальних цілей та завдань, розробка групових варіантів проектних 
рішень. Домінуючими методами були метод ігрового проектування та дискусія. 
При виборі тем і варіантів мовних проектів ми використовували навчальну і методичну 

літературу, видану у Німеччині та Україні культурними Центрами і Проектами (міжнародні проекти 
"Європа в школі", "Образ життя молодого європейця", "Європейські клуби", "Німецька як мова 
професійного спілкування у ВНЗ країн Європи"). Кожен проект був спрямований на розвиток уміння 
застосовувати соціолінгвістичні, країнознавчі та міжкультурні знання для досягнення порозуміння 
між особами або групами, які є представниками різних соціумів. Під час ігрового проектування ми 
намагалися створити атмосферу відкритості, психологічної готовності до сприйняття соціальних 
норм, правил поведінки іншого суспільства. 
У процесі формування інтеркультурної комунікативної компетенції студенти набувають навичок і 

вмінь, без яких неможливим є взаєморозуміння з представниками інших культур. Це стосується, 
наприклад, уміння виключати оціночні реакції на нову ситуацію до того, як отримана повна 
інформація щодо цієї ситуації, а також уміння вирішувати конфліктні ситуації. При презентації 
матеріалу особливу увагу ми звертали на те, що у будь-який комунікативній ситуації (особливо з 
представниками інших культур) задіяні особистісні емоції та реакції.  Крім того, потрапляючи в 
іншомовне середовище, людина відчуває сильний стрес, інколи навіть не розуміючи його причини. 
Це явище було названо "культурним шоком". З метою подолання подібних труднощів студентам була 
запропонована інша активна форма навчання, а саме навчальна гра, під час якої вони налагоджували 
соціальні ролі, імітували почуття та емоції, які виникають у ситуації міжкультурної комунікації, 
обговорювали та аналізували свою власну поведінку та поведінку партнерів.   
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Особливу увагу на початковому етапі заслуговує вміння слідкувати за логікою викладення, 
співвідносити почуте з наявними знаннями та вміння слухати, адже без уміння слухати й свідомо 
сприймати мовлення співрозмовника неможливим є розвиток навичок діалогічного мовлення, у формі 
якого найчастіше відбувається спілкування. 
Другий етап експериментальної діяльності включав студентів в активну розробку та реалізацію 

мовних проектів разом з викладачем. Була продовжена робота щодо формування інтеркультурної 
компетенції шляхом застосування активних методів навчання, пошуково-творчої діяльності. Проекти 
стимулювали розумову й мовленнєву активність студентів, охоплювали логіку викладення 
навчального матеріалу, передбачали точність вираження думки, вимагали узагальнення, активізували 
увагу. Наприклад, при вивченні теми "Reise" був запропонований проект "Die Lebensweise der jungen 
Europäer", який включав найбільш поширені ситуації спілкування та соціальні ролі. Викладач 
зосередив увагу на проблемній ситуації, наголошуючи на її важливості, універсальності, 
необхідності. Студенти повинні були вирішувати комунікативні завдання, які виникали перед ними у 
заданих ситуаціях спілкування. При цьому викладач у ролі носія мови був уважним співрозмовником, 
готовим прийти на допомогу "іноземцям".  
Слід підкреслити, що з метою реалізації комунікативно-ціннісного підходу при розробці 

запропонованої моделі, ми використовували матеріали курсу "Hallo, Nachbarn!", розробленого в 
Німеччині для Росії та адаптованого спеціально для регіонів України в співробітництві з Гете-
Інститутом у Києві [11]. Перевагами цього видання є наступні: відповідність цілям інтеркультурної 
комунікації, синтезування найбільш значущих лінгвокраїнознавчих фактів, адекватність концепції 
"Діалогу культур", насиченість ілюстративним матеріалом високої якості, адаптованість мовного 
матеріалу до умов сучасної соціокультурної ситуації. 
Отже, на другому етапі відбувалася презентація мовних проектів на ситуативному фоні. 

Аналізуючи способи розв’язання проблеми, студенти самостійно знаходили оптимальний спосіб її 
розв’язування. Якщо заняття починалося з активної ролі викладача (визначення проблеми у 
конкретній ситуації, деяких способів її розв’язування тощо), то під час заняття демонструвалася 
активна участь студентів у навчальному процесі, мотивувалася участь кожного у розв’язування 
проблеми. Ми не ставимо за мету проаналізувати проблемне навчання, проте слід наголосити, що 
навчальний процес відбувався на тлі гри або уявної ситуації. Студенти або уявляли якісь певні 
обставини, або ставили себе на місце певної категорії населення чи виконували певну роль, і це 
допомагало студентам осмислити необхідність засвоєння фонових знань про країну, мову якої вони 
вивчають, сформувати ціннісне ставлення до носіїв цієї мови, спрямувати їх самостійну роботу. 
Третій етап формування інтеркультурної комунікативної компетенції сприяв активізації 

попередніх знань та вмінь студентів, розвитку їх здатності до співпраці, творчості, ініціативності. 
Саме на цьому етапі ми звернулися до феномену готовності студентів університету до 
інтеркультурної комунікації, з’ясували сутність, виділили параметри та показники, які розкривають 
загальне й специфічне у даному виді діяльності. Готовність у даному випадку характеризується 
багаторівневістю (високий, середній, низький рівень) та різним характером взаємозв’язків наступних 
показників: когнітивного (знання іноземної мови), аксіологічного (лінгвокраїнознавчі орієнтації) та 
діяльнісного (комунікативні вміння).  
Перший (когнітивний) показник розглянуто у контексті даного дослідження як рівень володіння 

іноземною мовою. Визначивши у якості другого (аксіологічного) показника готовності студентів до 
інтеркультурної комунікації лінгвокраїнознавчі орієнтації, ми мали на увазі теоретичні обґрунтування 
ціннісних орієнтацій, які характеризують ставлення суб’єкта до явищ дійсності. Ми спиралися на той 
факт, що ціннісні орієнтації є синтезом знань і стосунків особистості, вектором її розвитку [7: 186]. 
Третій (діяльнісний) показник є адаптацією існуючої класифікації комунікативних вмінь Й.І. Пассова 
[12]. У процесі формування інтеркультурної комунікативної компетенції ми виділили наступні 
вміння: орієнтовні, інформаційно-аналітичні, мовленнєві, креативні та рефлексивні.  
Орієнтовні вміння включають уміння оцінити різноманітні ситуації. Під інформаційно-

аналітичними вміннями ми розуміємо вміння користуватися наявною базою даних, інформаційною 
мережею, а також проводити сучасний аналіз преси. Мовленнєві вміння пов’язані з оволодінням 
мовленнєвою діяльністю. Креативні вміння – це вміння приймати нестандартні рішення, виходити із 
кризових ситуацій, впливати на думку інших, брати участь у круглих столах і прес-конференціях. 
Рефлексивні вміння включають дії по самооцінці та самоаналізу. 
Ми припустили, що кореляція зазначених показників розкриває сутність готовності студентів до 

інтеркультурної комунікації. Аналіз даних дослідження підтвердив наше припущення, що 
формування готовності студентів до інтеркультурної комунікації є обов’язковою єдністю знань та 
ціннісного ставлення до них. При цьому з’ясовано, що реальному підвищенню рівня готовності до 
інтеркультурної комунікації відповідала якісна зміна мотивації, підвищений інтерес до 
лінгвокраїнознавчих знань. 
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Загальний хід експерименту, спостереження за активністю студентів і розвитком ціннісного 
ставлення до занять, виконання самостійних завдань, підвищення інтересу до творчої, дослідницької 
роботи переконав нас у правомірності та доцільності реалізації комунікативно-ціннісного підходу у 
процесі формування інтеркультурної комунікативної компетенції майбутніх вчителів іноземних мов. 
Зафіксовані у дослідженні позитивні результати формування готовності до інтеркультурної 
комунікації (вміння творчо використовувати глибокі мовні і лінгвокраїнознавчі знання для вирішення 
комунікативних завдань, сформованість емоційно-оціночного ставлення до навчальної діяльності) 
свідчать про ефективність використання форм активного навчання, системи творчих мовних проектів, 
спецкурсу, який інтегрував знання про основи інтеркультурної комунікації. Ми дійшли висновку, що 
успішність процесу формування інтеркультурної комунікативної компетенції майбутніх учителів 
іноземних мов залежить також від організації індивідуальної і диференційованої роботи, яка включає 
систему корекційних і стимулюючих засобів, форм і прийомів навчальної діяльності. 
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Соколовская С.Ф. Формирование интеркультурной коммуникативной компетенции 
будущих учителей иностранных языков. 

В статье обоснована необходимость обновления содержания и методов обучения иностранных 
языков в условиях современного информационного общества. Обращаясь к опыту ученых педагогов, 

лингвистов и психологов, автор рассматривает понятие "интеркультурная коммуникация", а 
также уточняет сущность, выделяет параметры и показатели готовности к данному виду 

деятельности. 

Sokolovska S.F. The Formation of the Intercultural Communicative Competence in the Process 
of Training Teachers of Foreign Languages. 

The article highlights the importance of innovative techniques and teaching methods in the information 
society. The author investigates the concept of the intercultural communication, analysing the research data 

of modern pedagogues, linguists and psychologists. Also the author defines the essence, parameters and 
students’ perception level of the mentioned activity.
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ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ У КРИМСЬКОМУ РЕГІОНІ 

У статті проаналізовано головні історичні тенденції становлення й розвитку професійної 
педагогічної освіти в поліетнічному середовищі Кримського регіону. Представлено систематизацію 

соціально-політичних, соціокультурних та організаційних чинників, що визначали специфіку 
професійної підготовки вчителя у Кримському регіоні. 

Проблема історико-педагогічного аналізу полікультурної професійної підготовки вчителя у 
кримському регіоні віднедавна є предметом зацікавлення науковців. Соціокультурним фоном таких 
досліджень виступають специфічні регіональні характеристики Криму, де здавна склалися три 
домінуючі етнонаціональні спільноти: російська, українська, татарська. Співіснування цих спільнот в 
різні історичні періоди було складним і неоднозначним; з одного боку, простежувалося певне 
протистояння, а з іншого боку – взаємодія і взаємопроникнення. Історичні реалії, боротьба різних 
політичних і релігійних сил, інтереси конкретних людей, що відображалося, у кінцевому рахунку, на 
духовному взаємопов’язаному житті етносів, справили значний вплив на сучасний стан культурно-
освітніх відносин, що складаються між представниками різних етнічних спільнот та їх інституціями. 
Історико-педагогічний аналіз проблеми полікультурної професійно-педагогічної підготовки 

вчителя представлений в роботах І.П. Руденко, О.В. Латишева, Л.І. Полякова, К.С. Лях, І.А. Носкова, 
Т.І. Левченко та ін. [1-7]; полікультурного виховання – у дисертаційних дослідженнях 
Г.М. Розлуцької, Н.А. Сейко [8-9]. М.А. Хайруддінов, О.В. Латишева, Е.Р. Заредінова розглядають 
етнопедагогічні та історичні особливості процесу виховання та освіти етнонаціональних меншин, що 
населяють Крим. Розгорнута картина історичного розвитку Кримського регіону протягом усього ХХ 
століття в контексті становлення його полікультурності подана в роботах В.П. Дюлічева [10]. 
Метою даної статті є визначення головних тенденцій становлення та розвитку професійної 

педагогічної освіти у Кримському регіоні.  
Аналіз специфіки Кримського регіону щодо проблеми полікультурності в освіті дає нам змогу 

виділити такі головні етапи становлення та розвитку професійної підготовки вчителя до взаємодії 
суб’єктів освітнього простору в Криму в контексті проблеми полікультурності. 
І етап – становлення інституту професійно-педагогічної підготовки вчителя в межах 

Російської імперії (1803-1917 рр.). Цей етап характеризується створенням перших навчальних 
закладів для професійної підготовки вчителя, насамперед, учительських семінарій, які, однак, 
надавали переважно загальнопедагогічну підготовку і не передбачали професійної спеціалізації. Зміст 
професійно-педагогічної освіти не вміщував полікультурних елементів; нормативно-правова база 
системи професійної освіти не була орієнтована на підготовку вчителя для діяльності в 
полікультурному освітньому просторі, спонукаючи педагога до реалізації триєдиної мети народної 
освіти: навчання основ православної віри, виховання в дусі відданості престолу, формування основ 
громадянськості як визнання єдиної Вітчизни – Російської імперії. Навчальні заклади для 
представників національних меншин виникали безсистемно, на засадах приватної ініціативи і 
фінансувалися, як правило, за рахунок місцевих національних громад. У другій половині ХІХ століття 
управління всіма навчальними закладами для національних меншин, в тому числі в Криму, 
здійснювалося державними (Міністерство освіти) чи конфесійними (Священний Синод) структурами.  
Друга половина ХІХ століття стала знаковою для організації системи освіти в Криму. Після 

прийняття реформи 1863 року кількість навчальних закладів значно зросла, що потребувало 
підготовки нових педагогічних кадрів для гімназій та народних шкіл. Відкрилися нові чоловічі 
гімназії, класичні гімназії і прогімназії в Ялті, Сімферополі, Євпаторії, Керченська та 
Олександрівська класична гімназія, жіноча гімназія в Ялті (нині – Ялтинська гімназія 
ім. А.П. Чехова). Існували різні типи училищ, серед яких і для представників національних меншин 
(наприклад, Олександрівське караїмське духовне училище, засноване у 1894 році). У 1817 році було 
засновано татарську учительську школу, яка готувала вчительські кадри для російсько-татарських 
шкіл протягом усього ХІХ століття [10: 434-437]. Станом на 1865 рік у Криму діяли 262 навчальних 
заклади різного рівня, а в 1887 – вже 569 [10: 444-445]. 
Характерними протиріччями першого періоду в контексті досліджуваної нами проблеми можна 

вважати: відірваність мононаціонально організованої системи освіти від прогресивної педагогічної 
думки, що стала розвиватися в середині ХІХ – на початку ХХ століття; зведення статусу школи для 
українського (панівного за кількістю) населення до положення школи для представників 
національних меншин, тобто зросійщення всієї системи освіти, в тому числі й заснованої 
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представниками національних громад. Водночас друга половина ХІХ століття позначилася 
створенням перших теоретичних розробок професійної підготовки вчителя, насамперед, завдяки 
науковій діяльності К.Д. Ушинського ("Проект учительской семинарии") [11]. Учений відстоював 
рідномовність системи освіти для кожного народу, вважаючи мову основою для збереження і 
передачі майбутнім поколінням народної культури [11]. М.П. Драгоманов пов’язував рівень 
професійної підготовки і професійної діяльності педагога з його соціальним статусом, наголошуючи 
на труднощах організації професійної педагогічної освіти на світській основі [12: 14-15]. Учений був 
переконаний, що утиски національної мови й культури в Україні справляють зворотний вплив на 
український народ, бо спонукають його здійснювати переоцінку власної історії, культури, традицій 
[13: 30].  
М.І. Костомаров пов’язував ефективність професійної підготовки вчителя для народної школи з її 

рідномовністю [12: 31]. Я.Ф. Чепіга ґрунтовно розглянув особливості побудови системи освіти з 
урахуванням етнонаціонального компонента на прикладі української школи, зазначаючи, що 
"народна правдива школа може бути створена тільки в дусі нації, її мови, її історії, звичаїв, її 
переказів, її культури, її духовної творчості, і тільки така школа не відірве дитину від її дійсного 
грунту" [14: 25]. Не випадково О.В. Сухомлинська пов’язує другу половину ХІХ століття з 
виникненням педагогічної літератури, що мала виражений етнографічно-культурницький та 
народницький характер [12: 6]. 
Таким чином, характерними тенденціями розвитку професійно-педагогічної підготовки вчителя в 

контексті проблеми полікультурності вважаємо: виникнення перших професійних навчальних 
закладів для підготовки вчителів – учительських семінарій, педагогічних курсів, жіночих духовних 
училищ тощо; зросійщення системи професійної підготовки вчителя; відсутність полікультурного 
компонента у системі професійно-педагогічної підготовки вчителів; приватний характер 
етнокультурної складової у системі професійної підготовки вчителів (наприклад, єврейські 
вчительські інститути, що готували рабинів і т.п.). 
ІІ етап ми окреслили як етап розвитку професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах 

глобальної інтернаціоналізації (радянський період). Зауважимо одразу, що цей період не можна 
характеризувати як одноманітно інтернаціоналізований, хоча він названий нами саме так. Специфіка 
цього періоду якраз і полягає у відсутності однозначності у підходах до проблеми полікультурності.  
Другий етап характеризується розгортанням системи професійної педагогічної освіти у радянській 

Україні на засадах спочатку процесу коренізації, згодом – ідеологізації професійної педагогічної 
освіти. Система спеціалізованої професійної підготовки вчителя була орієнтована на формування 
особистості педагога, наділеного знаннями, вміннями й навичками в галузі інтернаціонального 
виховання підростаючого покоління. Зміст професійної педагогічної освіти був підпорядкований 
головним догматам комуністичної ідеології; з усього окресленого другого періоду лише 20-30-ті рр. 
вирізняються намаганням уряду створити систему професійної підготовки вчителів для національних 
меншин. У 20-30-ті рр. ХХ ст. у Криму здійснювалася  системна перепідготовка вчительських кадрів, 
створювалися нові навчальні програми, орієнтовані на коренізаційні процеси. Для працюючої молоді 
створювалися робітфаки для вступу до ВНЗ. Провідна роль у професійній підготовці педагогічних 
кадрів у Криму належала Таврійському університету, який у 1921-1925 рр. підготував 1098 учителів, 
які працювали у російських та українських (438 шкіл станом на 1930 р.), а також у татарських (387) 
школах [10: 144-145]. 
Специфіка створення (а згодом і скасування) системи етнонаціонального шкільництва була 

узгоджена з нормативно-правовими засадами середньої та вищої професійної освіти, що розвивалися 
протягом усього другого етапу. Одним з найголовніших правових документів, що регулювали 
професійну підготовку вчителя на цьому етапі, стала Постанова ЦК КПУ "Про підготовку і виховання 
учительських кадрів в Українській РСР" (17 липня 1968 р.). У цьому документі наголошувалося на 
недостатній кількості вчителів з вищою освітою, проблемі відбору педагогічно обдарованої молоді, 
на підготовку науково-педагогічних кадрів для ВНЗ [15: 24-26]. У "Статуті середньої 
загальноосвітньої школи" (1970 р.) відзначено, що "учням надається можливість навчатися рідною 
мовою... Крім мови, якою ведеться викладання, учні за бажанням можуть вивчати мову іншого 
народу СРСР" [15: 34]. У вказаному Статуті також підкреслено провідну роль учителя в навчально-
виховному процесі, значущість його морально-ціннісної сфери [15: 36-39]. 
Перед другою світовою війною у Криму налічувалося 1284 школи, де працювали близько 7,5 тис. 

учителів, які отримували професійну підготовку, крім Таврійського університету, ще й у 
педагогічному інституті та педагогічному училищі [10: 146]. 
У нормативно-правових документах зверталася увага на професійну діяльність вчителя у 

національних школах. Так, у Постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про завершення переходу 
до загальної середньої освіти молоді і подальший розвиток загальноосвітньої школи" (1974 р.) 
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відзначено необхідність "поліпшити викладання російської і рідної мови у національних школах" [15: 
22]. 
Управління системою професійної освіти у 1917-1991 рр. належало до Міністерства освіти 

Української РСР (у 20-30-ті рр. – УСРР) та відповідних регіональних органів управління освітою. Так, 
у 1974 році відбулося об’єднання керівництва педагогічними інститутами та педагогічними 
училищами в системі Міністерства освіти СРСР і союзних республік. Передбачалися заходи щодо 
поліпшення підготовки вчителів в університетах [15: 23]. Проблема професійної підготовки вчителя 
знайшла своє відображення у Постанові ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР "Про заходи щодо 
подальшого удосконалення вищої освіти у країні" (1972 р.), де наголошувалося: на зміцненні 
педагогічних ВНЗ шляхом ліквідації вчительських інститутів, зростанні мережі педагогічних училищ; 
зростанні рівня вивчення психолого-педагогічних дисциплін (протягом 80-х рр. ХХ ст. у зміст вищої 
педагогічної освіти було введено 22 нових дисципліни психолого-педагогічного циклу); особливому 
значенні професійної підготовки вчителів російської мови, яка здійснювалася у 95 педагогічних ВНЗ 
[16: 360-363]. 
Політика коренізації (20-30-ті рр. ХХ століття) позитивно вплинула на розвиток етнокультурного 

компонента у системі освіти для національних меншин, а значить, і на всю полікультурну ситуацію в 
регіонах України. Проте у передвоєнний період політику коренізації було згорнуто, і професійно-
педагогічна підготовка вчителя будувалася на незаперечно інтернаціональних засадах, ускладнених у 
Кримському регіоні ще й суцільним зросійщенням системи професійної освіти.  
Період 60-80-х рр. ХХ століття став періодом зростання ролі і місця російської мови як мови 

міжнаціонального спілкування для всіх ступенів освіти: від загальноосвітньої школи до ВНЗ, що 
вплинуло й на специфіку професійної підготовки вчителя на засадах теорії білінгвізму [16: 68]. 
Соціальними передумовами поширення російської мови як мови викладання та мови вивчення стали: 
масова евакуація населення до Середньої Азії та Далекого Сходу під час другої світової війни; 
створення нових енергетичних комплексів у Сибіру, на Далекому Сході із значним запозиченням 
робочої сили з усіх регіонів СРСР; проголошення російської мови мовою міжнаціонального 
спілкування [16: 88]. У цей же час було створено концепцію радянської багатомовної школи як 
"каналу національно-російської двомовності" [16: 92]; таких шкіл у 70-ті рр. ХХ століття в Україні 
налічувалося близько 500. Станом на 70-ті роки ХХ століття, як підкреслювали радянські офіційні 
документи, національне питання в СРСР було розв’язане [16: 92]. 
Головними тенденціями цього періоду, таким чином, будемо вважати такі: нівелювання 

етнокультурного чинника в розвитку системи професійно-педагогічної освіти на користь формування 
особистості вчителя як представника "радянського народу"; відсутність належної уваги до 
рідномовної (титульної та мови національної меншини) професійної підготовки вчителя; репресивний 
характер освітніх трансформацій, їх залежність від ідеологічного фону в освітній сфері. 
ІІІ етап визначено у нашому дослідженні як період модернізації професійно-педагогічної 

підготовки майбутніх учителів (кінець ХХ – початок ХХІ століття). У цей період відбувається 
поєднання інтеграційних та глобалізаційних процесів з процесами регіоналізації в наукових 
дослідженнях та освітній практиці. Вирішенням цієї суперечності й окреслюється специфіка третього 
етапу. У цей час спостерігається посилення уваги до рідномовного навчання як засадничого принципу 
організації навчально-виховного процесу; поглиблення етнокультурного компонента в змісті та 
характері освіти на різних її рівнях; поширення наукових розробок у галузі етноконфесійної 
толерантності, етнопедагогічних традицій тощо. Реалізації цих тенденцій сприяє, з одного боку, 
розвиток інформаційного суспільства в Україні, що полегшує доступ до глобальних джерел 
інформації, а з іншого – поглиблене вивчення науково-теоретичної та етнопедагогічної спадщини 
українського народу – наукового доробку Г.С. Сковороди, С.Ф. Русової, В.О. Сухомлинського, 
В.І. Вернадського та ін. 
Крім ратифікації основних міжнародних документів, що регулюють права і свободи людини 

незалежно від її національної належності, у період кінця ХХ – початку ХХІ століття в Україні було 
створено законодавчі підстави для розвитку освіти представників національних меншин, насамперед, 
Закон України "Про національні меншини в Україні", "Про свободу совісті та релігійні організації", 
Декларація прав національностей України та ін., що покладаються на Конституцію України та 
Декларацію про державний суверенітет України [17: 171-178; 158-162]. Розвиток професійної 
педагогічної освіти регулюється, насамперед, Законом України "Про освіту" (1991 р.), де вказано про 
те, що "освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, 
взаємоповаги між націями і народами" [17: 168], а всі громадяни мають право на освіту незалежно від 
раси, національності, світоглядних переконань, ставлення до релігії і т.п. [17: 168]. 
Серед найбільших етнічних спільнот, які населяють Крим, виділяються, насамперед, греки та 

кримські татари. Так, у 1991-1995 рр. новогрецьку мову вивчали 808 учнів грецької меншини, а в 
2000 р. – вже понад 5 тис. дітей. Професійну підготовку до викладання цієї мови майбутні педагоги 
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отримують у Маріупольському гуманітарному інституті Донецького університету. Щодо кримських 
татар, що на сьогодні в Криму діють 7 шкіл та 53 класи з кримськотатарською мовою викладання, а 
педагогічні кадри для таких шкіл готують Сімферопольський університет та Кримський державний 
індустріально-педагогічний інститут [17: 119-120]. 
Таким чином, історико-педагогічний аналіз проблеми професійної підготовки вчителя з 

урахуванням полікультурної специфіки кримського регіону дозволив нам здійснити періодизацію 
цього процесу і окреслити перспективи подальших досліджень, які полягають у аналізі сучасного 
стану професійної підготовки майбутнього вчителя до здійснення міжкультурної взаємодії суб’єктів 
освітнього простору. 
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 Якса Н.В. Историко-педагогический анализ поликультурной профессиональной 
подготовки учителя (на примере Крымского региона). 

В статье проанализированы основные исторические тенденции становления и развития 
профессионального педагогического образования в полиэтнической среде Крымского региона. 
Представлено систематизацию социально-политических, социокультурных и организационных 
факторов, определяющих специфику профессиональной подготовки учителя в Крымском регионе. 

Yaksa N.V. The Historically-Pedagogical Analysis of the Teacher's Polycultural Professional Preparation 
(on the example of Crimea region). 

In the article the main historical tendencies of professional pedagogical education formation and 
development in the polyethnic surrounding of the Crimea region are analysed. The systematization of 

socially-political, socio-cultural and organization factors that define the specific character of teacher's 
preparation in the Crimea region is presented. 
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ФРАНЦУЗЬКА ФІЛОСОФІЯ ПОЗИТИВІЗМУ ХІХ СТОЛІТТЯ 
ПРО МІСЦЕ ЛЮДИНИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ 

У статті зроблено спробу дослідити, якими були погляди представників французької філософії 
позитивізму на людину та її місце в педагогічному процесі. Доведено, що людина виступає одночасно 
об’єктом і суб’єктом зазначеного процесу. Її об’єктність обумовлена ідеєю "прогресу як істинно 
основного догмата людського життя", а суб’єктність – інтелектуальною еволюцією людини, яка 

забезпечує її  активність у пізнавальній діяльності. 

Актуальність даного дослідження викликана тим, що наявна вітчизняна освітня система поки ще 
не відповідає інтересам і потребам особистості, вимогам соціального замовлення й значно відстає від 
світових досягнень людства. Проблеми сучасної вітчизняної педагогіки значною мірою зумовлені 
відсутністю чітких, достовірних соціальних і моральних орієнтирів. Тому сьогодні важливо 
звернутися до вивчення філософських основ навчання й виховання, оскільки саме їхнє осмислення 
допоможе виробити якісно нові педагогічні концепції, засновані на відповідних часу ідеалах і 
ціннісних орієнтирах. Епоха ХІХ століття цікава сьогодні ще й тому, що це був час модернізації 
архаїчних догм, обґрунтування нових ідей та цінностей. Досвід і логіка такої модернізації можуть 
використовуватися в сучасних умовах. 
Історики філософії й педагогіки досить активно досліджували зазначений період. Становлення й 

розвиток поглядів західноєвропейських позитивістів розглядали у своїх узагальнюючих роботах з 
історії філософії та соціології такі російські та українські вчені, як М. Баскін, В. Добреньков, Е. Каро, 
В. Лекторський, В. Осіпов, В. Трошкіна. В історико-філософських публікаціях, безсумнівно, 
аналізуються проблеми, що цікаві з погляду педагогіки (проблема людини, теорія пізнання). Проте 
філософсько-педагогічні погляди французьких позитивістів ХІХ століття в них викладені описово і 
стисло. У зв’язку з цим, автор статті ставить на меті з’ясувати філософсько-педагогічні погляди 
представників французького позитивізму на людину та її місце в контексті педагогічного процесу. 
Позитивізм являє собою складний рух, що панував у європейській культурі – філософії, політиці, 

педагогіці, історіографії та літературі – з 1840 року й майже до початку Першої світової війни. Після 
подій 1848 року Європа ставала на шлях індустріальної трансформації, і соціальні ефекти цієї 
революції вражали. Зростаюче значення наукового знання в житті суспільства, тріумфальний хід 
науки – торжество еволюційного навчання в біології, революція у фізиці, особливо гостро сприйнята 
у Франції, де відбулося відкриття радіоактивності (А. Беккерель, П. Кюрі, М. Склодовська-Кюрі) 
тощо. Усе це висуває науку в якості однієї з центральних тем філософії. Застосування наукових 
відкриттів перетворює весь світ виробництва: зростають міста, транспортна мережа, капітали, 
медицина перемагає інфекційні хвороби, старої рівноваги між містом і селом немає. Спосіб життя 
змінюється до невпізнанності.  
Однак біди, що супроводжують індустріалізацію, незабаром дали про себе знати (утрата 

соціальної рівноваги, боротьба за сфери впливу й ринок збуту, зубожіння пролетаріату, експлуатація 
неповнолітніх тощо). Ці недуги оголошувалися позитивістами минаючими й зникаючими "лише в 
перспективі росту знання, народної освіти й загального добробуту" [1]. 
У цей період на зміну універсальним світосприйняттям приходять філософські концепції, 

зорієнтовані на факти, дані "позитивних" наук. Філолофсько-педагогічна думка "позитивізму" у 
французькій педагогіці представлена ідеями Огюста Конта (Auguste Comte) (1798 – 1857), Еміля 
Літтре (Paul-Maximilien-Emile Littre) (1801 – 1881), П’єра Лаффіта (Pierre Laffite) (1823 – 1903).  
Орієнтуючись на реальне життя, позитивісти вважали науку такою, що створює. Вони 

дотримувалися думки про те, що саме наука є "способами формування інтелекту й гуманності". На 
їхню думку, астрономія викличе інтерес до спостережень і навчить основних законів світової 
планетарної системи; фізика зацікавить експериментами й познайомить з такими поняттями, як вага, 
теплота, звук, світло, електрика, магнетизм; хімія навчить будови тіл тощо. Система ж загальної 
освіти розглядалася позитивістами як найбільш могутній спосіб задоволення законних бажань 
пролетарів. Таке широке навчання, – на їхню думку, – гідно підготує підростаюче покоління до 
нового життя [2: 127].  
Видатний засновник позитивної філософії О. Конт у своєму "Курсі позитивної філософії" [3: 778] 

називає освіту "великою темою, яка ніким дотепер не була викладена в системі" [4]. На його думку, 
оскільки в основі позитивізму лежить заперечення будь-якого надприродного існування, будь-яких 
метафізичних поглядів і ця філософія являє собою вищий ступінь еволюції людської природи, то й 
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освіта, отже, повинна бути позитивною. Французький філософ констатує: "Великі уми сучасності 
одностайно визнають необхідність замінити нашу європейську освіту, усе ще теологічну, метафізичну 
й вузько гуманітарну позитивною, такою, що відповідає сучасному рівню розвитку людського розуму 
й потребам сучасної цивілізації" [4]. О. Конт мріяв про створення освіти, одночасно промислової, 
естетичної, наукової й філософської, у якій рівень моральної культури повністю відповідав би 
інтелектуальному прогресу, і яка в центр навчального процесу ставила б людину [4].  
При цьому він вважав, що по мірі розвитку суспільства соціальний чинник виховання набуває все 

більшої ваги. Він чітко переконаний у тому, що суспільство не буде відчувати ніякого науково-
технічного прогресу, якщо не виховає гідне всебічно розвинене покоління. "Якщо життя соціальне – 
необхідно все підкорити суспільству, а підготувати людей до громадського життя потрібно за 
допомогою науки", – у цьому полягала сутність педагогічної концепції Конта [2: 173]. 
Ці міркування впритул підводять до усвідомлення того, що предметом найголовнішого інтересу 

філософів-позитивістів було пізнання гуманістичного досвіду людства, а саме – людини та її місця в 
суспільстві. З одного боку, позитивізм називають найвищою гуманною філософією, що бачить 
людину в якості активного повноцінного суб’єкта в житті, відповідно, і в педагогічному процесі. З 
іншого, – визнаючи соціальний характер освіти й виховання, Конт говорить про необхідність 
підкорити її суспільству. Як наслідок, подібна "підпорядкованість" буде сприяти розвитку 
авторитарності в педагогічному процесі, що буде покликаний виконувати соціальне замовлення й 
спричинить ставлення до людини як до об’єкта. Це, за своєю суттю, суперечить поняттю гуманізму, 
який не визнає "об’єктність" людини в принципі. У зв’язку з цим, давайте простежимо за 
міркуваннями філософа про місце й роль, що відводить французька філософія позитивізму людині в 
педагогічному процесі.  
Що ж собою являє педагогічна антропологія О. Конта, який намагався розвинути цілісне й 

системне знання про людину як суб’єкт й об’єкт освіти? На його думку, усяка діяльна істота, і 
особливо всяка жива істота, може бути досліджувана у всіх своїх проявах з двох основних точок зору: 
в статичному й динамічному відношенні, тобто як здатна діяти істота і як діє насправді [1: 569].  
Основний інтерес основоположника позитивізму спрямований на динаміку. Первинним чинником 

соціальної динаміки й одночасно еволюції людини як активного суб’єкта він вважає духовний, 
розумовий розвиток. До вторинних Конт відносив клімат, расу, середню тривалість людського життя, 
приріст населення, що обумовлює поділ праці й будить розвиток інтелектуальних і моральних рис 
людини [5]. 
Зазначимо, що одним з основних чинників ідейного клімату другої половини ХІХ століття стала 

еволюційна теорія. Еволюціонізм як провідний напрямок громадської думки того часу виявлявся тим 
засобом, за допомогою якого можна було не тільки "вихваляти розум, але й виправдовувати його 
торжество". Крім того, цей принцип дозволяв розглядати духовне життя людини й людства як 
природно-органічний процес розвитку, у якому не було місця ідеї "надприродного" [6].  
Натхненний еволюційною теорією Конт підходить до головного питання своєї філософської 

теорії: як здійснюється розумовий прогрес. У своїй праці "Курс позитивної філософії" засновник 
позитивізму встановлює великий закон про повну інтелектуальну еволюцію людства, або закон трьох 
стадій, що відповідно до вимог позитивізму підтверджує й розвиток людини.  
Суть названого закону полягає в тім, що кожна з наших головних концепцій, кожні галузі наших 

знань послідовно проходять три різних теоретичних стани: стан теологічний або фіктивний; стан 
метафізичний або відвернений; стан науковий або позитивний. Інакше кажучи, людський розум у 
силу своєї природи в кожному зі своїх досліджень користується послідовно трьома методами 
мислення: спочатку методом теологічним, потім метафізичним і позитивним. Перший є необхідним 
відправним пунктом людського розуму; третій – його певний і остаточний стан; другий призначений 
служити тільки перехідним щаблем. 
У теологічному стані людський розум розглядає явища як продукти прямого й безперервного 

впливу більш-менш численних надприродних чинників, довільне втручання яких пояснює всі уявні 
аномалії світу. Але цей перший досвід повинен бути надзвичайно неповним як унаслідок 
недосконалості середовища, у якому він вироблявся, так і завдяки недолікам доктрини, що керувала 
ним. Призначена переважно для пригноблених народів, ця освіта повинна була, головним чином, 
вселяти майже пасивну покірність. О. Конт справедливо помітив, що на цій стадії розвитку від 
людини нічого не залежало, її доля була визначена надприродними силами й у неї не було можливості 
виявити своє "Я". Ця концепція розрахована на ставлення до людини як об’єкта.  
У метафізичному стані, який у дійсності не що інше, як загальна видозміна теологічного стану, за 

теорією Конта, надприродні чинники замінені відверненими силами, справжніми сутностями 
(уособленими абстракціями), неподільно пов’язаними з різними предметами, яким приписується 
здатність самостійно породжувати всі спостережувані явища, а пояснення явищ зводиться до 
визначення відповідної йому сутності. Ця система повинна була служити лише тривалим і складним 
переходом від однієї форми мислення до іншої. 
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Нарешті, внаслідок старезності теологічного й безсилля метафізичного методів мислення, основа 
справжньої системи народної освіти, – указується в названому законі, – припадає на долю 
позитивізму. У позитивному стані людський розум, визнавши неможливість досягти абсолютних 
знань, цілком зосереджується, правильно комбінуючи міркування й спостереження, на вивченні їх 
дійсних законів [1: 554]. Як бачимо, основною в позитивному мисленні за Контом була теза про те, 
що саме в законах явищ дійсно полягає наука, "для якої факти у власному розумінні слова, якими б 
точними й численними вони не були, є завжди тільки необхідним сирим матеріалом" [7: 19]. Конт 
розумів, що формування людини, здатної мати власні судження, неможливо здійснити традиційними 
формами й методами. Підхід до людини як об’єкта освіти й виховання, здатного лише "змішувати 
реальну науку з тією марною ерудицією, що механічно накопичує факти, не прагнучи виводити одні з 
інших", є для Конта неприйнятним.  
Разом з Беконом і Декартом Конт думає, що саме наука зробить людину вільною й дозволить їй 

панувати над природою. Визнаючи міркування, спостереження й вивчення законів "важливою 
властивістю всіх наших ясних умоглядів", філософ переконаний у тім, що "пряме дослідження явищ, 
що відбулися, не даючи можливості їх передбачити, не могло б нам дозволити змінювати їхній хід". 
Тому що тільки припущення, стверджує філософ, надасть можливість передбачати події, направити 
людську активність на зміну життя в потрібному напрямку. Закон необхідний для передбачення, а 
прогноз необхідний для впливу людини на природу, – зазначає Конт. "Справжнє позитивне мислення 
полягає переважно в здатності бачити, щоб передбачати; вивчати те, що є, і звідси твердити про те, 
що повинно відбутися відповідно до загального положення про незмінність природних законів".  
Цілком імовірно, що позитивістська антропологія Конта, актуалізуючи принцип суб’єкта, який діє 

й пізнає, в остаточному підсумку, виражає ставлення до людини як до активної особистості, здатної 
перетворити світ і власну природу, і змінити місце людини в педагогічному процесі. 
Визначивши призначення позитивного мислення в "безперервному задоволенні наших власних 

потреб, що стосуються споглядального або активного життя", Конт продовжує традиції французьких 
філософів-просвітителів, вищим досягненням філософії виховання яких було питання про внутрішню 
мотивацію педагогічного процесу. Так, наприклад, головний педагогічний принцип Руссо полягав у 
тому, щоб стимулювати пізнавальну діяльність учня, який повинен самостійно спостерігати 
навколишній світ, досліджувати його й задовольняти свою спрагу пізнання. Як мотив розглядався не 
страх, не примус і навіть не обов’язок, а природне прагнення дитини до самовдосконалення [8]. 
Філософ-позитивіст по-своєму трактує питання про природу досліджень, що займають споконвічно 
людський розум. Він говорить, що первісні дослідження сильно залучають людину "перспективою 
необмеженої влади над зовнішнім світом, ніби цілком призначеним для нашого користування й який 
знаходиться у всіх своїх явищах у тісних і безперервних відносинах з нашим існуванням". На його 
думку, саме всі ці незбутні надії, усі ці перебільшені уявлення про значення людини у Всесвіті, які 
породжує теологічна філософія та які падають при першому дотику позитивної філософії, є спочатку 
тим необхідним стимулом, без якого зовсім не можна було б зрозуміти первісну рішучість людського 
розуму взятися за складні дослідження [1: 557]. 
Резюмуючи вищевикладене, ми бачимо, що основний характер позитивної філософії Конта 

виражається у визнанні всіх явищ "підлеглими незмінним природним законам, відкриття й зведення 
числа яких до мінімуму й становить мету всіх наших зусиль", зусиль активної цілеспрямованої 
особистості, здатної перетворити свою природу й природу навколишньої соціальної дійсності [1: 
559]. Говорячи про панування людини над природою, Конт не роздуває "суб’єктність" освіченої 
людини до немислимих меж. Він лише вважає, що "безперервне поліпшення нашої природи" – 
головна мета "поступального руху людства". Мовою Конта це означає, що вдосконалювання як 
людини, так і людства, полягає в тім, щоб піднесені властивості, що відрізняють "людяність від 
простої тваринності", стали переважними. Нарешті, загальна перевага позитивного мислення, 
можлива, – на його думку, – лише при високому рівні розвитку моральності. Він критикує застарілу 
систему, "яка – то неспроможна, то така, що обурює – вимагає все більшого й більшого придушення 
думки для підтримки незмінного морального порядку". Основоположник позитивізму переконаний у 
тім, що саме нова гуманна філософія єдино може встановити тепер стосовно наших різних потреб 
глибокі й діяльні переконання, що дійсно здатні стримувати натиск пристрастей. Відповідно до 
поглядів позитивної філософії, на людство будуть випливати як неминучі наслідки правила 
поведінки, як загальні, так і спеціальні, і ці правила будуть найбільше відповідати загальному 
порядку й, отже, необхідно виявляться найбільш сприятливими для особистого щастя [7].  
Конт критикує існуючу систему освіти за виняткову "спеціалізацію й різко виражене прагнення до 

відокремлення, що все ще характеризують наші прийоми побудови й розроблювання наук, які 
неминуче впливають на спосіб викладання їх" [1: 574; 4]. Якщо хто-небудь побажає в цей час вивчити 
головні галузі природної філософії, щоб скласти собі загальну систему позитивних ідей, – відзначає 
філософ, – він змушений буде вивчати окремо кожну науку, удаючись до тих же прийомів і з такими 
ж подробицями, ніби він хотів зробитися фахівцем-астрономом, хіміком і т.п.  
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Ця обставина робить позитивну освіту неможливою й за необхідністю вкрай недосконалою навіть 
для найсильніших умів, що перебувають у найбільш сприятливих умовах [1: 574; 4]. А тим часом 
загальна освіта, безумовно, вимагає сукупності позитивних понять про всі головні види природних 
явищ, – підсумовує філософ. Оскільки "саме така сукупність позитивних понять у більш-менш 
широких розмірах повинна стати відтепер навіть у народних масах незмінною основою всіх 
розумових побудов – одним словом, повинна створити дух наших нащадків" [1: 575].  
Конт іде далі у своїх міркуваннях і розробляє свій великий принцип раціонального визначення 

справжньої ієрархії наук, "безпосередньо розглянутих відтепер як різні складені елементи єдиної 
науки – науки про людство". Розробляючи класифікацію наук, знаменитий позитивіст опирався на 
їхні об’єктивні ознаки. Насамперед, він розділив науки на абстрактні й конкретні. Перші вивчають 
закони певних категорій явищ, інші застосовують ці закони до часткових галузей, наприклад, біологія 
– загальна абстрактна наука про життя, а медицина – конкретна наука, що застосовує загальні закони 
біології. Конт виділив п’ять абстрактних, теоретичних наук: астрономію, фізику, хімію, біологію й 
соціологію. Головні категорії природних явищ – астрономічні, фізичні, хімічні й біологічні – він 
доповнив категорією суспільних явищ, надавши тим самим своїй класифікації "загальний, необхідний 
для її остаточного конструювання характер" [3: 28; 5: 21]. 
Розмірковуючи про принципи побудови позитивної освіти, Конт мріяв про універсальну освіту, 

яка була б однаковою для всіх. "Перша й основна умова позитивної освіти, одночасно інтелектуальної 
й моральної, – стверджує філософ, – повинно полягати в її неухильній універсальності" [4]. Він 
критикував правлячі класи за байдужість, що так часто проявляється, стосовно рівня освіти простих 
людей. Але при цьому буде помилкою думати, що Конт був прихильником революційних догм щодо 
рівності в освіті, тому що він визнавав розходження в людей у природній організації, тобто в 
здатностях і можливостях. Тому він мріяв про систему освіти, яка б складалася зі "сходинок", що 
відрізняються не за якістю, а за кількістю знань, що здобуваються, і тривалістю навчання. "Освіта 
буде однаковою для всіх, але залежно від індивідуальних здатностей людини, вона буде більш-менш 
деталізованою або поглибленою; буде нести розходження в обсязі й тлумаченні знань у межах однієї 
й тої ж системи" [4]. Це ще раз підкреслює ставлення філософії позитивізму до людини як до 
окремого індивіда, повноцінного суб’єкта педагогічного процесу, який сам, залежно від своїх 
природних можливостей і здатностей, обираючи програму й курс навчання, буде брати участь у 
виборі мети освітньої діяльності, засобів її досягнення тощо.  
Ми згадували про те, що будь-яку діючу істоту Конт розглядає в динамічному й статичному 

відношенні. Якщо в динаміці Конт розглядає розвиток людини та її закони, то в соціальній статиці – 
умови стабільного існування, як окремого індивіда, так і людського суспільства в цілому. У цьому 
зв’язку, на особливу увагу заслуговують міркування філософа про "об’єктність" людини, яку він не 
просто фіксує як "статиста" процесу пізнання, а переконується в її активності. "Об’єктність" людини 
Конт пояснює з ідеї "прогресу як істинно основного догмата людського життя". Оскільки нова 
позитивна філософія безпосередньо визначає необхідне призначення всього нашого існування – 
одночасно особистого й соціального – як безперервне поліпшення не тільки нашого стану, але також і 
особливо нашої природи [1]. 
Конт розвиває думку про те, що, "оскільки вплив людини на зовнішній світ залежить переважно 

від здібностей діючого, то покращення останніх повинно становити наш головний ресурс". Як 
бачимо, "об’єктність" людини, за Контом, зумовлена необхідністю розвитку її природних здатностей. 
І тому, оскільки "людські особисті або колективні явища найбільш здатні видозмінюватися, то саме 
стосовно їх наше розумне втручання природно можливе в найбільш великих розмірах". У цьому 
випадку Конт упевнений у тім, що "суб’єктність" людини не постраждає тому, що вона буде 
одночасно об’єктом прикладання розумної, природовідповідної, цілеспрямованої педагогічної 
діяльності. У зв’язку з цим, – доходить висновку знаменитий філософ, – "догмат прогресу можливий 
буде лише на підставі точної оцінки того, що головним чином становить це безперервне поліпшення 
нашої природи, поліпшення, що є головною метою поступального руху людства" [7]. Це створювало 
передумови для зміни ставлення до людини, яка пізнає, у педагогічному процесі: необхідно не просто 
враховувати її специфіку, а створювати умови для реалізації особливостей природної організації 
людини відповідно до суспільних норм і правил поведінки.  
У зв’язку з цим, до людей, які безпосередньо організовують навчально-виховну діяльність, тобто 

до педагогів, висувалися якісно нові вимоги. Відповідно до вимог позитивізму, учитель (учений) – це 
не просто тямуща людина, а людина, яка вміє правильно застосовувати наукові прийоми, володіє 
методологією науки, це дослідник, який добуває нову інформацію й має власну точку зору з того або 
іншого питання.  
Отже, французька філософія позитивізму зробила значний крок в усвідомленні невичерпних 

можливостей і особливостей індивідуальності людини. Була усвідомлена самоцінність, неповторність 
людської особистості. Відповідно до принципів цієї філософії, успіх позитивної освіти можливий 
лише при зверненні її до людини, її потреб. О. Конт висловлює думку про те, що людина у своєму 
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розвитку – не пасивна істота. Виховання й освіта, за Контом, є, насамперед, "сукупністю 
об’єктивного життя, осмисленого як поступова підготовка до життя суб’єктивного". 
Людина ХІХ ст. одночасно є суб’єктом і об’єктом педагогічного процесу. Для французьких 

позитивістів "суб’єктність" людини обумовлена її інтелектуальною еволюцією, яка забезпечує 
активність людини у пізнавальній діяльності. "Об’єктність" людини ХІХ ст. походить із ідеї 
"прогресу як істинно основного догмата людського життя". Дійсно, перед нами вже інший об’єкт 
виховання, захищений від сваволі вчителя, єдиного раніше суб’єкта педагогічного процесу.  
У зв’язку з цим змінюються функції викладачів у навчально-виховному процесі. Учитель – це не 

просто тямуща людина, а людина, яка вміє правильно застосовувати наукові прийоми, володіє 
методологією науки, це дослідник, який добуває нову інформацію й має власну точку зору з того або 
іншого питання. У результаті учитель одночасно є суб’єктом і об’єктом педагогічного процесу, він 
сам піддається освітнім і виховним впливам і одночасно прагне до самовдосконалення. 
Звичайно, у межах однієї статті важко простежити, як історично змінювалися філософсько-

педагогічні погляди французьких учених на проблему людини в педагогічному процесі. Тому 
перспективи подальшої розробки вбачаємо у вивченні ідей гуманізму в філософсько-педагогічних 
концепціях соціології ХІХ ст.,  екзистенціальних теоріях французької філософії та педагогіки ХХ 
століття. 
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Харченко Т.Г. Французская философия позитивизма ХІХ столетия о месте человека в 
педагогическом процессе. 

В статье сделана попытка изучить, какими были взгляды представителей французской философии 
позитивизма на человека и его место в педагогическом процессе. Доказано, что человек 

одновременно является объектом и субъектом обозначенного процесса. Его "объектность" 
обусловлена идеей прогресса как истинно основной догмы человеческой жизни, а "субъектность" – 
интеллектуальной эволюцией человека, которая обеспечивает его активность в познавательном 

процессе. 

Harchenko T.H. French Philosophy of Positivism of the 19th century about the Place of a Person in 
Pedagogical Process. 

The article makes an attempt to study vision of a person by positivism French philosophy representatives and 
its place in pedagogical process. It has been proved that the person is both the object and subject of the 

mentioned process. His "objectivity" is stipulated by the idea of progress as a really basic dogma of person's 
life, as for "subjectivity" it is stipulated by intellectual evolution of a person, which provides his activity in 

cognitive process. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ НА ОСНОВІ ЙМОВІРНІСНОЇ МОДЕЛІ 

Визначено педагогічні умови оптимізації завдань у тестовій формі, здійснено аналіз результатів 
тестування. Була використана однопараметрична ймовірнісна модель Раша, за допомогою якої було 

визначено надійність системи завдань у цілому, а також недоліки деяких окремих завдань. 
Проведена робота дає можливість виявити некоректно побудовані завдання, з’ясувати пробіли в 

засвоєнні матеріалу і, як подальший результат, побудувати об’єктивний тест. 

Одним з важливих заходів для забезпечення процесу функціонування та розвитку освіти в Україні 
є впровадження сучасних систем контролю якості знань студентів та моніторингу якості освіти [1]. 
Специфікою тесту є те, що він являє собою інструмент оцінки якості та контролю рівня знань 
студентів і забезпечує технологізацію цього процесу. Інша функція завдань у тестовій формі – 
навчальна, адже правильно складені завдання спонукають студентів до творчого мислення та до 
застосування вивченого матеріалу при розв’язанні нових задач. Для того, щоб бути дійсно 
ефективним і надійним інструментом, як кожне завдання, так і весь тест як система завдань 
потребують аналізу. Мета такого аналізу – створити якісний і об’єктивний тест. Серед задач такого 
аналізу – виявити, наскільки коректно завдання виявляють якість знань з вивченої дисципліни, 
наскільки повно перевіряє тест пройдений розділ. 
Тестування – це більше, ніж просто опитування студентів чи учнів за допомогою декількох питань 

із запропонованим вибором варіанту відповіді. По-перше, існують різні типи завдань у тестовій 
формі; по-друге, це тільки частина тестового процесу, який включає також інші задачі, що для їх 
вирішення, окрім усього, потрібна математична і статистична теорія тестів, оскільки тест містить не 
тільки завдання, але й результати та аналіз цих результатів. Важливість такої роботи полягає в тому, 
що лише після такої перевірки системи завдань можна говорити про неї як про тест, і в подальшому 
використовувати її для надійного оцінювання і отримання вимірів при моніторингу якості навчання. 
У наведеній роботі пропонуються результати аналізу завдань з фізики. Цей аналіз дозволяє 

створити якісний тест і зробити об’єктивною оцінку рівня підготовленості студентів. Проведене 
тестування у студентів радіофізичного факультету дало оцінки рівня студентів, які ввійшли до 
поточних результатів роботи студентів. 

Математична модель 
Для кількісного опису властивостей завдання, і тесту в цілому, потрібно використовувати певну 

модель поведінки очікуваних результатів. До таких властивостей належить трудність завдання, 
здатність розділяти студентів за рівнем компетенції, ефективність дистракторів. Розглядаючи два 
параметри – трудність завдання і рівень знань студента, – маємо модель Раша [2]. 
Модель передбачає конкретну залежність ймовірності відповіді на дане завдання. Чим вищий 

рівень знань студента, тим більшим є значення ймовірності правильно виконати завдання. Звичайно, 
трудність завдання теж визначає цю ймовірність. Поставивши у відповідність рівню студента 
безрозмірний параметр β , а рівню трудності завдання параметр δ , маємо логістичну залежність для 
ймовірності відповіді. Графічно ця залежність виглядає так, як зображено на рис.1. 

Вже з самої діаграми можна зробити ряд висновків, наприклад, крутизна кривої говорить про те, 
наскільки сильно дане завдання розділяє студентів на тих, хто знає добре дане питання від тих, у кого 

 
Рис. 1.  Характеристична крива для опису взаємодії студента із завданням. 
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компетентності недостатньо. Точка, в якій ця крива перетинає значення ймовірності 0,5, показує 
величину трудності завдання. 
Ще більше інформації можна одержати при співставленні теоретичної кривої з отриманими 

результатами, а також розглядаючи характеристики всієї системи завдань. Для ілюстрації такого 
аналізу розглянемо результати тестування з фізики. Завдання, описані нижче, використовувалися для 
перевірки засвоєння студентами матеріалу з курсу фізики у першому семестрі. 

Педагогічний аналіз тесту 
Застосувавши алгоритм розрахунку параметрів завдань до результатів тестування, одержуємо 

числові значення параметрів тесту. Діаграми, на яких відкладено значення рівнів трудностей завдань 
та рівнів знань студентів, приведені на рис. 2 та рис. 3. 
На рис. 2 зображений розподіл результатів для тесту № 1 у вигляді двох суміщених діаграм.  

Верхня показує розподіл студентів за рівнем знань. На горизонтальній осі відкладено рівень у 
безрозмірних одиницях – логітах. На вертикальній осі відкладена частота, тобто кількість студентів з 
рівнями, що вкладаються в кожному з малих інтервалів – 0,1 логіта. Нижня частина містить розподіл 
трудностей тестових завдань. Нульове значення діаграми виставлене за середнім значенням 
трудності. Шкали цих двох розподілів суміщені, що дає можливість аналізувати співвідношення між 
ними. 
Рис. 3 містить таку ж інформацію, що й рис. 2. На ньому відкладені результати розрахунку 

параметрів для тесту 2. 
Після порівняння двох діаграм на рис. 2 та рис. 3 розглянемо деякі особливості. 
Порівнюючи розподіли рівнів студентів, можна побачити суттєву різницю, яка існує між першим 

та другим тестами. Про розподіл студентів при першому тестуванні не можна сказати, що він 
відповідає певному аналітичному закону. Це говорить про те, що кількість студентів як середнього, 
так і низького та вищого рівня є приблизно однаковою. У другому тесті ширина розподілу студентів 
лишається тією ж (приблизно 3,6 логіта), але з’являється певний характер розподілу. 
Огинаюча для цієї діаграми близька до гаусіану [3]. Максимум розподілу відповідає точці в 

області, де знаходиться більшість студентів із середнім рівнем знань. На лівій та правій частині 
діаграми розташовані студенти з найнижчим та найвищим рівнями, і кількість таких студентів менша, 
ніж у першому тесті. Таку зміну в диференціації студентів протягом семестру можна пояснити. На 
початку, у першій половині семестру студенти ще використовують потенціал, який вони отримали під 
час підготовки до вступу в університет, вступний відбір виділив студентів з вищим рівнем. Протягом 
навчання матеріал дедалі ставав складнішим для опанування, що вимагало більше самостійної роботи 
та розумових зусиль. Таким чином, з’являється нова картина розподілу рівня знань. Можна сказати, 
що перший тест показує, якими учнями в школі були ті, хто проходили тестування. Другий тест вже 
дає певні висновки про те, якими студентами вони будуть у подальшому навчанні в університеті. 
Використаний алгоритм обробки знаходить параметри для групи і тесту, тобто рівень знань 

студентів і значення складності завдань. Ці параметри незалежні один від одного, і саме завдяки тесту 
їх можна порівнювати. Порівняємо картину для складності завдань у першому та другому тестах. 
Особливість розподілу складностей завдань у першому тесті полягає в тому, що вона не має певного 
характеру, як у другому тесті, а розподілена рівномірніше. Розкид частотних стовпчиків інший, тобто 
тест більш рівномірний за складністю, ніж тест № 2 [4]. Межі, в яких лежать значення складності – 
від -3,5 до +3,5 логіта, приблизно вдвічі ширші за інтервал, у якому лежать значення студентських 

 
Рис. 2. Розподіл рівнів студентів та складностей завдань. Тест № 1 
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рівнів (від -0,5 до +3 логіта). Завдання зі складностями, що лежать за межами цього інтервалу, не є 
ефективними. Ті, які знаходяться ліворуч, занадто легкі і практично всі студенти можуть їх вирішити 
правильно, ті завдання, які знаходяться праворуч, занадто складні для розв’язання. "Хвіст" простих 
завдань дуже довгий у тесті № 1 (від -0,5 до 3,5 логіта), тобто майже такий, як весь діапазон рівнів 
студентів. До того ж інтервал завдань не суцільний, а має пробіли, що показує брак завдань середньої 
трудності. 

 

У тесті № 2 інтервал трудностей завдань (від -2,5 до +2,5 логіта) практично співпадає з межами 
значень студентських рівнів підготовленості (рис. 2). Тобто тест № 2 добре збалансований за 
складностями. Інша його особливість полягає в тому, що він не такий однорідний, як тест № 1. 
Найбільш ймовірною причиною є те, що перший тест  містить ряд завдань різної форми. Так, тут є 
завдання з перетягуванням графічних елементів, вказуванням відповідності, конструюванні формул з 
елементів, завдання з кількох логічних частин. Другий тест складається переважно із завдань з 
вибором однієї чи кількох правильних відповідей серед запропонованих. У цьому тесті частіше 
пропонується вибір з більшої кількості варіантів, ніж у першому тесті. 
Незважаючи на вказані особливості в структурі тестів, вони обидва мають високі показники 

надійності, коефіцієнти розділення для них дорівнюють 0,852 і 0,962 відповідно. Такі високі значення 
говорять про те, що обидва тести виконують свою функцію.  
Аналіз завдань та відповідей на них за допомогою моделі Раша дозволяє виявити завдання, які 

побудовані невдало та переробити їх. Для виявлення таких невдалих завдань необхідно провести 
аналіз відповідності теоретичній моделі. На графіку показані теоретична крива очікуваних значень і 
реальні отримані дані, що показують долю студентів, які виконали завдання (рис. 4 і рис. 5). 
На рис. 4 показані точки для студентів з низьким (x), середнім (○) і високим (●) рівнем знань. Ці 

точки добре лягають на теоретичну криву; це показує, що завдання складене логічно коректно. 
Аналогічні точки відкладені на теоретичній кривій для іншого завдання на рис. 5. Видно, що точка, 
яка відповідає студентам з низьким рівнем (x) лежить набагато вище, а точка студентів з високим 
рівнем (●) лежить нижче кривої. Ситуація суперечлива, оскільки показує, що слабкіші студенти 
краще виконують завдання, ніж більш підготовлені. Це означає, що або завдання сформульоване 
невдало або ж тема була незрозумілою для всіх. Подальше обговорення разом зі студентами показало, 
що дана тематика ("Інерціальні системи") потребує додаткового розгляду та роз’яснення. 

Висновки: 
Педагогічною умовою оптимізації процесу складання коректних та надійних завдань і тестів є 

аналіз результатів тестування, що також придатний для моніторингу навчання при вивченні різних 
дисциплін. Застосований до балів за тестування з фізики, аналіз дав результати, що показують 
особливості навчального процесу та свідчать про ефективність завдань у тестовій формі. З розподілу 
завдань за трудністю видно, що введення різноманітних форм завдань розширює діапазон трудностей 
завдань, робить розподіл завдань за трудністю більш рівномірним. 
Результативність виконання деяких завдань не відповідає прогнозованим за теоретичною 

моделлю. Розбіжність у реальних і очікуваних результатах пояснюється недостатнім засвоєнням 
навчального матеріалу, що підлягав тестуванню. У зв’язку з цим виникає потреба у з’ясуванні причин 
недостатньої якості навчальною діяльності. 

 
Рис. 3. Розподіл рівнів студентів та трудностей завдань. Тест № 2 
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Драган Е.В. Оптимизация заданий в тестовой форме на основе вероятностной модели. 

Определены педагогические условия оптимизации заданий в тестовой форме, проведен 
статистический анализ результатов тестирования. Была использована однопараметрическая 
вероятностная модель Раша, с помощью которой определена надёжность системы заданий в 

целом, а также недостатки некоторых заданий. Проведённая робота дала возможность выявить 
некорректно построенные задания, найти пробелы в изученном материале и, как последующий 

результат, построить объективный тест. 

Dragan Yе.V. The Optimization of Tasks in Test Form on the Basis of Probability Model. 
Pedagogical conditions are specified for optimization of items in test form, statistical analysis of tests results 
was conducted. After Rasch unidimensional model applying reliability of the system of items was calculated, 

shortcomings of some items were revealed. The work conducted gives an opportunity to find items 
constructed inappropriately, reveal spaces in mastering of material and as the next stage to build an 

objective test. 

 
Рис. 4. Характеристична крива для завдання № 129 

 
Рис. 5. Характеристична крива для завдання № 3 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФОНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ 

У статті розглянуті основні проблеми формування фонологічних компетенцій у вищому навчальному 
закладі на факультеті іноземних мов. Проаналізовано навчальний посібник із практичної фонетики 
англійської мови із запропонованими автентичними матеріалами, спрямованими на підвищення 

ефективності викладання практичної фонетики. 

У сучасному світі зростає важливість розуміння іноземних мов і здатність спілкування ними, яке 
неможливе без чітко сформованих навичок вимови, оволодіння якими потребує постійного 
запровадження інноваційних технологій навчання. 
Спираючись на здобутки вітчизняної і світової науки, обираючи такі провідні стратегії організації 

навчального процесу, як гуманізація, гуманітаризація, інтегративність і життєва орієнтація вузівської 
освіти [1], у Програмі з англійської мови для університетів/інститутів [2] творчо модифіковані 
основні ідеї експертів Ради Європи стосовно операційної специфікації знань і вмінь, необхідних тим, 
хто вивчає іноземну мову як засіб самостійного спілкування на міжкультурному рівні. 
Кардинально новий підхід до визначення цілей і змісту навчання іноземної мови як предмета 

майбутньої педагогічної спеціальності студентів був вироблений у результаті узагальнення передової 
світової науки та практики (Д. Вілкінз, Г. Відоусон, М. Свейн, М. Халідей), у працях таких 
українських вчених, як С.Ю. Ніколаєва, О.П. Петращук, О.П. Петренко, Н.К. Скляренко та ін.  
Головним стратегічним напрямком Програми є формування професійно-комунікативної 

компетенції [3: 67]. 
У педагогічній діяльності майбутнього вчителя основне місце займає комунікативна функція, яка, 

у свою чергу, складається з інформаційного мотиваційно-стимулюючого та контрольно-коригуючого 
компонентів. Виконання комунікативної функції майбутнім учителем передбачає сім складових, 
серед яких чільне місце посідають лексичні, синтаксичні та фонологічні знання й уміння.  
Метою даної статті є привернути увагу до складного процесу оволодіння фонологічною 

компетенцією студентами І – ІІ курсів університету та до вирішення проблем, пов’язаних з цими 
процесами у курсі практичної фонетики англійської мови.  
Фонологічна компетенція містить знання та навички перцепції та продукції:  
- звукових одиниць (фонем) мови та способів їх реалізації у певному контексті (алофонів); 
- фонетичних ознак розрізнення фонем (дистинктивних ознак, наприклад, сонорності, 

назальності, закритості, лабіальності); 
- фонетичного складу слів (складоподілу, фонетичних відрізків, словесного наголосу і тону); 
- фонетики речення (наголос, ритм, інтонація); 
- фонетичної редукції, асиміляції, елізії [2: 116]. 
Основи формування слуховимовних та інтонаційних умінь закладаються на початковому етапі 

загальноосвітньої школи [4: 53] з наступним їх удосконаленням на середньому і старшому ступенях 
навчання у школі, а потім у вузі. 
Історія методики навчання вимови знає періоди, коли навчання будували тільки на імітації та 

повторенні звуків, вилучаючи з практики аналітичні правила та ігноруючи особливості інтерференції 
навичок. Або, навпаки, навчання вимови будувалось тільки на суто раціональному ставленні до 
аналізу мовних актів, ігноруючи імітацію [3: 14]. Проблема навчання вимови може бути вирішена 
тільки за умови раціонального поєднання імітації та пояснення правил артикуляції. 
Труднощі у виробленні навичок вимови виникають із різних причин. В українській мові відсутня 

різниця між довгими та короткими голосними, позиційна довгота голосних, відсутні типові для 
англійської мови дифтонги. Так, навички рідної мови гальмують процес набуття навичок вимови 
англійської мови. Студенти просто підмінюють звуки чужої мови звуками рідної. Більш усталені 
зв’язки рідної мови, інтегруючись, викликають типові помилки у вимові звуків іноземної мови на 
основі асоціацій за подібністю. Це явище пояснюється тією особливістю психічної діяльності, що 
слухач прирівнює сприйняті акустичні подразники до своїх власних навичок. 
Запобігання та виправлення помилок артикуляції звуків спирається на аналіз їх походження. 

Більшість помилок є загальними (спільними) для всіх україномовних студентів, які вивчають 
англійську мову, хоча і на початковому етапі, і в подальшому навчанні з’являється велика кількість 
індивідуальних помилок, притаманних окремим особам та всій групі у цілому. Перший тип помилок, 
які називають усталеними і які характерні для всіх носіїв української мови, виникає під впливом 
рідної мови:  
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1. Англійський звук та його український аналог, на перший погляд, здаються настільки подібними 
за звучанням, що один легко замінюється іншим. Наприклад, апікально-альвеолярні англійські 
приголосні [s, z] легко переходять у дорсальні зубні [с, з]. 

2. Англійський звук не повністю замінюється українським, його артикуляція лише частково 
україніфікована. Так, наприклад, апікальна артикуляція англійських передньоязикових приголосних 
легко переходить у дорсальну, що є характерним для української мови. 
Перша група помилок властива більшості студентів, які вступають на факультет англійської мови, 

тому на початку корективного курсу вправи будуються в першу чергу таким чином, щоб студенти 
змогли опрацювати артикуляцію кожного звука окремо в мінімальній кількості звукосполучень. 
Кожна вправа не повинна включати більше 1-2 нових голосних та приголосних. 
Друга група помилок виявляється протягом корективного курсу. На цьому етапі слід 

запропонувати вправи, що мають на меті опрацювання артикуляційних особливостей, які характерні 
декільком звукам. Наприклад, вправа на тренування апікальної артикуляції відразу декількох 
передньоязикових приголосних, непалаталізована вимова англійських приголосних перед голосними 
переднього ряду. Такий підбір вправ допоможе уникнути помилок у вимові як окремих звуків, так і 
таких, що характерні для цілого класу звуків [5: 88].  
Принцип лінгвістичної достовірності потребує фонологічного підходу до аналізу помилок. 

Фонологічні помилки трапляються, коли замість алофона однієї фонеми звучить алофон іншої 
фонеми, що призводить до зміни значення слова, наприклад, вимова sit замість seat. Заміна одного 
алофону якої-небудь фонеми іншим алофоном цієї ж фонеми, що призводить до викривлення 
звучання, але не змінює розуміння, є нефонологічною помилкою. Прикладом нефонологічних 
помилок може бути, наприклад, надзвичайно дзвінке звучання кінцевих приголосних у словах five, 
says, bad.  
Загальноприйнятою є точка зору, згідно з якою в першу чергу слід боротися з виникненням 

фонологічних помилок, які ускладнюють розпізнавання слів, а, значить, і весь процес спілкування.  
Певні труднощі складають наявність у розбіжності між написанням літер і буквосполучень та їх 

вимовою або наявність літер, що зовсім не вимовляються. Одна й та сама літера може мати різне 
значення в різному оточенні. Під час читання таких сполучень помилки у вимові легше усунути 
шляхом порівняльного аналізу послідовних дій, а не наслідуванням [6: 18]. Звуки, вимовлені різними 
індивідами, значно відрізняються один від одного внаслідок відмінностей у тембрі голосу, залежно 
від статі, віку, темпераменту. Ці відмінності спричиняють відхилення від еталону. Крім того, процеси 
асиміляції, редукції, елізії, насиченість емфатичними наголосами та інтонаціями, прискорений темп 
складають труднощі у набутті навичок вимови звуків та аудіювання.  
Робота над ритмом починається з перших занять корективного курсу, з опрацювання простих 

ритмічних структур з одним наголосом і поступовим переходом до складних структур з декількома 
наголосами.  
Автоматизація інтонаційних навичок передбачає опанування студентами правильного відтворення 

і вживання основних інтонаційних структур у чотирьох комунікативних типах речення, а саме: 
розповідних, питальних, наказових та окличних реченнях, уживаних в основних фонетичних мовних 
стилях. Основна увага під час роботи над інтонаційно-синтаксичним членуванням мовного потоку 
концентрується на інтонаційній групі, в межах якої вивчається зміна основного тону, розподіл 
фразового наголосу, її темпоральний та ритмічний аспекти. Подальшим етапом є перехід до роботи 
над інтонаційно-розчленованими фразами. 
В емоційно-нейтральному мовленні різниця між англійськими та українськими мовами міститься 

не стільки у вживанні тих або інших інтонаційних структур, скільки у відмінності акцентно-
мелодичної характеристики інтонаційної групи. В обох мовах закінчені категоричні твердження, 
спеціальні питання, накази, вигуки, які належать до емоційно-нейтрального мовлення, вимовляються 
низхідним тоном, загальні запитання, незакінчені за смислом синтагми вимовляються висхідним 
тоном. Але суттєва відмінність міститься в характері низхідного і висхідного завершення і основних 
типів доядерної частини синтагми в англійській та українській мовах.  
При відтворенні основних англійських інтонаційних структур слід зосередити увагу студентів на 

наступному: 
1) поступовість пониження та низький рівень кінця пониження ядерного складу у випадку 

низхідного тону любого виду, 
2) низька вимова ядерного складу і поступове підвищення рівня після ядерних складів у випадку 

низького висхідного тону, 
3) реалізація низхідно-висхідного тону, що потребує низький кінець пониження і невисокий 

початок підвищення. 
Більші складності виникають у правильному відтворенні та вживанні емоційно-забарвленого 

мовлення. Хоча категоричні твердження, як привило, вимовляються студентами правильно, але 
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питання різних типів та вигуки дуже часто неправильно оформлені з точки зору мелодики. Тому 
робота над інтонацією повинна бути сконцентрована на тих інтонаційних структурах, що містяться в 
наступних типах речень: категоричні твердження, загальні та спеціальні питання, накази та вигуки. 
Студенти повинні інтонаційно правильно виразити наступні емоційні стани: задоволення, радість, 
докір, незадоволення, страх та деякі інші емоції. Робота над модально-емоційним значенням 
інтонаційних структур здійснюється за наступними етапами: 

1. Опрацювання інтонаційної структури в ізольованому реченні. 
2. Опрацювання даної структури в мікроконтекстах (розповідь, діалог і т.п.). 
3. Опрацювання цих структур у самостійно підготовлених репліках. 
4. Опрацювання даних структур у спонтанних висловлюваннях. 
Досвід роботи на факультеті іноземних мов свідчить про те, що формування артикуляційної бази 

ускладнюється вже набутими в минулому неправильними навичками вимови. Під час вступного 
фонетичного курсу вправи повинні скеровуватися на те, щоб зруйнувати старий і створити новий 
динамічний стереотип відповідних рухів та положень органів мовлення. За допомогою технічних 
засобів навчання можна запропонувати наступну послідовність виконання вправ: 

- слухання (без повторення); 
- слухання з повторенням; 
- слухання на розрізнення (визначення подібності та відмінності звуків); 
- слухання з метою аналізу засвоюваного матеріалу; 
- слухання з метою виправлення хиб у вимові та ін [6: 20]. 
Відомо, що автоматизація вимовних навичок – процес довготривалий, і за відсутності спеціальної 

роботи, набуті навички не автоматизуються. Активізація іншомовних здібностей зумовлена 
мотивацією навчання фонетики, удосконаленню якої треба приділяти постійну увагу. 
Із метою підвищення ефективності навчання суто вимовних і слухових навичок укладено 

навчальний посібник "Enjoy Practising Phonetics" [7], який орієнтує студентів на оволодіння 
практичними навичками англійської фонетики відповідно до вимог Програми для вищих навчальних 
закладів з практичної фонетики. Метою посібника є також допомогти викладачеві в організації 
самостійної та індивідуальної роботи в позаурочний час. Цій меті служать запропоновані тексти для 
виразного читання, діалоги та вірші.  
Навчальний посібник складається із трьох розділів. У практичній частині чільне місце займають 

вправи спрямовані на корекцію навичок вимови англійських голосних та приголосних звуків, 
контрастних звуків, наголосу, ритму та  інтонації.  
У виборі матеріалу автори дотримувались точки зору, згідно з якою аксіомою сучасного 

викладання іноземних мов у вузі є використання автентичного матеріалу для комунікативної 
компетенції.  
Вибрані автентичні матеріали (прозові та віршовані тексти) сприяють забезпеченню 

культурознавчої спрямованості навчання і також реалізації соціокультурних цілей, оскільки 
автентичні тексти містять інформацію про культуру англомовних країн та відбивають специфіку, без 
якої неможливо спілкуватися з іноземцями впевнено й повноцінно. Автентичні тексти відтворюють 
природні обставини, характерні для реального життя носіїв мови. У відібраних текстах діють реальні 
персонажі, що надає монологам і діалогам емоційності та виразності. 
Дані тексти супроводжуються фонограмами, що дозволяють студентам удосконалювати свої 

артикуляційні навички.  
Частина друга містить основні теми даної дисципліни, які виносяться на практичні та 

індивідуальні заняття і сприяють скерованості мотивації, логічній виправдовуваності формування 
фонологічної компетенції. 
У частині третій подано тексти, що спрямовані на навчання такої комунікативної діяльності, як 

аудіювання, яка передбачає три стадії роботи: 1) до слухання, 2) під час слухання, 3) після слухання 
тексту. Інструкції містять конкретні завдання для орієнтування студентів на цілеспрямоване і свідоме 
здобування інформації, що, у свою чергу, стимулює процес мислення студента, його увагу та 
запам’ятовування в процесі слухання.  
Оскільки йдеться про вивчення англійської мови на професійному рівні, то, на нашу думку, є 

необхідним опанування двох основних варіантів англійської мови – британського та американського 
[8: 5]. Ми вважаємо, що справжня висока професійна компетенція фахівця та достатнє володіння ним 
англійською мовою неможливе без детального знайомства з її варіативністю, тому обидва варіанти 
присутні в аудіоматеріалах до посібника "Enjoy Practising Phonetics". 
Існуючі методики навчання англійської вимови потребують подальшого аналізу та вдосконалення, 

що свідчить про можливість пошуку шляхів подальшого підвищення фонологічних компетенцій 
студентів мовних вузів. 
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Гаращук Л.А. Некоторые проблемы формирования фонологической компетенции в процессе 
изучения английского языка в ВУЗе. 

В статье рассматриваются основные проблемы формирования фонологических компетенций в 
высшем учебном заведении на факультете иностранных языков. Проанализировано учебное пособие 
по практической фонетике английского языка с предложенными аутентичными материалами, 

направленными на повышение эффективности преподавания практической фонетики. 

Haraschuk L.A. Some Problems of the Phonological Competence Skills Formation in the Process of 
Teaching English at the Higher Educational Establishment. 

The article deals with the main problems of phonological competence skills formation at the higher 
educational establishment at the faculty of foreign languages. The educational manual on practical phonetics 
of English with the suggested authentic materials aimed at efficiency raising of teaching English phonetics is 

analysed. 
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ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
ДО ЗДІЙСНЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ – АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА 

ПРАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВУЗІ 

Стаття акцентуалізує проблему формування готовності до здійснення диференційованого підходу 
майбутніх учителів іноземних мов. Автором визначений компонентний склад даного виду готовності 

та окреслені можливі шляхи її формування у процесі професійної підготовки учителів цієї 
спеціальності. 

Однією з провідних тенденцій розвитку системи освіти в Україні є її гуманізація. Освіта у 
контексті гуманізації розглядається як простір для вільного розвитку, співпраці, співтворчості всіх 
суб’єктів залучених до навчально-виховного процесу, що, у свою чергу, детермінує звернення до 
особистісно-орієнтованої моделі навчання в освітніх закладах усіх типів та рівнів у цілому та середніх 
загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) зокрема.  
Така детермінанта значно змінює вимоги до діяльності сучасного вчителя. Ці вимоги, перш за все, 

визначаються необхідністю досягнення якісно нового рівня професійної діяльності, яка має бути 
спрямована не лише на передачу знань з предмету, а й на створення сприятливих умов для 
інтелектуального та морального розвитку учнів у процесі навчання у відповідності до їх здібностей, 
навчальних можливостей, інтересів; на формування у них уміння проектувати власні інтелектуальні 
маршрути. Відповідно, надзвичайно зростає необхідність реалізації вчителями диференційованого 
підходу (ДП) у навчанні. Зазначене у повній мірі стосується і вчителів іноземних мов (ІМ).  
Багато науковців (П.М. Гусак, П.І. Сікорський, Г.І. Коберник, І.М. Осмоловська, У.Є. Унт та ін.) 

вважають ДП одним з практичних засобів особистісної орієнтації освіти. ДП спрямовує на 
врахування індивідуальних психологічних особливостей окремих учнів та типологічних особливостей 
груп учнів у процесі організації навчально-пізнавальної діяльності. Здійснюється означений підхід за 
рахунок відбору змісту, рівня складності матеріалу, форм, методів навчання відповідних до 
визначених особливостей учнів. Метою ДП є не тільки адаптація компонентів навчального процесу 
до особливостей учнівського контингенту, а й корекція розвитку учнів у певній сфері навчання у 
відповідності до їх реальних навчальних можливостей, інтересів. 
Метою нашої статті є привернення уваги до необхідності формування готовності до здійснення 

ДП майбутніх учителів ІМ у процесі їх професійної підготовки у вищих навчальних закладах (ВНЗ). 
Готовність до здійснення ДП має бути невід’ємною складовою готовності до професійної 

діяльності майбутніх учителів ІМ за умови визначення принципу гуманізації одним із провідних 
напрямів реформування системи освіти в Україні. 
На нашу думку, недостатня сформованість даного виду готовності негативно впливає на 

ефективність професійної діяльності учителя ІМ, фактично унеможливлює її здійснення на 
особистісно-орієнтованій основі, оскільки призводить до нівелювання потреб  особистості учня у 
процесі навчання, орієнтації на середній рівень навчальних можливостей учнів, використання 
одноманітних форм та методів у процесі викладання іноземної мови. Як результат – низька навчальна 
мотивація учнів, знеособлення знань, індиферентне ставлення до предмету "іноземна мова" як такого. 
З метою встановлення рівня готовності до здійснення ДП діючих учителів ІМ нами проведено 

опитування серед учителів англійської мови ЗНЗ Волинської, Рівненської, Чернівецької та 
Житомирської областей (100 осіб).  
Переважна кількість учителів (80%) пов’язують здійснення  ДП з використанням лише рівневої 

диференціації, яку вони здебільшого використовують лише у вигляді надання завдань різного рівня 
складності у процесі закріплення матеріалу з предмету та надання домашніх завдань. 60% ототожнює 
диференційований підхід з індивідуальним. 70% учителів ІМ уявляють диференційоване навчання у 
вигляді лише поєднання різних видів діяльності учнів на уроці (індивідуальної, парної, групової). 
70% учителів ІМ серед психологічних особливостей учнів, які мають бути враховані у процесі 
навчання, передусім визначають темперамент учнів. 23% учителів вважають, що у процесі навчання 
необхідно враховувати вікові особливості пам’яті, мислення учнів. Лише 4% учителів підкреслюють 
важливу роль врахування інтересів та здібностей учнів у процесі навчання, та 1% учителів 
звертається до врахування суто індивідуальних особливостей характеристик окремих учнів 
(ініціативності, креативності). 90% респондентів інтуїтивно відчувають потребу у поглибленні знань з 
проблеми ДП та тільки 20% мають власний алгоритм здійснення ДП у процесі професійної 
діяльності, який був набутий емпіричним шляхом. 
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Отже, проблема формування готовності до здійснення ДП є актуальною та потребує вирішення у 
процесі професійної підготовки учителів ІМ. Визначення компонентного складу готовності до 
здійснення означеного підходу дозволяє вирізнити основні шляхи її формування. 
Аналіз досліджень з проблеми формування готовності до педагогічної діяльності, зокрема, 

досліджень Н.В. Кузьміної, В.О. Сластьоніна, Н.А. Шевченко, В.О. Маляко та інших та аналіз 
кваліфікаційних характеристик випускників ВНЗ дозволяє визначити у структурі готовності до 
педагогічної діяльності три взаємопов’язані складові: особистісну (якості, здібності, цілі, мотиви 
майбутнього учителя ІМ), теоретичну (сукупність світоглядно-гуманітарних, психолого-педагогічних, 
предметно-методичних знань), практичну (уміння, навички, досвід). Ми вважаємо, що склад 
готовності до здійснення ДП майбутніх учителів ІМ має віддзеркалювати склад готовності до 
педагогічної діяльності. 
Схематично склад готовності до здійснення диференційованого підходу (ГПД) майбутніх учителів 

ІМ до можна представити наступним чином:  

 
Схема 1. 

Кожна з складових, у свою чергу, містить сукупність певних компонентів.  
Особистісна складова включає в себе психофізіологічну, ціннісно-смислову та  мотиваційну 

готовності. У контексті ДП кожна з готовностей набуває специфічного наповнення. 
Психофізіологічна готовність виражається у "психічному здоров’ї, психічній сталості, 

працездатності" [1: 4] у толерантному ставленні до учнів з різним рівнем навчальних можливостей. 
Ціннісно-смислова готовність "представляє певну моральну та професійну позицію вчителя, яка 

базується на гуманістичних засадах та забезпечується наявністю загально-педагогічних, особистісних, 
фахових якостей майбутнього учителя ІМ" [2: 69]. 
До загальнопедагогічних якостей, які мають найбільш великий вплив на реалізацію ДП, 

відносимо: педагогічну спостережливість, яка спрямовує на визначення психологічних особливостей 
учнів у процесі навчання, емпатію – як здатність до встановлення взаємозв’язку між внутрішнім 
станом учня та його активністю на уроці; педагогічний такт, який полягає у здатності до розподілу 
учнів на групи за рівнем навчальних можливостей без усвідомлення ними реальних причин подібного 
розподілу; педагогічну відповідальність, що проявляється у бажанні допомогти учням з різними 
навчальними здібностями тощо. 
До особистісних якостей, які є важливими у процесі здійснення ДП, відносимо комунікативність, 

що проявляється у здатності підтримувати постійний контакт з учнями, привертати їх увагу; 
ініціативність, що проявляється у спрямованості на пошук ефективних технологій навчання; 
цілеспрямованість у створенні умов для інтелектуального та морального розвитку учнів у процесі 
вивчення ІМ тощо. 
До фахових якостей, притаманних учителю ІМ, відносимо, перш за все, здатність зрозуміти 

позицію учня у спілкуванні, впливати опосередковано на вироблення в учня бажаного відношення до 
іноземної мови, спроможність вибудовувати відносини з учнями на партисипативній основі тощо. 

Теоретична складова представляє сукупність знань з предметів світоглядно-гуманітарного 
циклу, які дозволяють сформувати майбутньому учителю ІМ власну світоглядну позицію, визначити 
іноземну мову як складову світової культури та усвідомити фаховий предмет як засіб залучення до 
цієї культури учнів. Знання з предметів психолого-педагогічного циклу озброюють учителя 
необхідними знаннями, які виступають своєрідним орієнтиром у закономірностях, принципах, 
формах сучасного навчального процесу, у механізмах засвоєння учнями знань, у психологічних 
особливостях учнів, які мають безпосередній вплив на ефективність навчання, знаннями про 
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структуру особистості учня, засоби педагогічного впливу в процесі її формування і розвитку. У 
контексті ДП психолого-педагогічні знання дозволяють майбутнім учителям визначити сутнісні 
характеристики ДП, окреслити форми диференціації, які можливі для здійснення у процесі 
професійної діяльності, визначити організаційну характеристику різних форм диференціації; 
ознайомитися з алгоритмом здійснення диференційованого навчання тощо. 
Предметно-методичні знання дозволяють коректно імплантувати ДП у викладання іноземної мови. 
Практичний компонент представляє собою сукупність умінь та навичок, які є необхідними для 

реалізації ДП. Здійснивши структурно-функціональний аналіз педагогічної діяльності учителя ІМ у 
процесі здійснення ДП, визначаємо 10 груп умінь, які мають бути сформовані для ефективного 
здійснення означеного підходу: гностичні, діагностичні, проектувальні, конструктивні, організаційні, 
мотиваційні, комунікативні, розвивальні, контролюючі та рефлективні уміння. Схематично практичну 
складову ГДП можна зобразити таким чином. 

 
Схема 2. 

Аналіз компонентного складу готовності до здійснення ДП майбутніх учителів ІМ свідчить про 
необхідність її розвитку за рахунок включення її змістових процесуальних характеристик у 
загальнокультурну, психолого-педагогічну та предметно-методичну підготовку. Формування та 
розвиток ГДП має бути здійснено у декілька етапів: підготовчий, основний та підсумковий [3: 220]. 
Підготовчий етап здійснюється на І-ІІ курсі за рахунок оновлення загальнокультурної підготовки 

майбутніх учителів ІМ шляхом введення культурознавчого підходу в процес викладання дисциплін 
цього блоку, акцентуалізації гуманістичних світоглядних позицій майбутніх учителів. 
Основний етап має здійснюватись у процесі психолого-педагогічної підготовки ІІ-ІІІ курсів 

шляхом введення змістових характеристик ДП у вивчення дисциплін цього блоку, формування умінь, 
пов’язаних з реалізацією ДП на семінарських заняттях з педагогіки та психології. 
Підсумковий етап має здійснюватись на IV-V курсах у процесі предметно-методичної підготовки 

майбутніх учителів ІМ та призводити до формування необхідних когнітивних та процесуальних 
характеристик ДП шляхом надання необхідних методичних знань, формування умінь свідомого 
застосування ДП у процесі викладання ІМ, імплантації питань  пов’язаних з використанням ДП у 
завдання, які отримують студенти у процесі проходження педагогічної практики.  
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Означений шлях формування ГДП має реалізуватись у процесі професійної підготовки майбутніх 
учителів та може бути використаний основою для створення структурно-функціональної моделі 
підготовки учителів ІМ до здійснення означеного підходу. 
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Гуманкова О.С. Готовность будущих учителей иностранных языков 
к реализации дифференцированного похода – актуальная проблема 

практики профессионального обучения в вузе. 

Статья акцентуализирует проблему формирования готовности к осуществлению 
дифференцированного подхода будущих учителей иностранных языков. Автором определен 

компонентный состав данного вида готовности, очерчены возможные пути ее формирования в 
процессе профессиональной подготовки учителей этой специальности. 

Humankova O.S. The Readiness of the Future Foreign Language Teachers to Use the Differentiation 
Approach as the Topical Problem of the University Professional Training Practice. 

The article deals with the topical problem of the future foreign language teachers’ training, namely the 
formation of their readiness to the use of the differentiated approach. The author analyses the main 

constituents of this readiness and defines the main ways of its formation. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ МЕТОДИКИ 
У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ 

У статті висвітлюється сутність проектної методики, формулюються основні завдання щодо її 
реалізації, відокремлюється загальна типологія проектів, визначаються основні риси та етапи 

реалізації проектної методики у процесі формування навичок іншомовного спілкування. Проектний 
підхід сприяє посиленню індивідуалізації процесу навчання, пошуку оптимального поєднання теорії 
та практики, актуалізації наявних знань та вмінь студентів та стимулюванню їх до розв’язання 

власних життєвих проблем. 

Сьогодні, коли процеси глобальної соціальної трансформації охоплюють дедалі більше різних 
сфер життєдіяльності суспільства, Україна накреслила орієнтир на входження у світовий освітній 
простір. З цією метою активно здійснюється модернізація освітньої діяльності у контексті 
глобалізації та інтеграції, з огляду на приєднання України до Болонського процесу, кінцевою метою 
якого є створення єдиного європейського освітнього простору. 
Усе це вимагає пошуку та освоєння нових освітніх технологій, прогресивних ідей, форм і методів 

навчання. Мова йде про принципово нові ідеї, концепції, технології, в центрі яких – особистість того, 
хто навчається, з його потребами, інтересами, життєвими проблемами. Усвідомлення науково-
педагогічною громадськістю необхідності корекції традиційної дисциплінарної дидактичної моделі 
навчання, що володіє обмеженими можливостями у формуванні  взаємозалежних системних знань у 
студентів, відкриває нові можливості для впровадження технології навчання, що забезпечує 
гарантоване досягнення результату. 
На сучасному етапі розвитку українська система освіти характеризується поступовим переходом 

до особистісно-орієнтованого співробітництва, де тому, хто навчається, відводиться активна роль 
суб’єкта освітньої діяльності. Саме тому необхідним є використання в навчально-виховному процесі 
нестандартних технологій, активізація педагогічного пошуку, підвищення майстерності, 
запровадження інновацій. Чільне місце серед новітніх технологій посідає метод проектів, який 
останнім часом набуває все більшого поширення в сучасних освітніх закладах України. Проектний 
підхід сприяє посиленню індивідуалізації процесу навчання, пошуку оптимального поєднання теорії 
та практики, актуалізації наявних знань та умінь студентів, стимулюванню їх до розв’язання  власних 
життєвих проблем. Для такого виду діяльності є характерним кооперативне чи групове навчання, за 
якого діє принцип "навчаючи – вчуся", бо у процесі цієї діяльності надбання кожного студента 
неодмінно стають надбанням усієї групи. 
Засновниками методу проектів, який виник у 20-х роках ХХ ст. в США, були американський 

філософ і педагог Дж. Д’юї та його учень В.Х. Кілпатрік. В основу методу вони поклали ідею 
побудови навчання на активній основі, через самостійну критичну діяльність тих, хто навчається, з 
врахуванням їх особистих інтересів. Зрозуміло, що з часом шляхи реалізації методу змінилися, але 
його суть залишається тією ж: стимулювати  інтерес студентів до певних проблем, вирішення яких 
передбачає володіння ними відповідними знаннями, а проектна діяльність вказує шляхи практичного 
їх застосування. 
У Росії після революції 1917 року метод проектів застосовували широко (діяльність російського 

педагога С.Т. Швацького), але не завжди послідовно, тому перехід до традиційних методів навчання 
став першопричиною його заборони у 1931 році. З того часу метод майже не використовувався ні в 
Росії, ні в Україні. Разом з тим він активно й досить успішно впроваджувався у США, 
Великобританії, Німеччині, Італії та багатьох інших країнах. 
На початку 90-х років в українській педагогіці розпочалося поступове повернення до методу 

проектів. Завдання вищої школи на сучасному етапі – створити  умови, за яких студенти мають 
можливість реалізувати такі риси характеру як творча сміливість, ініціативність, здатність приймати 
нестандартні рішення. Саме використання проектної методики робить це можливим. Необхідність 
впровадження інноваційних навчальних технологій, однією з яких і виступає метод проектів, у вищих 
навчальних закладах обґрунтовується у наукових доробках В.В. Гузєєва, О.М. Пєхоти, А.З. Кіктенко, 
І.П. Підласого, В.С. Бєзрукової, В.П. Беспалько, В.А. Болотова, А.Н. Дахіна, Н.В. Матяш, 
В.М. Монахова, П.І. Образцова, Г.Н. Подчалімової, В.В. Сєрікова та іших. Останнім часом метод 
проектів набуває все ширшого застосування у навчанні іноземних мов, про що свідчать публікації 
Н.Д. Гальскової, Н.Ф. Коряковцевої, А.В. Конишевої, Є.С. Полат, Е.Г. Арванітопуло та інших. 
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Доктор педагогічних наук, професор Є.С. Полат вважає, що для майбутнього вчителя вміння 
користуватися методом проектів – показник прогресивної методики навчання та розвитку майбутніх 
вихованців [1]. Недаремно ці технології відносять до технологій ХХІ століття, що сприяють умінню 
адаптуватись до умов життя людини в постіндустріальному суспільстві.  
Проте питання упровадження методу проектів як методичної системи навчання  іноземної мови 

залишається  нерозробленим. Слід зауважити, що в методиці зараз немає одностайного погляду на 
сутність цієї методики навчання, так само як і немає єдиного визначення поняття проектної методики 
і проекту [2].  
Таким чином, актуальність та перспективність проблеми обумовлюють мету статті – визначити 

сутність проектної методики, сформулювати основні завдання щодо її реалізації, відокремити  
загальну типологію проектів, виділити характерні риси та етапи реалізації проектної методики у 
процесі навчання іншомовного спілкування. Об’єктом дослідження є процес навчання іншомовного 
спілкування з використанням проектної методики. Предметом роботи є дослідження шляхів 
застосування методу проектів 
Останнім часом метод проектів стає в нашій країні не просто популярним, але й "модним", що 

вселяє тривогу, оскільки віддаючи данину моді, іноді ми приймаємо звичайну групову роботу 
студентів за створення проекту. Отже, щоб не допуститися такої помилки, при застосуванні методу 
проектів у навчальній діяльності студентів слід мати на увазі, що головною особливістю проектної 
технології, яка відрізняє її від інших традиційних методів навчання, є суб’єкт-суб’єктні взаємини 
учасників педагогічного процесу. Педагог при такому підході виступає консультантом, партнером. 
Будь-який проект у такому разі носить особистісно-орієнтований характер. У цьому випадку 
забезпечується системна організація керування навчальним процесом. У зв’язку із цим доцільно 
виділити основні риси такої організації, де особистість викладача виступає не тільки як транслятор 
предметно-дисциплінарних знань, носій інформації, хоронитель норм і традицій, але і як помічник у 
формуванні професійної компетентності студента як майбутнього фахівця. Позиція авторитарної 
влади, право старшого й сильнішого втрачаються, замість них затверджується позиція демократичної 
взаємодії, співробітництва, допомоги, уваги до ініціативи студента, обумовлена спільною діяльністю 
через створення останнім проекту навчальної дисципліни. У цьому випадку змінюється й позиція 
студента, що переорієнтується з результату засвоєння, з отриманої оцінки на активну взаємодію з 
викладачем і своїми  однокурсниками. Друга характерна риса – зміна у функції знань і способів 
організації процесу їхнього засвоєння, який перестає носити характер рутинного завчання, 
репродукції й організовується в різноманітних формах пошукової розумової діяльності студентів як 
продуктивний творчий процес. Третя істотна риса – рішуче висування на перший план соціальної 
природи навчання, розвитку особистості студента як майбутнього фахівця, із чим пов’язана 
орієнтація не тільки на індивідуальні, але й на групові форми навчання, спільну діяльність, на 
різноманіття форм взаємодії, міжособистісних відносин і спілкування, багатого радістю 
повсякденного співробітництва й співтворчості.  
Узагальнюючи існуючі теорії, проект у навчанні іноземних мов можна визначити як комплекс 

вправ або завдань, які передбачають організовану, тривалу, значущу для студентів самостійну 
дослідну діяльність іноземною мовою, яка виконується як в аудиторії так і у позааудиторний час [3]. 
Мета методу проектів – стимулювати інтереси студентів до окремих проблем, що передбачають 
володіння ними певною сумою знань, та через проектну діяльність, яка включає розв’язування однієї 
або цілої низки проблем, показати практичне застосування набутих знань. Цим обумовлюються 
основні завдання методу проектів: 

− передати студентам суму тих чи інших знань, навчити здобувати ці знання самостійно і вміти 
застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань; 

− сприяти студентові у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності працювати в 
різноманітних групах, виконувати всілякі соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника тощо); 

− розширити коло спілкування студентів, знайомства з іншими професіоналами, різними 
точками зору на одну проблему; 

− сформувати вміння студентів користуватись дослідницькими прийомами: збирати необхідну 
інформацію, вміти її аналізувати з різних точок зору, висувати гіпотези, робити висновки. 
З оволодіння педагогом методикою проектування "починається нове педагогічне мислення: 

чіткість дидактичних цілей, навчання в контексті майбутньої професійної діяльності, структурність 
навчального матеріалу, ясність методичної мови, обґрунтованість у керуванні пізнавальною 
діяльністю студентів" [1].     
Аналіз сучасної методичної літератури дозволяє відокремити загальну типологію проектів. Так, 

Є.С. Полат визначає наступні типи проектів: за характером домінуючого виду діяльності: 



І.Є. Клак. Особливості реалізації проектної методики у процесі формування навичок іншомовного спілкування 

109 

дослідницькі, творчі, рольово-ігрові, інформаційні, практико-орієнтувальні [1]. Крім того, 
розрізняють проекти міжпредметні (за ознакою віднесеності до предметно-змістової галузі знань), 
гнучкі (за характером координації проекту), довгострокові (за терміном виконання), усно-письмові 
(за використанням видів мовленнєвої діяльності) [4].      
Також вважаємо доцільним у рамках даної статті  виділити наступні риси  проектної методики:  

− тривала дослідна діяльність, яка планується, реалізується й оцінюється самими студентами; 
− взаємопов’язане навчання всіх видів іншомовної мовленнєвої діяльності; 
− інтеграція знань, навичок та вмінь з різних галузей науки і власного життєвого досвіду; 
− стимуляція активної класної й позакласної діяльності студентів; 
− одержання певного кінцевого продукту у вигляді письмового документа, оформленого 

буклета, газети, відеофільму тощо. 
Слід наголосити, що  крім досягнення певного конкретного результату одним із найголовніших 

завдань організації проектної діяльності студентів є використання  іноземної мови на всіх без винятку 
етапах  реалізації проекту. Досягненню цієї мети  сприятиме, на наш погляд, створення системи 
завдань для самостійної роботи, орієнтованих на  особистісні інтереси та захоплення студентів з 
урахуванням їх власного життєвого досвіду і знань, а також навичок і вмінь з різних сфер життя. 
Реалізація будь-якого з проектів відбувається у чотири етапи: підготовчий, виконавчий, 

презентаційний та підсумковий.  
Отже, метою підготовчого етапу є планування викладачем діяльності студентів з виконання 

проекту (відокремлення основних напрямків діяльності, розподіл студентів за мінігрупами, які 
працюватимуть за цими напрямками, визначення формату очікуваного кінцевого продукту, 
планування шляхів і джерел пошуку інформації, а також способів презентації результатів 
дослідження). Для цього етапу характерне виконання студентами рецептивних та рецептивно-
репродуктивних умовно-комунікативних вправ. 
На другому, виконавчому етапі студентами здійснюється  виконання рецептивних, 

репродуктивних, продуктивних комунікативних вправ, спрямованих передусім на вдосконалення 
вмінь студентів у чотирьох видах мовленнєвої діяльності. 
На етапі презентації  студенти власне презентують результати своєї проектної діяльності. У 

процесі виконання рецептивних та продуктивних комунікативних вправ студенти готуються до усної 
доповіді. 

Підсумковий етап передбачає обговорення, аналіз та оцінювання якості  й результатів проектної 
діяльності  і  проектів студентів спочатку у міні групах, а потім проекту в цілому. Роль викладача 
полягає у тому, щоб проаналізувати одержану інформацію і використати її для загального оцінювання 
діяльності студентів. 
Загальна оцінка проекту, на думку Є.С. Полат, включає аналіз значущості й актуальності обраної 

проблеми; коректність обраних методів дослідження і методів опрацювання одержаних результатів; 
активність кожного учасника проекту у відповідності до його індивідуальних можливостей; 
колективний характер рішень, що приймаються; характер спілкування і взаємодопомоги; необхідна і 
достатня глибина проникнення в проблему; доказовість рішень, що приймаються, вміння 
аргументувати свої висновки; естетика оформлення результатів проекту; вміння відповідати на 
запитання опонентів, лаконічність та аргументованість відповідей кожного члена групи [4]. А ми 
додамо до вище перелічених параметрів ще один: якість мовного і мовленнєвого оформлення 
проекту. 
На закінчення зазначимо, що сьогодні методу проектів приділяється таке важливе значення тому, 

що він як інструмент створення особистісно-орієнтованої ситуації відрізняється від широко 
розповсюджених традиційних методів навчання і є найбільш продуктивним, тому що в процесі його 
розробки та реалізації осягаються всі особливості педагогічної праці, пов’язані із цілями, завданнями, 
об’єктом, способами здійснення і його результатом. Саме такий метод у поєднанні з іншими 
технологіями навчання здатний вирішити завдання поступового формування й подальшого розвитку 
самостійного мислення студентів, володіння ними певними інтелектуальними, творчими та 
комунікативними вміннями.  
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Клак И.Е. Особенности реализации проектной методики 
в процессе формирования навыков иноязычного общения. 

В статье рассматривается сущность проектной методики, формулируются основные задания по ее 
реализации, выделяется общая типология проектов,  определяются основные черты и этапы 
реализации проектной методики в процессе формирования навыков иноязычного общения. 
Проектный подход способствует усилению индивидуализации процесса обучения, поиску 

оптимального сочетания теории и практики, актуализации существующих знаний и умений 
студентов, стимулированию их к решению собственных жизненных проблем. 

Klak I.Ye. The Peculiarities of Project Methods Realisation in the Process of Foreign Language 
Communication Skills Formation. 

The article reveals the point of project methods, formulates general tasks of its realisation, singles out 
common typology of projects, and identifies principal features and phases of project methods realisation in 

the process of foreign language communication skills formation. Project method is conductive to intensifying 
the individualization of the education process, researching the optimal conducting between theory and 

practice, actualizing the students’ existing knowledge and skills, stimulating them to solving their own life 
problems. 
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ІННОВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ 
СУЧАСНОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ 

У статті розкрито інноваційну систему формування здорового способу життя школярів на 
прикладі Житомирської школи-ліцею № 2. Проаналізовано форми та методи роботи з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів, наголошено на зв’язку сім’ї та школи у сфері формування 
здорового способу життя школярів. Наведено перспективи дослідження даної проблеми. 

У сучасних умовах зниження духовного потенціалу та здоров’я молоді, особливо підлітків, стає 
відчутною реальністю необхідність формування їхніх духовних потреб, здорових звичок, фізичного 
загартування, у цілому здорового способу життя – одного з пріоритетних напрямів діяльності 
сучасної школи.  
Закон України "Про загальну середню освіту" одним із головних визначає завдання виховання 

свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших, формування засад і гігієнічних навичок 
здорового способу життя, збереження і зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров’я [1]. 
Фізична культура як складова частина загальнолюдської культури має посідати в навчально-

виховному процесі закладів освіти певне місце. Бо хвора чи недостатньо фізично розвинена дитина не 
може опанувати те широке коло знань і вмінь, які пропонує їй школа.  
Проведений нами аналіз програм з фізичного виховання для загальноосвітніх навчальних закладів 

свідчить про те, що вони недостатньо спрямовані на розв’язання завдань загартування та фізичного 
розвитку, формування звичок здорового способу життя відповідно до кожної вікової групи учнів. У 
той же час низький рівень рухової активності, невідповідність рівня підготовки школярів 
контрольним нормативам з фізичного виховання, відсутність інтересу до уроків фізичної культури, 
значні недоліки у створенні педагогічних умов, котрі не повною мірою враховують специфіку дітей 
підліткового віку, гальмують процес формування здорового способу життя. 
Теоретичним підґрунтям розвитку фізичного виховання у вітчизняній педагогіці є погляди 

відомих педагогів: А. Волошина, О. Духновича, А. Макаренка, С. Русової, С. Сірополка, В. Сухо-
млинського, К. Ушинського та ін.  
Нашою метою є дослідження інноваційної системи формування здорового способу життя 

школярів. 
Усвідомлення ролі фізичного удосконалення у всебічному гармонійному розвитку особистості, 

усвідомлене відношення до зміцнення свого здоров’я лягло в основу створення Житомирської 
спеціалізованої школи фізкультурного нахилу № 2. Школа функціонує більше 50 років, щоденно в ній 
навчається та виховується біля 600 дітей. Школа розташована у віддаленому від центра міста районі, 
а тому діти не мають змоги займатись спортом у ДЮСШ. Наслідки щорічних медичних оглядів 
свідчать про те, що у нас майже немає повністю здорових дітей. У місті Житомирі створена така 
мережа шкіл, яка дозволяє дітям поглиблено вивчати іноземну мову, математику, хімію, біологію та 
інші предмети. Але тільки здорова дитина може опанувати основи наук.  
Зважаючи на зниження матеріального рівня життя більшості людей України, погіршення 

екологічної ситуації в областях унаслідок відомих причин, послаблення імунної системи дітей і 
дорослих через ці та деякі інші обставини, зміцнення здоров’я наших громадян на всіх етапах їхнього 
життя нині набуває державної ваги. 
У навчальному процесі загальноосвітніх шкіл за 24-36 щотижневих годин перебування в 

навчальному закладі учні мають два уроки фізичної культури, на яких за найвищої моторної 
щільності вони рухаються, за даними хронометражу багатьох уроків, усього 35-45 хв. 
Природно, що школярі не реалізовують потребу свого організму в русі за рахунок уроків 

фізкультури. Виникає проблема: як підвищити їх рухову активність, які використовувати засоби і 
форми фізичного виховання щоб зберегти і зміцнити здоров’я юної порослі? 
Відповісти на це та багато інших запитань взявся педагогічний колектив Житомирської школи-

ліцею № 2. Розроблено експериментальний індивідуальний навчальний план роботи школи щодо 
введення 5 годин фізичної культури щотижня у всіх класах та викладання валеології, який був 
затверджений Міністерством освіти України 30 травня 1997 року. У 1998-1999 н. р. Творчою групою 
вчителів розроблена "Концепція створення і розвитку спеціалізованої загальноосвітньої школи 
фізкультурного нахилу". 
У процесі фізичного виховання школа вирішує завдання зміцнення здоров’я, загартування 

організму, поліпшення фізичного розвитку; оволодіння життєво необхідними руховими навичками та 
вміннями, відповідальними за енергопостачання; підвищення захисних функцій організму; виховання 
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моральних та вольових якостей; виховання інтересу до регулярних занять фізкультурою; пояснення 
значення здорового способу життя, принципів гігієни, правильного режиму праці та відпочинку, 
раціонального харчування [2]. 
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" наголошує, що фізичне виховання є: "Головним 

напрямом впровадження фізичної культури і становить органічну частину загального виховання, 
покликану забезпечувати розвиток фізичних, морально-вольових, розумових здібностей та 
професійно-прикладних навичок людини" [3: 8]. 
У "Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти" зазначено: "Фізичне 

виховання – утвердження здорового способу життя як невід’ємного елемента загальної культури 
особистості, формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров’я, гармонії тіла і духа, людини і 
природи – основа фізичного виховання" [4: 45]. 
У роботі по фізичному вихованню сім’я та школа повинні бути однодумцями. Батьки та вчителі 

повинні організовувати та заохочувати заняття дітей фізичною культурою, піклуватися про їх 
всебічний розвиток та підвищення спортивної майстерності. Заняття фізичною культурою дітей та 
підлітків – це складний, довгий та динамічний процес, що потребує від школи та сім’ї певних знань, 
досвіду, терпіння та безпосередньої участі. 
Одне з центральних завдань фізичної культури – виховання особистості. Вірно спланована робота 

дозволяє виховувати відповідальність, почуття обов’язку, колективізму, дружби. Виховний процес 
здійснюється за рахунок вивчення теоретичних відомостей на уроці, виконання учнями обов’язків 
капітана команди, судді, проведення етичних бесід, організації спортивних змагань. 
Встановлено, що після короткочасних інтенсивних навантажень покращується пам’ять, увага та 

мислення. Для того, щоб виховати постійну необхідність у регулярних заняттях фізичними вправами, 
яка повинна перейти в звичку, потрібно обов’язково добитись розуміння учнем необхідності таких 
занять для досягнення успіхів у навчанні, житті та праці [5]. 
Хронічний дефіцит рухової активності став реальною загрозою здоров’ю та нормальному 

фізичному розвитку учнів. Щоб виключити негативний вплив гіпокінезії на дитячий організм, 
потрібна рухова активність. Щоденні уроки фізкультури, що ще вчора здавались неможливими, 
сьогодні – реальність. 
Виходячи з навчального плану, за рахунок доданих годин збільшився обсяг теоретичного та 

практичного розділу програми, який, ясна річ, планується і реалізується не формально, а в повному 
обсязі і спрямований на виховання в учнів усвідомленого ставлення до свого здоров’я і фізичного 
розвитку. Розроблено систему виховання свідомого ставлення до свого здоров’я (див. рис. 1). 
Учні 1-х – 2-х класів крім 5 годин фізкультури мають годину "Основи хореографії", учні 3-х класів 

відвідують басейн, де опановують мистецтво плавання. Для учнів старших класів (9-11) викладається 
рекомендований Міністерством освіти і науки України курс "Основи масажу". 
У перспективному річному плані роботи школи заплановані фізкультурно-оздоровчі заходи. Як 

важлива частина комплексного рішення завдання фізичного виховання систематично проводяться 
фізкультхвилинки, різноманітні ігри на перервах. Комплекси вправ складаються вчителями 
фізкультури разом зі шкільною медсестрою, яка веде на кожного учня "Паспорт здоров’я", 
розроблений на основі валеологічної концепції діалектичної єдності стану здоров’я і критеріїв, що 
його визначають. Це – рівні фізичного розвитку, рухової підготовленості, працездатності і 
спортивних досягнень, які відбивають функціональні можливості організму (наявність чи відсутність 
хронічних захворювань і фізичних дефектів, ступінь опірності організму захворюванням, шкідливим 
впливам тощо).  
На основі даних медичного огляду, спеціальних обстежень, результатів тестування всі діти під час 

занять фізкультурою поділяються на три групи: основну, підготовчу та спеціальну. Але навіть учні 
третьої групи відвідують уроки та виконують спеціальні вправи, що розроблені вчителями. 
Широкого розмаху в школі-ліцеї набула позакласна робота. Педагогічний колектив намагається 

різноманітити її форми, враховуючи інтереси дітей. Учні молодших класів займаються в гуртках 
фізичної культури, які ведуть спортсмени-старшокласники. У школі-ліцеї активно працює орган 
учнівського самоврядування – учнівський парламент, який працює у всіх напрямках шкільного життя, 
а також і з питань формування культури здоров’я. Активна робота в цьому напрямку ведеться і 
шкільним спортклубом "Олімп", педагогічним колективом та батьківською радою школи. 
Викладаються факультативні курси: "Здорова дитина – щаслива родина", "Перша медична допомога", 
"Фізкультура і здоров’я". 
Починаючи з 3-го класу, учні займаються в секціях з 12-ти видів спорту: волейбол, баскетбол, 

лижі, легка атлетика, аеробіка, боротьба, теніс, шахи, спортивно-прикладні види спорту. У літній 
період школярі не припиняють займатися спортом: працюють спортивні секції, проводяться 
спортивні змагання. 
Педагоги приділяють увагу тому, щоб розкрити виховне значення спорту, його роль у формуванні 

у дітей моральних якостей. У стінній пресі ("Ентузіаст", "Олімпійський резерв") регулярно 
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повідомляється про спортивні досягнення учнів. Інформує про єдину, поки що, в області 
спеціалізовану загальноосвітню школу фізкультурного нахилу обласна газета "Олімпія – спорт". 
Кафедра фізичного виховання складається з 9-ти вчителів, 4 з яких мають "вищу кваліфікаційну 

категорію" та звання "Заслужений вчитель України". Міцна матеріальна база, що створена за кошти 
батьків силами педагогічного колективу та дітей, дозволяє здійснювати намічені плани.  
Досвід роботи школи-ліцею засвідчує, що збільшення часу для занять фізкультурою не тільки 

поліпшує фізичний стан учнів, а й сприяє підвищенню їх успішності з інших предметів. 
 
 
 
 
 
 
 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система свідомого ставлення до здоров’я. 

Подальше дослідження проблеми вбачається нами у напрямках удосконалення методик 
диференційованого підходу до формування здорового способу життя школярів на основі 
міждисциплінарних зв’язків та у розробці моделі підготовки майбутнього вчителя фізкультури 
сучасного загальноосвітнього навчального закладу як "Школи сприяння здоров’ю". 
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Полулях А.В. Инновации в формировании здорового образа жизни школьников 
современного общеобразовательного заведения. 

В статье раскрыта инновационная система формирования здорового образа жизни школьников на 
примере Житомирской школы-лицея № 2. Проанализированы формы и методы работы, учитывающие 

индивидуальные особенности учеников, подчеркнута связь семьи и школы в сфере формирования 
здорового образа жизни школьников. Приведены перспективы исследования данной проблемы. 

Polulyakh A.V. The Innovations in the Formation of the Healthy Way of Life of School Children in 
Modern Secondary School. 

The modern system of the healthy way of life formation on the example of Zhytomyr school-lizeum № 2 is 
performed in the article. The forms and methods that consider the individual peculiarities are analysed, the 

connection of family and school in the sphere of healthy way of life formation is underlined. The future 
methods of this research are shown. 
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ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ЛОГІЧНОГО 
МИСЛЕННЯ ЛІНГВІСТА В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ 

У статті розглядається застосування особистісно-діяльнісного підходу в освітньому процесі, 
орієнтованому на формування культури логічного мислення майбутніх лінгвістів в умовах 

інформатизації суспільства передбачає реорганізацію педагогічної діяльності викладачів. Доведено, 
що використання таких технологій, як: "кейс-стаді", "мозковий штурм" та ін., сприяє розвиткові 

розумових здібностей студентів, формує їхнє логічне мислення. 

Стрімкий технічний прогрес, удосконалення системи інформаційного забезпечення освіти 
призводить до перетворення соціальних відносин у найближчому майбутньому. Сутність цих 
відносин складає ініціативна освітня діяльність суб’єкта вивчення в глобальній інформаційній 
системі, адже навчально-виховний процес являє собою спеціально організовану діяльність 
майбутнього лінгвіста, спрямовану на засвоєння знань та соціального досвіду попередніх поколінь, на 
розвиток здатності до міжкультурної взаємодії. Викладач як джерело інформації продовжує 
лідирувати на інформаційному полі освіти, але поступово зміцнюються й позиції студентів, що, 
завдяки чітко організованій діяльності викладача, навчаються взаємодіяти з різними джерелами 
інформації, логічно оперувати ними під час вивчення іноземних мов. Використання новітніх 
технологій спрямоване на процес інтелектуального, творчого, морального розвитку студента. Адже 
соціокультурною нормою діяльності сучасних спеціалістів з іноземних мов є інтеграція трьох 
інтелектуальних функцій – мислення, комунікація й діяльність. 
Розвиток сучасних технологій в освіті, використання комп’ютерів, електронних навчальних 

матеріалів, сучасних методик навчання потребує від майбутніх вчителів іноземних мов критичності, 
раціональності мислення, уміння мобільно аналізувати та синтезувати, узагальнювати отриману 
інформацію, тобто мати високий рівень культури логічного мислення, яка для нас є складним 
особистісним новоутворення, що вміщує в собі високу розумову активність, здатність глибоко 
усвідомлювати логіку засвоюваного матеріалу, причиново-наслідкові зв’язки вивчених явищ, операції 
критичного мислення, логічні прийоми і методи наукового мислення, вміння абстрагувати, 
узагальнювати, робити висновки. Основою механізму формування логічної культури є складні 
зв’язки між пізнавальними прагненнями та діяльністю, між інтелектуальним та емоційно-вольовим у 
структурі змісту цього багатогранного особистісного утворення. 
Одним з напрямків підвищення ефективності освітнього процесу, орієнтованого на формування 

культури логічного мислення майбутнього лінгвіста ми вважаємо особистісно-орієнтований підхід. 
Тому предметом нашого дослідження ми вважатимемо процес формування культури логічного 

мислення в умовах особистісно-діяльнісного підходу, а метою – розкриття базисних понять 
особистісно-діяльнісної концепції в аспекті формування означеного новоутворення. Біля витоків 
діяльнісної концепції навчання стояли: П. Гальперин, І. Ільясов та інші. Особистісно-діяльнісний 
підхід у навчанні мовам і його стратегія сформувалися на базі психологічних, психолого-педагогічних 
положень Л. Виготського, С. Рубінштейна, Д. Ельконина, Н. Тализіної, А. Маркової та багатьох 
інших дослідників. За своєю сутністю діяльнісна методика співвідноситься з діяльнісним підходом, в 
основі якого лежить ідея про активність суб’єкта, що пізнає, про навчання як активну свідому творчу 
діяльність.  
У зв’язку з тим, що категорія діяльності є однією з основних, у контексті якої студент виступає як 

суб’єкт навчальної діяльності, процес формування культури логічного мислення (на матеріалі 
дисциплін гуманітарного циклу) як навчальна діяльність, а об’єктом навчання виступає логічне 
мислення та мовна діяльність, необхідно звернути увагу на більш докладному викладі основних 
положень загальної теорії діяльності.  
У діалектико-матеріалістичному розумінні діяльності насамперед затверджується її предметний, 

людський характер, єдність предметного і почуттєвого в діяльності. Діяльність – це форма активної 
цілеспрямованої взаємодії людини з навколишнім світом, що відповідає потребі, яка викликала цю 
взаємодію та виконується визначеною людиною – чи суб’єктом, сукупністю суб’єктів, чи визначеною 
людською спільнотою.  
Особистісно-діяльнісний підхід у даний час включається в загальний контекст діяльнісного 

підходу. Як відзначається авторами концепції, діяльнісний підхід орієнтує не тільки на засвоєння 
знань, але і на способи цього засвоєння, на зразки і способи мислення і діяльності, на розвиток 
пізнавальних сил і творчого потенціалу студента. 
Цей підхід протистоїть формам догматичної передачі готової інформації, монологічності й 

безособовості словесного викладання, пасивності навчання студентів, нарешті, марності знань, умінь і 
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навичок, що не реалізуються в діяльності. У той же час, усвідомлення необхідності такого підходу 
було наслідком такої ситуації в освіті, у якій визначалися такі негативні тенденції, як розрив 
теоретичних знань і практичних можливостей їхнього використання, переривчастість освіти та ін.  
Подолання цих тенденцій вимагало нового підходу – і насамперед переходу від школи пам’яті до 

школи мислення, до активної творчої діяльності викладача та студента. Особистісно-діяльнісний 
підхід до формування культури логічного мислення під час вивчення гуманітарних дисциплін був 
підготовлений також усім розвитком педагогічної, лінгвістичної і психологічної наук. У психології 
основи особистісно-діяльнісного підходу були закладені роботами Л. Виготського, А. Леонтьева, 
С. Рубінштейна. У них особистість виступає як суб’єкт діяльності, вона формується в діяльності й у 
спілкуванні з іншими людьми і сама визначає характер і особливості протікання цих процесів. 
Розглядаючи особистісно-діяльнісний підхід у єдності всіх його компонентів, треба визначити 

поняття першого компоненту, особистісного. Він означає, "... що всі психічні процеси, властивості і 
стани розглядаються як властиві конкретній людині, що вони похідні, залежать від індивідуального і 
суспільного буття людини й визначаються його закономірностями" [4: 26]. При цьому у 
психологічному вигляді особистості виділяються різні сфери чи галузі рис, які характеризують різні 
аспекти особистості, але при всьому своєму розмаїтті, розходженні і суперечливості, основні 
властивості особистості все ж взаємодіють між собою у конкретній діяльності людини і є 
взаємопроникливими.  
Згідно особистісно-діяльнісному підходу, у центрі навчання знаходиться студент, його мотиви, 

його неповторний психологічний склад, що знайшло відображення у нашому дослідженні у якості 
мотиваційного компоненту формування культури логічного мислення. Викладач у контексті цього 
підходу визначає навчальну мету заняття й організує, виявляє і коректує весь навчальний процес, 
виходячи з індивідуальності студента, рівня його знань і умінь. Відповідно, мета завдання при 
реалізації особистісно-діяльніного підходу формулюється з позиції кожного конкретного студента чи 
групи, "мовної групи".  
Наприклад, мета заняття в комп’ютерному класі може бути визначена викладачем так: "сьогодні 

кожен з вас навчиться задавати питання, працювати зі схемою критичного опитування", т. ін. Якби це 
було традиційне загальне формулювання тоді воно виглядало так: "сьогодні ми будемо вивчати 
питання, тренуватися в умінні ставити питання", "сьогодні ми будемо працювати над питальною 
формою речення". Іншими словами, кожен студент наприкінці заняття, побудованого на основі 
особистісно-діяльнісного підходу, має мати змогу відповісти собі на питання, які знання, уміння та 
навички він опанував під час виконання творчих завдань. Під час вивчення іноземних мов в умовах 
особистісно-орієнтованого підходу можна використовувати "кейс-стаді", тобто навчання ведеться в 
імітованих ситуаціях. Особливістю цієї технології є те, що на різних етапах присутні:  

− дискусія, що формує навички з риторики, уміння аргументувати власні думки;  
− "мозковий штурм", що спонукає аналізувати та синтезувати отриману інформацію; 
− "стаття до газети", що змушує у скороченому вигляді зробити узагальнення щодо проведеної 

"кейс-стаді" та надати висновок-оцінку. 
Всі наведені вище компоненти технології входять до складу культури логічного мислення 

майбутніх лінгвістів та знайдуть своє відображення у їхній подальшій професійній діяльності. Крім 
того, завдяки "кейс-стаді" студенти отримують стійку позитивну мотивацію щодо навчальної 
діяльності завдяки емоційному та пізнавальному  задоволенню під час кожного з етапів гри. 
Внаслідок вміло проведеної дискусії студенти відкривають для себе не тільки нові знання, 
удосконалюють комунікативні уміння, вони відкривають для себе вміння рефлексивного слухання. 
Майбутні лінгвісти отримують та засвоюють велику кількість інформації з прикладів конкретної 
професійної дійсності, що сприяє: оволодінню ними знаннями та вміннями взаємодії з іншими; 
формуванню мотиваційної сфери особистості майбутнього вчителя іноземної мови; розвитку 
педагогічних здібностей та необхідних рис особистості; виявленню творчих здібностей; умінню 
оперативно реагувати на певні ситуації, керувати ними, передбачати перебіг подальших подій; сприяє 
формуванню позитивного ставлення щодо особистісно-орієнтованого підходу в освіті та у подальшій 
професійній діяльності.. 
Необхідність вирішення нестандартних наукових і технологічних завдань робить особливо 

актуальними такі якості, як оперативність і евристичність мислення, воля, уява, самостійність і 
сміливість рішень, цілеспрямованість, ініціативність. Ці якості не з’являються у структурі особистості 
самостійно, їх слід цілеспрямовано формувати, тому виникає необхідність у забезпеченні такої 
побудови навчально-виховного процесу, що припускало б постійну потребу в застосуванні названих 
вище якостей, давало б студентам можливість розвивати культуру логічного мислення. Протягом 
нашого дослідження було визначено, що процесу формування означеного новоутворення  (на 
матеріалі гуманітарних дисциплін) поки що не надається відповідного значення, незважаючи на 
вражаючі можливості літературних, мовних спецкурсів.  
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Організація процесу формування культури логічного мислення на основі особистісно-діяльнісного 
підходу означає, що всі методичні рішення викладача, наприклад організація навчального матеріалу, 
використання електронних носіїв інформації, тих чи інших прийомів, способів, вправ і т. і. повинні 
відбиватись крізь призму особистості студента, – його потреб, мотивів, здібностей, активності, 
інтелекту та інших індивідуально-психологічних особливостей. 
Цей підхід здійснюється як через зміст та форму (тобто завдання) самих учбово-мовних завдань, 

так і через відповідний характер спілкування викладача з групою, позитивну мотивацію щодо 
навчального процесу. С.Л. Рубінштейн підкреслював особливу важливість моменту прийняття 
завдання, в основі чого повинна лежати відповідна мотивація, у іншому випадку завдання і, 
відповідно, його рішення, не сприймається.  
Ставлення до цього завдання, до мети й обставин дії, у силу яких це завдання не тільки 

розуміється, але й приймається, складає внутрішній зміст дії. Адресовані студенту питання, 
зауваження в умовах особистісно-діяльнісного підходу стимулюють особистісну, інтелектуальну, 
мовну активність, підтримують і направляють його діяльність. Тим самим здійснюється не тільки 
облік індивідуальних психологічних особливостей, але й формування подальшого розвитку студента, 
його пізнавальних процесів.  
Такими є основні прояви особистісного компонента особистісно-діяльнісного підходу, але зробити 

особистісний аспект "єдиним – це передування закриттю шляху до розкриття всіх і насамперед самих 
загальних закономірностей психічної діяльності" [4: 248] і тим більше, діяльнісної поведінки людини 
в цілому. Істотною характеристикою діяльності є її мотивованість, при розгляді якої звертає на себе 
увагу початковий момент діяльності. 
Як було відзначено вище, передумовою якоїсь діяльності є та чи інша потреба. Сама по собі 

потреба, однак, не може визначати конкретну спрямованість діяльності. Потреба одержує свою 
визначеність тільки в предметі діяльності: вона повинна знайти себе в ній. Оскільки потреба 
знаходить у предметі визначеність, даний предмет стає мотивом діяльності, тим, що спонукає її. 
При цьому, якщо потреба, наприклад, пізнавальна, "знаходить" себе в такому предметі, як, 

наприклад, зміст книги, тоді ця потреба, яка знайшла себе в предметі, стає внутрішнім мотивом 
діяльності. Внутрішній мотив входить у саму структуру діяльності. Тут важливо співвіднести це 
визначення з розумінням мотиву діяльності С.Л. Рубінштейном. "Усяка дія виходить з мотиву, тобто 
переживання, що спонукає до дії, чогось значущого, що надає дії зміст для індивіда" [4: 188]. 
Поряд із внутрішніми, діяльність спонукається і зовнішніми, широкими соціальними чи вузько 

особистісними мотивами. Наприклад, мотиви престижності навчання у ВНЗ, мотиви власного 
соціального росту і т. і. є зовнішніми стосовно самої навчальної діяльності студента. При цьому вони 
можуть бути не тільки "знаними, що розуміються", але і "реально діючими". Однак, будучи сильними 
побудниками суспільного поводження в цілому, ці зовнішні мотиви самі по собі не забезпечують 
включення студента в навчальну діяльність, спрямовану на засвоєння навчального матеріалу.  
Вони не визначають прийняття студентом завдання. У цей процес повинні бути включені 

внутрішні, пізнавальні мотиви. Зовнішні мотиви, що розуміються, за певних умов стають "діючими", 
підкреслює А.Н. Леонтьев. Студент готує завдання у силу того, що знає: це – вимога ВНЗ (точніше, 
прийнятої ним соціальної ролі студента). Але от він кілька разів переробляє завдання, пише 
акуратніше, коментуючи це – "хочу, нарешті, одержати відмінно". Нарешті, настає момент, коли він 
говорить, що переробляє роботу тому, що знайшов більш цікаве вирішення. Вважаємо, що це 
перемога високого справжнього, внутрішнього, спрямованого на процес, реально діючого 
пізнавального мотиву. 
Отже, діяльність завжди предметна і мотивована. І якщо предмет діяльності це те, на що 

спрямована діяльність, то визначення мотиву – це відповідь на питання, заради чого виконується ця 
діяльність. Визначальною характеристикою для  людської діяльності є цілеспрямованість. Мета 
діяльності, точніше дій, що входять у неї, є її інтегруючим і спрямовуючим початком. Психологічно, 
згідно А.Н. Леонтьеву, мета зв’язана з предметом діяльності тому, що "свідомість змісту дії і 
відбувається у формі відображення його предмета як свідомої мети. 
Тепер зв’язок предмета дії (його мети) і того, що спонукає діяльність (її мотиву) уперше 

відкривається суб’єкту" [2: 231]. Ціль діяльності зв’язана і з її мотивами. Цей зв’язок виникає в 
діяльності людини як відношення її мотиву до мети. Однак, перш ніж розглядати це відношення, 
визначимо ще одну характеристику діяльності – її усвідомленість. Усвідомленість може відноситися 
до суб’єкта діяльності (усвідомлення себе, рефлексія) чи до змісту, процесу діяльності. Так, "...кожен 
акт індивідуального пізнання припускає самосвідомість, тобто – неявне знання суб’єкта про себе 
самого" [5: 259]. 
Можна спробувати перетворити це неявне знання в явне, тобто перевести самосвідомість у 

рефлексію, яка виступає у якості наступного компоненту формування культури логічного мислення. 
У цьому випадку суб’єкт аналізує власні переживання, спостерігає потік свого психічного життя, 
намагається з’ясувати характер свого "я" і т.д. ... кожен акт рефлексії – це акт осмислення, розуміння". 
Приведене трактування усвідомленості діяльності є надзвичайно значимим для аналізу навчальної 
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діяльності студента. У діяльності виділяють її зовнішню структуру, чи будівлю, де дія виступає як 
одиниця діяльності. Дія як морфологічна одиниця діяльності може ставати самостійною діяльністю і, 
навпаки, перетворюватися в операцію. Дія – це такий процес, мотив якого не збігається з його 
предметом, а лежить у тій діяльності, у яку воно включено [3: 52]. У той же час, дія може стати 
свідомою операцією. Усяка свідома операція формується як дія. 
Визначення вихідних положень теорії діяльності дозволяє ще раз відзначити, що в рамках 

особистісно-діяльнісного підходу процес навчання трактується як навчальна діяльність. Студент-
особистість виступає в рамках такого підходу як активно діючий цілеспрямований суб’єкт. 
Відповідно, у самій загальній формі особистісно-діяльнісний підхід до навчання з позиції студента 
означає інтерпретацію цього процесу як його цілеспрямованої навчальної діяльності в загальному 
контексті життєдіяльності – спрямованості інтересів, життєвих планів, ціннісних орієнтацій, 
розуміння змісту навчання для розвитку творчого потенціалу особистості, тим паче, що завдяки 
зростаючому рівню сучасних засобів інформаційних технологій розкриваються нові перспективи 
навчання й виховання. 
Особистісно-діяльнісний підхід означає перегляд наших звичних уявлень: процесу навчання 

переважно як повідомлення знань, формування умінь, навичок; розповсюдження схеми спілкування, 
взаємодії викладача та студентів як суб’єктно-об’єктних відносин; об’єкта навчання. Повинна мати 
місце схема суб’єктно-суб’єктної, рівнопартнерської навчальної співпраці викладача й студентів.  
Згідно особистісно-діяльнісного підходу, викладач – це людина, яка викликає справжній інтерес 

до предмета спілкування, до себе як до інформативний партнера для студента. Він має бути цікавим 
співрозмовником, змістовною особистістю; а студенти – єдиним взаємодіючим, сукупний суб’єктом, 
організація якого також входить до завдання викладача – партнера спілкування. Організація 
викладачем навчального співробітництва зі студентами повинна реалізуватися переважно за 
допомогою його організуючої, позитивно стимулюючої і підкріплювальної функціями (і діями). 
Інформаційно-контролюючі функції викладача повинні усе більше поступатися місцем власне 
координаційним. Дуже важливим питанням є формування не тільки пізнавальної потреби студентів у 
спілкуванні з викладачем, але і власне навчальної потреби у формуванні культури логічного 
мислення.  
Можна зробити висновок, що особистісно-діяльнісний підхід під час формування культури 

логічного мислення майбутнього спеціаліста означає, що насамперед у цьому процесі ставиться і 
зважується основна задача нашого суспільства – формування всебічно розвиненої людини, 
гармонічної, моральної, соціально активної особистості через активізацію її внутрішніх резервів. У 
той же час "особистісний" компонент цього підходу означає, що все навчання повинне будуватися з 
урахуванням особистісних можливостей і особливостей студентів, що має стати темою наших 
подальших досліджень. 
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Халабузарь О.А.  Личностно-деятельностный подход в формировании культуры логического 
мышления лингвиста в условиях информатизации образования. 

В статье рассматривается использование личностно-деятельностного подхода в образовательном 
процессе, ориентированном на формирование культуры логического мышления будущих лингвистов в 
условиях информатизации общества предусматривает реорганизацию педагогической деятельности 
преподавателей иностранных языков. Доказано, что использование таких технологий, как: "кейс-

стади", "мозговой штурм" способствует развитию умственных способностей студентов, 
формирует их логическое мышление. 

Khalabuzar O.A. Personal-Activity Approach in the Formation of the Linguist’s Culture of Logical 
Thinking in the Conditions of the Education Informatization. 

The article deals with the using of the personal-activity approach in the educational process (which is 
oriented on the formation of the culture of the logical thinking of students) in the conditions of the 

informatization of our society means the reorganization of the pedagogical activity of the foreign languages 
teachers. It is proved that using of such technologies, as "case-study", "brainstorm", helps to develop the 

abilities of students, and forms their logical thinking. 
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ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 

У статті запропоновано визначення поняття інформаційної компетентності вчителя середнього 
навчального закладу  та уточнено і розглянуто складові компоненти цієї компетентності. 
Визначено основні уміння, необхідні вчителю для ефективного використання інформаційних 

технологій у навчальному процесі. 

Інтенсивна інформатизація освіти, що покликана покращити, інтенсифікувати процес навчання, 
вимагає відповідно, щоб і працівники школи, які безпосередньо беруть участь у цьому процесі і є 
невід’ємною його частиною, мали відповідні знання, навики, певні сформовані вміння використання 
наявних у загальноосвітніх закладах навчальних комп’ютерних комплексів. Поряд із цим 
спостерігається перехід до компетентністного підходу в навчанні та розробці стандартів освіти. Через 
це актуальною нині є проблема формування й розвитку інформаційної компетентності вчителів 
середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Питання, присвячені компетентністному підходу в 
навчанні розглядають у своїх працях Е.Ф. Зеєр, О.І. Пометун, І.А. Зязюн, І.А. Зимняя, В.І. Байденко та 
інші. Над вирішенням проблеми формування й розвитку інформаційної компетентності вчителя 
працюють науковці Н.В. Морзе, А.Ю. Кравцова, О.М. Спірін та інші. Розробляються різноманітні 
технологічні стандарти для вчителів (знання та навики вчителів з використання інформаційних 
технологій). Наприклад, ECDL/ICDL (ECDL – European Computer Driving Licence – європейські 
комп’ютерні права або ICDL – International Computer Driving Licence – міжнародні комп’ютерні 
права), з 2001 р. програма сертифікації – основний стандарт комп’ютерної грамотності населення 
країн-членів ЄС [1; 2]; технологічний стандарт для вчителя [3], стандарт по програмі "Teach-it.net" [4; 
5] тощо. На думку Н.В. Морзе, розвиток інформаційної компетентності вчителів може здійснюватися: 

− за допомогою благодійних програм корпорацій Intel "Навчання для майбутнього" та Microsoft 
"Партнерство в навчанні"; 

− за допомогою програми  "Рівній доступ до якісної освіти"; 
− при впровадженні програми "Teach-it.net"; 
− у рамках державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті та науці" на 

2006-2010 рр.; 
− через систему післядипломної педагогічної освіти [6]. 
Однак, проблема розвитку інформаційної компетентності вчителя в системі післядипломної 

педагогічної освіти залишається не розв’язаною. Для вирішення цієї проблеми насамперед потрібно 
уточнити структуру та зміст інформаційної компетентності вчителя загальноосвітнього навчального 
закладу, що і є метою статті.  
Варто зазначити, що науковці по-різному трактують понять "компетенція," "компетентність", що в 

свою чергу впливає на трактування поняття "інформаційна компетентність". Так спочатку термін 
"компетенція" почав використовуватися лише у сфері лінгводидактики (комунікативна компетенція, 
іншомовна комунікативна компетенція), а термін "компетентність" більшою мірою був зорієнтований 
на професійну освіту. Проте чіткого розмежування цих термінів немає [7: 85]. Разом з тим, Е.Ф. Зеєр 
поняття компетенції визначає як соціально закріплений освітній результат, як здатності особистості, 
основи реалізації людиною на практиці своєї компетентності [8]. О.І. Пометун компетентність 
визначає як складну інтегровану характеристику особистості, під якою розуміється сукупність знань, 
умінь, навиків, ставлень, а також досвіду, що разом дає змогу ефективно провадити діяльність або 
виконувати певні функції, забезпечуючи розв’язання проблем і досягнення певних стандартів у галузі 
професії або виді діяльності [9: 18]. Заслуговує на увагу і думка І.А. Зязюна, що "професійно-
педагогічна компетентність відбиває готовність і здібність людини професійно виконувати 
педагогічні функції згідно з прийнятими у суспільстві на цей час нормативами і стандартами. Саме 
тому поняття "компетентність" має конкретно-історичну визначеність і може оцінюватися лише у 
практичній діяльності" [10: 14].  
Тоді інформаційна компетентність учителя – це здатність і готовність професійно виконувати 

педагогічні функції на основі інформаційних технологій (ІТ). Оскільки вони, як показує практика, 
забезпечують ефективне розв’язання багатьох проблем у навчальному процесі: 

− пошуку інформації (засобами пошукових систем Інтернет, різноманітні електронні банки 
даних, електронні бібліотеки тощо); 

− відтворення і передачі інформації (електронні презентації, навчальні програмні середовища, 
мультимедійні засоби, Web-сторінки, електронна пошта, відео конференції тощо); 
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− створення нової інформації з огляду на її доцільність у навчальному процесі: графічну, 
текстову, звукову (створення дидактичних матеріалів за допомогою офісних програм, тестових 
середовищ, використання цифрових відеокамер, фотоапаратів тощо). 
Тому інформаційна компетентність учителя "повинна формуватися одночасно в двох напрямках: з 

однієї сторони, це формування користувацьких умінь в області інформаційних технологій, з іншої – 
формування умінь використання інформаційних технологій як ефективного засобу для підвищення 
якості освіти" [11: 118]. 
З огляду на це, можна виділити наступні складові інформаційної компетентності вчителя: 
1. Операційна компетентність під час використання ІТ. 
2. Методична компетентність використання ІТ у навчальному процесі. 
Розглянемо зазначені складові. 
1. Операційну компетентність трактуватимемо як сукупність знань та вмінь, а також досвіду, що 

дають змогу ефективно вирішувати проблеми, які виникають у процесі використання програмного і 
апаратного забезпечення.  
Варто зазначити, що вчитель не має бути експертом, але повинен досягнути такого рівня 

володіння апаратним і програмним забезпеченням, щоб змогти самостійно і оперативно, без 
спеціалізованої допомоги вирішити нагальну проблему під час використання інформаційних 
технологій у навчальному процесі. 
Щодо апаратного забезпечення персонального комп’ютера (ПК) вчитель повинен: 

− знати основні складові елементи ПК, функції, які вони виконують, та характеристики таких 
пристроїв; 

− бути здатним доповняти ПК простим периферійним обладнанням (принтер, сканер тощо), 
необхідним у роботі; 

− бути підготовленим до користування мультимедійними пристроями: цифровою відео-
фотокамерою, диктофоном, проектором, мультимедійною дошкою тощо. 
Щодо програмного забезпечення ПК вчитель повинен: 

− виконувати основні операції в середовищі найбільш розповсюдженої операційної системи в 
школі – Windows; 

− виконувати стандартні операції в середовищі основних програмних компонентів пакету 
Microsoft Office; 

− бути підготовленим до користування зовнішніми носіями інформації і супутніми 
програмними засобами (програми архівування інформації, запису на носії, файлові менеджери, 
програмами, які відновлюють інформацію на пошкоджених носіях тощо);  

− бути готовим інсталювати програмні продукти загального і навчального призначення; 
− бути здатним встановлювати нове периферійне обладнання та користуватися ним (зокрема 

принтер, сканер тощо); 
− бути здатним оптимально налаштовувати операційну системи відповідно до потреб уроку;  
− знати основні рекомендації під час роботи в незнайомому програмному середовищі, що дасть 

змогу швидко адаптуватися до нових програмних продуктів навчального призначення; 
− мати уявлення про програмування в середовищі однієї з сучасних об’єктно-орієнтованих мов, 

наприклад, Visual Basic for Application, оскільки використання цієї мови під час написання так 
званих макрокоманд значно розширює можливості програм пакету Microsoft Office. 
Зазначимо, що апаратне і програмне забезпечення використовується для реалізації засобів 

комунікації на основі інформаційних технологій, використання яких учителем забезпечить йому 
можливість зручно і швидко:  

− знаходити необхідну інформацію; 
− спілкуватися з колегами; 
− ознайомлюватися з передовим педагогічним досвідом; 
− підвищувати кваліфікацію за допомогою дистанційного навчання; 
− інформувати батьків учнів про їх досягнення і проблеми в навчанні;  
− співпрацювати з ними у вирішені навчальних і виховних проблем; 
− повідомляти учням їх оцінки, надавати необхідні консультації тощо. 
Через це вчитель повинен: 

− мати навички використання локальної мережі для передачі, пошуку інформації, встановлення 
програмних продуктів тощо; 

− знати, як користуватися найбільш розповсюдженими програмами доступу до глобальної 
мережі Інтернет, пошуковими системами і як знаходити необхідну інформацію в цьому середовищі; 

− бути здатним при необхідності налаштувати інтернет з’єднання на своєму робочому 
комп’ютері, у тому числі використовуючи для з’єднання і мобільний телефон; 
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− мати навики використання електронної пошти: створення власної скриньки, відсилання 
повідомлень тощо; 

− бути здатним створювати та супроводжувати Web-сайти, присвячені шкільній тематиці, які 
можуть розміщуватись як в локальній мережі навчального закладу, так і в середовищі Інтернет 
(значна кількість провайдерів надає можливість безкоштовно розміщати на своїх серверах невеликі 
за обсягом Web-сайти), тим більше, що в програмуванні спостерігається тенденція до спрощення 
процедури створення та редагування Web-сайтів; 

− бути підготовленим до використання апаратних і програмних засобів для проведення відео 
конференцій як у межах навчального закладу, так і з іншими навчальними закладами. 

2. Методична компетентність використання інформаційних технологій у навчальному процесі – 
вчителі повинні знати, яким чином використовувати  потенціал інформаційних технологій для 
удосконалення методики навчання свого предмета. Вони мають уміти адаптувати навчальні програми 
так, щоб найефективніше використовувати засоби ІТ. "Головне, що повинні пам’ятати вчителі, – не 
потрібно використовувати засоби ІТ, якщо це не виправдано педагогічними потребами" [11: 120]. 
З огляду на це, вчитель повинен: 

− "знати основні педагогічні теорії організації навчального процесу і те, як у них оцінюється 
використання інформаційних технологій; 

− планувати уроки, використовуючи сучасну методику застосування інформаційних технологій 
у різних технологіях навчання, наприклад: 

• в особистісно-орієнтованому навчанні; 
• у навчанні в співпраці; 
• в індивідуальному навчанні; 

− знати методику використання інформаційних технологій в різних предметах і бути 
знайомими з прикладами їх практичного використання" [11: 121]; 

− мати уявлення про метод проектів та технологію його реалізації і місце інформаційних 
технологій в ньому; 

− знати про переваги і недоліки дистанційного навчання та мати уявлення про методику його 
реалізації на основі вільно розповсюджуваних платформ; 

− бути здатним створювати навчально-методичні матеріали з певного предмету за допомогою 
текстового редактора, графічного редактора, електронних таблиць тощо; 

− вміти ефективно використовувати мультимедійні засоби навчального призначення 
(електронні енциклопедії, словники, віртуальні лабораторії, навчальні посібники, тощо), "оскільки 
під час роботи з такими засобами навчання у студентів активізуються всі види розумової діяльності" 
[12: 78]; 

− бути здатним створювати власні мультимедійні засоби навчального призначення, зокрема 
мультимедійну презентацію, яка має ряд суттєвих дидактичних переваг використання у процесі 
навчання: часова інтерактивність, змістова інтерактивність [13], "легко забезпечує концентрацію й  
керування увагою, … дає змогу підтримувати високий рівень розумової активності" [12: 83] тощо. 
У перелік загальних ключових компетенцій прийнятий Радою Європи ще в 1996 році, якими 

повинні володіти молоді європейці [14] входять: 
1) політичні й соціальні компетенції – здатність брати на себе відповідальність, брати участь у 

підтримці демократичних інститутів тощо;  
2) міжкультурні компетенції – здатність прийняти інші культури, мови та релігії, здатність 

виявляти повагу один до одного тощо; 
Тому інформаційну компетентність учителя доцільно доповнити такою складовою як 

компетентність в етично-правових, соціальних і культурних питаннях, пов’язаних з інтеграцією 
інформаційних технологій в освітню галузь.  
Аналізуючи матеріали програми "Teach-it.net" [4] та роботу А.Ю. Кравцової [11: 122], можна 

сказати, що вчитель має розуміти, що використання інформаційних технологій в особистому і 
суспільному житті, зокрема при їх інтеграції в навчальний процес, породжує значну кількість 
юридичних, соціальних, етичних і загальнолюдських питань та проблем, зокрема захист авторського 
права, конфіденційність інформації, проблеми, пов’язані з захистом даних, рівноправного доступу до 
інформаційних технологій та інформації тощо. Також має знайомити учнів з цими проблемами, разом 
їх обговорювати і вказувати на шляхи вирішення.  
Учитель повинен обов’язково дотримуватись норм співжиття в інформаційному суспільстві, 

оскільки його поведінка є взірцем для учнів, з якими він працює. 
Через це вчитель повинен: 
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− знати і дотримуватися правових норм при користуванні джерелами інформації, при 
використанні інформації у своїй праці й у праці з учнями, зокрема розрізняти використання чужої 
інтелектуальної власності з посиланням на автора і плагіатом; 

− мати уявлення про загрози (у тому числі етичні й правові), що з’являються при використанні 
невідповідного для учнів програмного забезпечення та джерел інформації, могти успішно 
протидіяти цим загрозам, оберігаючи від них учнів і формуючи їхній світ позитивних цінностей; 

− знати основні соціальні та культурні проблеми, які пов’язані з використанням ІТ: 
рівноправний доступ до ІТ, проблем статі, поваги до іноземних культур, культури  поведінки в 
електронному інформаційному просторі тощо. 
Перераховані вище проблеми мають місце і в повсякденному житті, але потрібно зазначити, що 

вони значно загострюються при використанні інформаційних технологій, оскільки ІТ можуть 
забезпечити анонімність своїм користувачам і таким чином безкарність їх вчинків. Тому особливо 
важливо, щоб учителі приділяли увагу цим питанням під час використання інформаційних технологій 
у навчальному процесі. 
У свою чергу, І.А. Зимняя в основну  групу компетентностей включає "компетентності, що 

відносяться до самого себе як особистості, як до суб’єкта життєдіяльності." І в переліку компетенцій, 
що формують названу вище компетентність називає "компетенцію здоров’язбереження (рос. 
здоровьясбережения): знання і дотримання норм здорового способу життя" [15: 23]. 
Через це в перелік складових інформаційної компетентності вчителя потрібно додати 

компетентність здоров’язбереження під час використання інформаційних технологій. Учитель має 
знати про основні шкідливі фактори впливу на здоров’я учнів, що виникають у результаті 
використання комп’ютерів і супровідної оргтехніки в навчальному процесі та методи знешкодження 
цього впливу. Вчитель повинен: 

− знати основні санітарні вимоги стосовно організації роботи в комп’ютерному класі: 
достатнього освітлення робочого місця, низького рівня шуму, доброї провітрюваності приміщень 
тощо; 

− знати, дотримуватись і контролювати виконання учнями норм безперервної роботи на 
персональному комп’ютері для дітей та дорослих; 

− знати медичні вимоги стосовно дозволу для роботи на персональних комп’ютерах і 
оргтехніці: за наявності психічних хвороб, хвороб очей, нервової та серцево-судинної систем, інших 
хвороб, які можуть загострюватися при тривалому статичному напружені органів зору та нервової 
системи, потрібно одержати консультацію лікаря і за необхідності його дозвіл на роботу з цими 
пристроями тощо. 
Таким чином, проведений аналіз наукових досліджень дозволив визначити основні складові 

інформаційної компетентності вчителя середнього загальноосвітнього навчального закладу: 
− операційна компетентність під час використання ІТ, яка має  апаратну, програмну та 

комунікаційну компоненти; 
− методична компетентність щодо використання інформаційних технологій у навчальному 

процесі; 
− компетентність в етично-правових, соціальних і культурних питаннях, пов’язаних з 

інтеграцією інформаційних технологій в освітню галузь; 
− компетентність здоров’язбереження під час використання інформаційних технологій. 
Результати дослідження можна використати як складову компоненту обґрунтування методичних 

систем розвитку інформаційної компетентності вчителя природничо-математичного циклу предметів 
в закладах післядипломної педагогічної освіти. 
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Грабовский П.П. Информационная компетентность учителя средней школы. 

В статье предложено определение понятия информационной компетентности учителя среднего 
учебного заведения, уточнены и рассмотрены составляющие этой компетентности. Определены 

основные умения, необходимые учителю для эффективного использования информационных 
технологий в учебном процессе. 

Hrabovskyi P.P. Information Competence of Secondary School Teacher. 

In this article the definition of the information competence of the teacher of comprehensive educational 
establishment is offered and also components of this competence are specified and considered. The main 
skills that a teacher needs for the effective use of information technologies in the educational process are 

defined. 
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СТИМУЛЮВАННЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

У статті розглянуто проблему подолання окремих труднощів розвитку іншомовної мовленнєвої 
компетенції під час мовної підготовки у ВВНЗ, зумовлених недостатнімрівнем сформованості 

творчого мислення. Представлено методичні рекомендації з використання творчих форм навчальної 
діяльності військовослужбовцями у процесі вивчення іноземної мови. 

У сучасній педагогіці феномен творчості відноситься до найважливіших духовних цінностей 
людської цивілізації. Проблема формування творчої особистості розуміється як мета в будь-якій 
педагогічній системі. Щодо якісної професійної підготовки військовослужбовця, то методологічною 
парадигмою її має стати спрямованість на творчість, як-от: пріоритетність творчих рис та культури 
особистості військового фахівця; формування відповідальної особистості, здатної конструктивно та 
ефективно працювати у проблемних, нестандартних ситуаціях військової діяльності. 
Іноземна мова, як предмет викладання, виявляє потужні ресурси для розвитку фахової 

компетентності спеціалістів, оскільки фахова компетентність є невід’ємним компонентом життєвої 
компетентності особистості [1]. Важливим у цьому є те, що іноземна мова, зокрема англійська, на 
відміну від інших іноземних мов, може вважатися найбільш поширеною у світі. Тому процес її 
вивчення у ВВНЗ виявляється глибоко та стійко мотивованим, що постає одним із важливих 
розвивальних чинників у процесі становлення сучасного військовослужбовця. Тому дослідження 
можливостей іноземної мови для розвитку фахової компетентності офіцерів можна вважати 
актуальним. 
Як засвідчують сучасні педагогічні дослідження, іншомовна компетентність може отримати 

повноцінну актуалізацію, коли мовна фахова підготовка спеціаліста досягає творчого рівня [2]. 
Звідси виникає потреба у вдосконаленні методики вивчення іноземної мови у ВВНЗ, яка зумовлює 

актуальність цієї статті. Предметом дослідження є оптимізація розвитку іншомовної мовленнєвої 
компетенції українських військовослужбовців з використанням технологій стимулювання творчого 
мислення. Метою статті є розробка вправ, спрямованих на розвиток спонтанних мисленнєвих 
операцій як базису ефективного спілкування, систематизації та засвоєння навчального матеріалу [3]. 
Нині педагогічною наукою накопичено певний досвід оптимізації навчання іноземній мові з 

використанням творчої діяльності (С.В. Цимбал [1] , Л.П. Якубовська [4]). 
Практичний досвід засвідчує, що алгоритмізація навчального процесу військовослужбовців на 

курсах іноземних мов призводить до пасивного виконання навчальних завдань і непристосованості до 
використання набутих знань у практичній діяльності. Щоб розвинути творчу тенденцію в процесі 
освоєння іноземної мови, підсилити її новими інтелектуальними, інструментальними й методичними 
можливостями, необхідне, на наш погляд, дослідження педагогічних умов розвитку, процесу 
стимулювання й системи детермінант творчого потенціалу офіцерів. 
Відомі методичні концепції минулих років використовували такі основні методичні заходи, як 

механічна імітація та заучування напам’ять, копіювання та повторення. Досить характерна в цьому 
плані думка відомого вченого Л. Блумфілда, який вважає, що мова – це вправи та звички, отже 
вивчення мови – це заучування і надзаучування; решта – марна витрата часу [5].  
Постає питання про шляхи подолання цього дещо механістичного підходу. Ми вважаємо, що 

варто перенести центр тяжіння з механічних вправ на творчі в системі заходів навчання. 
Стимулювання творчого потенціалу офіцерів військовослужбовців під час вивчення іноземної 

мови має на меті розвиток умінь співставлення, аналізу, оцінювання, порівняння тощо. Розвиваються 
навички самостійно обирати мовний матеріал для висловлювань, мікро- та макродіалогів, спонтанно 
обґрунтовувати думку. Розглянемо деякі технології розвитку творчого мислення, які ми 
використовуємо в нашій педагогічній практиці. 

1. Технологія творчого мислення "Linking". 
Беруться спонтанно будь-які три слова, мало пов’язані за змістом. Наприклад, ‘freedom’, ‘cadet’, 

‘nature’. Потрібно скласти якомога більше речень, які обов’язково мають включати всі три слова. 
Відповіді можуть бути банальними ("Every cadet likes freedom and nature"), складними, з виходом за 
межі ситуації ("One cadet from our Military Institute has been always dreaming to write a novel about 
freedom and nature"), і творчими, такими, що включають ці поняття в нестандартні зв’язки ("Being a 
cadet I often think about freedom as a feeling or state of mind which is characteristic to every alive creature 
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by nature and ask myself whether freedom means absence of some situational limitations or something inner 
inside one’s heart"). 
Після підведення підсумків такого виду навчальної діяльності важливо знайти "золоту середину" 

між кількістю і якістю: з одного боку, необхідно стимулювати більшу кількість різноманітних 
відповідей, з іншого – особливого заохочення заслуговують оригінальні, творчі варіанти [6]. 
Описана технологія розвиває здатність швидко встановлювати різноманітні, іноді зовсім нові 

зв’язки та відношення між звичними явищами, творчо складати нові цілісні комбінації із окремих 
розрізнених елементів. 

2. Технологія творчого мислення "Searching Common". 
Обираються два слабко пов’язаних між собою слова, наприклад, ‘uniform’ та ‘textbook’. Потрібно 

визначити якомога більше загальних ознак цих предметів. Відповіді можуть бути стандартними ("both 
of them are made by man, can be used for professional training, are used during military studying etc."). Але 
особливо цінуються незвичайні, неочікувані варіанти відповідей, які дають змогу побачити ці 
предмети зовсім в іншому ракурсі ("both are the symbols of monotonous daily routine in the cadets’ life; 
both can limit human personality etc."). Доцільно також дати завдання прокоментувати відповідь, 
пояснити її. Можна провести міні-дискусію. Вправа вчить знаходити загальні зв’язки між 
розрізненими окремими предметами та подіями, виділяти такі моменти, які зазвичай не є 
поверхневими, тобто суттєві та глибинні. 

3. Технологія творчого мислення "Paraphrasing". 
Визначається нескладна фраза, наприклад: "Peacekeeping is very important nowadays". 

Пропонується передати цю ідею іншими словами, максимально виключаючи слова поданого варіанту. 
Важливо слідкувати, щоб зміст висловлювання не спотворювався. 
Технологія спрямована на розвиток здатності легко оперувати словами, точно виражати власні 

думки та передавати інформацію. Відомо, що критерій розуміння – свобода форми його вираження. 
Нерідко розуміння досягається тоді, коли людина може висловити незрозумілу думку іншими 
словами [6]. Саме така навичка є метою такої технології. 

4. Технологія творчого мислення "Possible Reason". 
Описується будь-яка обрана ситуація, наприклад: "Captain Smith came to his office and saw the door 

was open". Потрібно якомога швидше назвати причини цього факту, можливі його пояснення. 
Відповіді можуть бути ймовірними й малоймовірними, звичайними й незвичайними. 
Вправа розвиває здатність при осмисленні певного явища або при вирішенні проблеми бачити 

широке коло причин та пояснювати їх, висувати гіпотези, опрацьовувати різні версії й тільки після 
цього планувати дії, робити висновки тощо. 

5. Технологія творчого мислення "Information Algorithm". 
Створюється певний алгоритм для побудови повідомлення на обрану тему. Наприклад, ‘fact – 

reason – accompanying event – analogies and comparisons – consequences’. Можна запропонувати одну 
спільну тему, а також кожному учаснику індивідуально, але доповідач обов’язково повинен фіксувати 
у своєму повідомленні всі зазначені моменти й саме в певній послідовності. Можна розробити інші 
алгоритми, аналогічні до наведеного. Потрібно зазначити, що не слід застосовувати алгоритми 
бездумно та формально: в деяких повідомленнях відповіді на окремі пункти не мають сенсу. 
Запропонована технологія дисциплінує мислення, навчає під час аналізу, запам’ятовування і 

повідомлення про будь-що обов’язково виділяти суттєві аспекти, що дозволяє ширше і глибше 
оцінити й зрозуміти те чи інше явище або проблему. Це досить серйозний і психологічно насичений 
процес, здатний забезпечити помітне вдосконалення творчого мислення, підвищення його швидкості 
та глибини [6]. 

6. Технологія творчого мислення "Essential Characteristics". 
Називається добре знайоме всім поняття, наприклад, ‘military education’. Потрібно визначити його 

суттєві ознаки ("military equipment, military training, weapons training, firing range, assault course, 
marching drill, parade ground etc.). Такий вид діяльності є ефективним за умови, що серед названих 
ознак не буде жодної несуттєвої. Відповідно, розвивається здатність засвоювати суть явища, не 
відволікаючись на часткові ознаки. Така здатність дуже важлива для усвідомлення нового: адже 
розуміння – це "очищення" думки від несуттєвих ознак і рух до суттєвих. 

7. Технологія творчого мислення "Abridgement". 
Зачитується певне коротке оповідання чи повідомлення, наприклад: "One of the latest military 

conflicts is conflict in Iraq. As we know the international military organization NATO has been leading strict 
politics on the territory of Iraq. The military operation was started by the USA after terrorist acts on 11 of 
September 2000. In that military operation took part many states, but the USA played the main role in this 
conflict. Now there are many military units situated in Iraq. The situation is still full of tension and lots of 
contradictions. The armed forces of NATO cause losses to the armed forces of Iraq. It’s horrible that civilian 
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population including children suffer from this war. In this conflict infantry, tank forces, artillery, air forces 
and other arms were involved". 
Зміст повідомлення потрібно передати максимально стисло, використовуючи лише два-три 

речення. При цьому суть, основний зміст повинні зберегтись, другорядні моменти та деталі слід 
відкинути. Доцільно зазначити, що дана технологія особливо корисна для формування чіткості та 
високої організованості мислення, а також уміння максимально точно фіксувати тільки основне. Ми 
можемо знайти близькі за змістом тестові завдання у серії американських підручників "American 
Language Course" (Texas, USA), які використовуються в деяких ВВНЗ України в процесі навчання 
офіцерів іноземної мови. Інструкція, запропонована в названих підручниках, формулюється таким 
чином: "Read the paragraph and give the summary".  
Усі запропоновані заходи спрямовані на стимулювання творчої активності курсантів та офіцерів у 

процесі вивчення іноземної мови. Крім того, відпрацьовується правильне використання граматичних 
структур, відповідність висловлювання до теми і здійснюється розвиток плавності мовлення 
(перелічені параметри є критеріями оцінювання під час тесту з говоріння за вимогами STANAG 
6001). Формуються такі вміння актуалізації мовлення, як послідовна побудова висловлювань, виклад 
власної точки зору, обґрунтування власних позицій, спонтанний та творчий підхід до вирішення 
запропонованих проблем та ефективне іншомовне спілкування, що є метою професійної підготовки 
військовослужбовців на курсах іноземних мов у ВВНЗ. 
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Захарчишина Ю.М. Стимулирование творческой деятельности военнослужащих 
при изучении иностранного языка. 

В статье рассмотрена проблема преодоления отдельных трудностей развития иноязычной речевой 
компетенции во время языковой подготовки в ВВУЗ, обусловленных  недостаточным уровнем 
развития творческого мышления. Представлены методические рекомендации по использованию 
творческих форм обучающей деятельности военнослужащими в процессе изучения иностранного 

языка. 

Zakharchyshyna Y.M. Stimulation of the Servicemen’s Creative Activity 
during the Foreign Language Learning. 

The article considers the problem of eliminating some difficulties in the foreign language speech competence 
formation during the language training in the Higher Military Educational Establishment caused by the lack 

of creative thinking development. Methodical recommendations for using the creative forms of activity by 
servicemen during their foreign language learning are presented. 
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ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ 
ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

У статті на основі власного науково-педагогічного досвіду автором розглядається проблема 
підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників. Особливу увагу 
автор приділяє функціонально-структурній моделі та технології підготовки майбутнього вчителя 

біології. 

Гострота сучасних проблем взаємодії суспільства та природи поставила низку нових завдань, які 
потребують особливого підходу як з боку освіти, так і з боку держави, що покликані підготувати 
молоде покоління до подолання наслідків негативних впливів на природу, дбайливого ставлення до 
неї, адаптації до екологічних умов сьогодення. Слід зазначити, що, не дивлячись на підвищену 
актуальність проблеми, вона сьогодні не посідає належного місця у загальній системі освіти і на 
даний момент перебуває у незадовільному стані [1]. Тому головною метою діяльності вищих 
навчальних закладів є підготовка освіченого, творчого фахівця, зорієнтованого на особистісний та 
професійний саморозвиток, а також формування системи гуманістичних цінностей, де цінність 
природи і суспільства визначаються як провідні (Національна доктрина розвитку освіти України, 
Закон України "Про вищу освіту", Державна програма "Вчитель", Концепція педагогічної освіти, 
Концепція екологічної освіти України). 
Метою статті, яка є частиною нашого дослідження є розробити, теоретично обґрунтувати та 

експериментально перевірити функціонально-структурну модель підготовки майбутнього вчителя 
біології. 
Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці, що розкривають основні 

положення теорії особистості та суб’єктного підходу (Б. Ананьєв, І. Бех, Л. Виготський, О. Леонтьєв, 
В. Петровський, С. Рубінштейн та ін.); психологічні основи професійної діяльності (Н. Кузьміна, 
О. Мамешина, В. Сластьонін та ін.); психолого-педагогічні основи професійної підготовки вчителів у 
системі вищої освіти (О. Абдулліна, О. Антонова, С. Вітвицька, В. Гриньова, О. Дубасенюк, 
М. Дьяченко, І. Зязюн, Л. Кандибович, В. Моляко, Л. Хомич та ін.); концептуальні положення теорії 
екологічної освіти (А. Захлєбний, І. Звєрєв, О. Плахотнік, І. Суравегіна та ін.); тенденції розвитку 
екологічної освіти та виховання у сучасних умовах (О. Васюта, М. Дробноход, Л. Лук’янова, 
Г. Пустовіт, Н. Пустовіт, Г. Тарасенко, М. Швед та ін.); психолого-педагогічні засади підготовки 
майбутніх учителів біології (Г. Білецька, О. Богданова, Е. Флешар, О. Ярошенко та ін.). 
Система навчального процесу, яка створює сучасну модель навчання, – це цілісна множина 

сукупності її основних складових. "Модель ... у логіці й методології науки – аналог (схема, структура, 
знакова система) певного фрагмента природної або соціальної дійсності, продукту людської 
культури, концептуально-теоретичного утворення й тому подібного – оригіналу моделі" [2]. 

"Дидактичне моделювання – це система дій, яка забезпечує адекватне засвоєння (розуміння) 
модельованих властивостей, зв’язків і відношень пізнаваного перетворюваного об'єкта (природного 
чи соціокультурного)" [2]. 
Об’єктами дидактичного моделювання виступають природні та штучні системи, а суб’єктом – 

сама людська свідомість. І. Зязюн і Г. Сагач визначають такі вимоги до сучасної дидактичної моделі: 
"вона має бути об’єктивною (відображати суще); суб’єктивною (відображати об’єкт з урахуванням 
тезаурусу реципієнта); нормативною (відображати бажане); інтерактивною (передбачати діалог зі 
студентом): адаптивною (пристосуватись до індивідуальних особливостей людини, передусім до 
різновидів її досвіду)", відкритою (передбачати проективно-технологічну нормотворчість діяльності 
реципієнта) [2]. 
Нами розроблена функціонально-структурну модель підготовки майбутнього вчителя біології до 

екологічної освіти старшокласників, яка розкриває особливості структури (з яких елементів та етапів 
складається процес підготовки), послідовність, зв’язок цих елементів і в цілому особливості 
конструювання змісту даної підготовки (рис. 1). Функціональні компоненти підготовки майбутнього 
вчителя біології визначено на основі вивчення професіограми вчителя, державних стандартів, 
наукових досліджень О. Абдулліної, Б. Андрієвського, В. Бондаря, С. Вітвицької, О. Дубасенюк, 
І. Зязюна, О. Мороза, Н. Ничкало, І. Підласого, В. Сластьоніна та ін. 
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Рис. 1. Функціонально-структурна модель підготовки майбутнього вчителя біології до 
екологічної освіти старшокласників. 

 

 
Реалізація цих функцій відбувається у процесі професійно-педагогічної діяльності майбутнього 

вчителя біології до екологічної освіти старшокласників і залежить від рівня розвитку таких 
структурних компонентів, як: ціле-мотиваційний (орієнтація на роль та місце екологічної освіти у 
школі; усвідомлення значущості основних мотивів формування екологічної культури); інформаційний 
(набуття належного рівня власне екологічних, психолого-педагогічних, соціально-екологічних та 
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Контроль, самоконтроль, оцінка та самооцінка готовності майбутнього вчителя 
біології до екологічної освіти старшокласників 

Достатній Початковий Середній Високий 
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методичних знань); діяльнісний (набуття гностичних, мотиваційних, конструктивних, 
проектувальних, комунікативних, організаторських та оцінних умінь, необхідних для успішного 
формування екологічної культури старшокласників); емоційно-ціннісний (формування соціальних, 
педагогічних, моральних, екологічних та "я-цінностей"); творчо-пошуковий (формування показників, 
які сприяють розвитку самоаналізу і самооцінки своєї професійно-педагогічної діяльності та здатності 
до самовдосконалення). 
Нами доведено, що в процесі реалізації функціональних та структурних компонентів розробленої 

моделі формується готовність майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників.  
Зазначимо, що впровадження функціонально-структурної моделі підготовки студентів 

природничих факультетів до екологічної освіти старшокласників передбачає врахування 
психологічних особливостей тієї вікової групи молоді, з якою майбутній учитель має організувати 
продуктивну взаємодію, введення нових екологічно спрямованих навчальних дисциплін, технологій 
освітньої підготовки. Юнацький вік у педагогічній і психологічній літературі визначається як вік 
інтелектуальної та громадянської зрілості. У цей період відбувається формування ціннісних 
орієнтацій і цілісної системи світоглядних поглядів на світ і своє місце у ньому. З цього випливає, що 
підготовка майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників є актуальною 
проблемою у діяльності вищих навчальних закладів і потребує нових підходів до оптимального 
розв’язання. Екологічна освіта старшокласників може слугувати потужним важелем повороту 
людства від руйнівного споживацького способу життєдіяльності до конструктивного і бережливо-
відновлювального.  
Аналіз результатів констатувального етапу дослідження дав змогу зробити висновок про те, що 

традиційна система підготовки майбутнього вчителя біології в Україні недостатньо спрямована на 
організацію особистісно-зорієнтованого підходу. Про це свідчить невисокий рівень сформованості 
ціле-мотиваційної, інформаційної, діяльнісної, емоційно-ціннісної та творчо-пошукової сфер у 
вчителів біології старшої школи, відсутність систематичного використання активних методів 
навчально-пізнавальної діяльності старшокласників та низький рівень науково-методичного 
забезпечення процесу екологічної освіти учнів. Необхідною стала розробка перспективної 
особистісно-зорієнтованої технології підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти 
старшокласників. 
За розробленою технологією формувальний етап нашого дослідження передбачав реалізацію 

цільового, змістово-інформаційного, процесуального та контрольно-оцінного компонентів навчальної 
діяльності. 
Реалізація цільового компоненту спрямовувалася на виявлення і розуміння оцінки респондентами 

цілей і завдань педагогічної діяльності, усвідомлення ними значущості знань, умінь, навичок у сфері 
екологічної освіти, наявність психологічної установки на професійно-педагогічне вдосконалення. 
Змістово-інформаційний компонент передбачав володіння змістом навчального матеріалу і його 

поступову структуризацію, узгодження з дидактичною метою екологічної освіти України. 
Реалізація в ході формувального етапу експерименту процесуального компонента навчальної 

діяльності передбачала організацію навчання, комплексне планування навчально-виховних завдань, 
обґрунтований відбір методів, форм і засобів його організації, дидактичну систему викладача, 
спрямовану на більш ефективне досягнення розроблених цілей підготовки майбутнього вчителя 
біології до екологічної освіти старшокласників. 
Контрольно-оцінний компонент вміщував систему контролю і самоконтролю, оцінку та 

самооцінку, корекцію та самокорекцію готовності студентів-біологів до екологічної діяльності у 
старшій школі. 
Результати експериментального дослідження засвідчують, що розроблена комплексна цільова 

програма забезпечила статистично значущі кількісні та якісні зміни в основних структурних 
компонентах підготовки майбутніх учителів біології до екологічної освіти старшокласників, що 
виявилось у позитивній динаміці загальних рівнів готовності студентів (див. рис. 2). 
Одержані результати показали, що за період проведення формувального етапу експерименту в 

експериментальних групах, на відміну від контрольних, зменшилась кількість студентів з початковим 
рівнем готовності (з 51 % до 11 %), водночас зросла кількість студентів зі середнім (з 32 % до 19 %), 
достатнім (з 14 % до 32 %) і високим (з 3 % до 37 %) рівнями.  
Окрім кількісних показників, завершальний період формувального етапу експерименту 

позначився помітним зростанням ряду якісних показників, як-от: збільшилася потреба цілісного 
збагачення знань про навколишнє середовище під час занять на природі (0,73 в кінці експерименту 
проти 0,51 на початку); підвищився рівень власне екологічних (0,74 проти 0,54) та методичних (0,74 
проти 0,52) знань; найбільш суттєвого зростання рівня сформованості набули мотиваційні (0,75 проти 
0,56) вміння; збільшився рівень соціальних (0,75 проти 0,52), екологічних (0,74 проти 0,53) цінностей; 
зросла потреба у творчій діяльності (0,74 проти 0,58). 
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Результати, одержані після завершення формувального етапу експерименту, свідчать про 
ефективність упровадження функціонально-структурної моделі та технології підготовки майбутніх 
учителів біології до екологічної освіти старшокласників. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Динаміка рівнів готовності майбутнього вчителя біології до екологічної освіти 
старшокласників на початку та в кінці експерименту. 
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Танская В.В. Профессионально-педагогическая подготовка будущего учителя биологии к 
экологическому образованию старшеклассников. 

В статье на основании собственного научно-педагогического опыта рассматривается проблема 
подготовки будущего учителя биологии к экологическому образованию старшеклассников. Особое 

внимание уделяется функционально-структурной модели и технологии. 

Tanska V.V. Professionally-Pedagogical Preparation of the Future Biology Teacher for the Ecological 
Education of Senior Students. 

In the article on the basis of the personal scientific and pedagogical experience the author considers the 
problem of the future biology teacher preparation for the ecological education of senior students. 

The author pays special attention to the functionally-structural model and technology. 
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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПРОФЕСІЙНОЇ КООПЕРАТИВНОЇ ОСВІТИ 

У статті розкривається сутність інноваційних форм та методів самовизначення майбутнього 
вчителя, при застосуванні яких визначено пріоритетний напрям розвитку освітніх інновацій, що 

діють у системі  професійної  кооперативної освіти України та Великобританії. 

Глобалізація сучасних економічних та соціальних процесів обумовлює необхідність входження 
українських вищих навчальних закладів у світовий освітній простір, навчання людини "навикам 
сприймання нових знань" [1: 30], залучення її в інноваційну діяльність – "процес перетворення 
наукового знання на фізичну реальність, що змінює суспільство" [2]. Інноваційну діяльність 
аналізують та описують багато вітчизняних вчених-педагогів: М. Поташник, А. Пригожин, 
Л. Подимова, В. Сластьонин, Г. Жилін та ін. 
Теоретичні та практичні аспекти інноваційних процесів у навчанні розглядали зарубіжні автори: 

Б. Бернштейн, Р. Бернс, Б. Блум, Д. Гозлінг, В. Макдоналд, Н. Силвер та ін. Вони аналізували питання 
управління інноваційними процесами у системі вищої освіти, досліджували проблеми організаційної 
культури та інновацій, проблеми контролю, інновації у навчанні іноземних мов, кооперативне 
навчання, досвід новаторів. На думку Н. Юсуфбекової, для введення новизни необхідно дві головні 
умови – підготовленість педагога і сприйнятливість студента. Це ствердження є співзвучним з 
дослідженнями англійських учених, які відокремлюють методи навчання та методи вивчення, 
звертаючи увагу на спосіб подачі матеріалу тьюторами (mode of delivery by tutors) та методами 
прийому даного матеріалу студентами (methods of discovery used by students) [3: 280]. 
Однак, у викладацькому середовищі переклад теоретичних уявлень стосовно нормативних 

моделей діяльності зустрічає ряд протиріч. Ця думка знаходить своє відображення у роботах 
англійського вченого МакДональда, який приписує інноваціям "карательний ефект", тому що 
інновації "збільшують об’єм роботи викладача, при  невдачі викликають сумніви з приводу його 
компетентності, негативно впливають на кар’єру та підвищують коефіцієнт "опору" викладачів щодо 
нововведень, викликають реакцію "відторгнення" з боку колег" [4]. Незважаючи на протиріччя у 
реальному житті суспільства, інновації є характерними для будь-якої професійної діяльності людини і 
тому є предметом вивчення, аналізу та впровадження. 
Таким чином, дані дослідження наводять на думку, що інновації є необхідними для задоволення 

потреб нового покоління студентів та ринку зайнятості у гострій конкурентній ситуації, яка є 
характерною особливістю стосовно систем професійної кооперативної освіти як в Україні, так і у 
Великобританії. Отже, метою статті є аналіз інновацій у кооперативній освіті двох зазначених країн. 
Інновації є необхідними для мотивації студентів та системи освіти і ця необхідність дає нам підставу 
звернутися до аналізу та оцінки інноваційних форм та методів у професійній кооперативній освіті в 
Україні і Великобританії. Під формою ми будемо розуміти "організаційне навчання та виховання у 
рамках педагогічної системи", під методом – спосіб взаємодії між викладачем і студентом з метою 
вирішення освітньо-виховних задач, шлях дослідження чи пізнання. Активно використовуються такі 
інноваційні форми навчання, як модульне навчання, бізнес-семінари, інтернет-лекції та ін. Модульне 
навчання – це широко розповсюджений метод у Великобританії, що поступово освоюється в Україні. 
Модульне навчання – це організація освітнього процесу, через яку навчальна інформація поділяється 
на модулі, відносно самостійні одиниці. Сукупність декількох модулів дозволяє розкрити зміст певної 
теми чи навіть навчальної дисципліни. Модуль, згідно словнику Mariam-Webster – це освітня 
одиниця, яка охоплює певний предмет чи тему і передбачає поетапне вивчення навчального 
матеріалу, та переходить від інформативності до творчості [5: 55]. 
Хоча за модульними реформами Великобританія знаходиться на першому місці у порівнянні з 

Україною, цілі модульного навчання у даних країнах мають багато спільного: адекватна відповідь на 
змінні потреби суспільства, індивідуальне активне навчання та креативність. Модульне навчання в 
Україні здійснюється на основі модульних програм лише з економічних спеціальностей. У 
Великобританії ця форма навчання вже є визнаною.  
Аналіз програм та інших навчальних матеріалів показує, що проводяться різні бізнес-семінари для 

навчання студентів та працівників. Бізнес-семінари (workshops), що проводяться в Україні і 
Великобританії, аналізують та оцінюють прогрес у розвитку, вирішують проблеми нового століття, 
зокрема, у таких секторах, як освіта, медицина, сільське господарство тощо.  
Інтернет-лекція – це нова форма професійної освіти, яка базується на використанні сучасних 

досліджень, що забезпечують доступ до різних програм, що розвивають самосвідомість, самооцінку, 
автономність, відповідальність спеціалістів та ін. Проведення інтернет-лекцій та інших форм 
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навчання сприятиме розробці концепції та поширенню веб-сайту глобального віртуального 
кооперативного центру. 
Поряд з реалізацією інноваційних проектів існує також ряд проблем (підготовка спеціалістів, 

скорочення підготовки кадрів ряду провідних професій, недостатня методична база та ін.), які мають 
бути розглянуті на спеціальних конференціях навчальних закладів, присвячених професійній 
кооперативній освіті, що у свою чергу сприятиме збереженню та підвищенню якості кадрового та 
наукового потенціалу України та Великобританії.  
Для отримання дорослими вищої освіти у Великобританії на даному етапі інтенсивно розвивається 

дистанційне навчання з використанням телебачення, електронної пошти та комп’ютерних програм. 
Дистанційне навчання, яке, безумовно, можна віднести до інноваційних форм, здійснюють 
університети, коледжі, різні професійні та суспільні організації, бізнес. Дистанційне навчання 
базується на поєднанні трьох форм навчальної діяльності: 

− активних очних занять на тьюторіалах та виїздних школах; 
− самостійній роботі студента з інтерактивними навчальними матеріалами та письмовими 

завданнями; 
− дистанційному обговоренні питань курсу у режимі групової віртуальної конференції чи 

індивідуального консультування.  
Дистанційне навчання, яке сьогодні розповсюдилось у всіх країнах Заходу, потребує розробки та 

впровадження нових технологій, більшого об’єму інтерактивних навчальних матеріалів (електронних 
посібників, професійних програм), проведення відео конференцій та підготовки викладача нового 
типу. Однак існує думка британських учених, що навіть при наявності хорошої бази, дистанційному 
навчанню не вистачає інтегрованих у програму прямих контактів і персональних методів навчання [6: 
14].  
До ряду інноваційних методів навчання у професійних кооперативних навчальних закладах 

України та Великобританії відноситься кейс-стаді "case-study". "Кейс-стаді" – це проблемно-
пошуковий метод навчання, який базується на конкретних прикладах чи ситуаціях з підприємницької 
діяльності [7]. "Кейс" – це інструмент, який дозволяє застосовувати теоретичні знання щодо 
вирішення практичних завдань, він сприяє розвитку у студентів самостійного мислення, поєднує 
теорію і практику, вивчає реальні ситуації з бізнес-практики. Цей метод сьогодні завоював передові 
позиції, вважається одним з найбільш ефективних способів навчання спеціалістів навикам вирішення 
типових проблем і представляє собою альтернативу лекціям. 
У західних школах для розглядання типових ситуацій відводиться 35-40% навчального часу. 

Рядовий студент західної школи за час навчання розбирає до 700 "кейсів", в Україні на даний момент 
написання кейсів знаходиться на стадії розробки. Українські заклади вважають, що впровадження у 
навчальний процес "кейсів" вже давно стало реальною необхідністю. Вивчення іноземних мов на 
кафедрах університетів може здійснюватися через мікро кейси, такі як "Прибуття до Лондону", "На 
конференції" та ін. Так, наприклад, кейс "Прибуття до Лондону" може включати наступні складові: 
митний контроль, проходження митного огляду, проїзд до готелю на таксі, реєстрація в готелі, обід, 
телефонна розмова та огляд визначних місць. Ми вважаємо, що такі кейси спрямовані на вирішення 
практичних завдань і є актуальними, тому що мобільність студентів в умовах ринку сприяє 
створенню реальних ситуацій, у яких студент повинен прийняти власне рішення.  
До ряду інноваційних методів слід також віднести: комп’ютерні ігрові моделі, письмові дискусії, 

комп’ютерне тестування, пілотні кооперативні навчаючі проекти, інтерв’ю та ін. Такі методи 
сприяють розвитку у студентів самостійного мислення, формуванню власної думки, генеруванню 
нових аргументів, навчанню студентів аналізу проблеми та прийняттю рішень. Для вирішення 
професійних завдань важливим є "включення викладача як суб’єкта культури у процес інноваційної 
діяльності щодо створення та впровадження педагогічних та методичних нововведень". Така 
інноваційна діяльність має бути орієнтована на професійно-творчий початок в організації навчально-
виховного процесу [8], підтримку нових технологій та інноваційних контурів, потребу творити і 
миcлити.  
Аналізуючи інноваційні форми та методи професійної кооперативної освіти, ми намагалися 

резюмувати їх у таблиці. 
Протягом порівняльного дослідження було встановлено, що найбільш інтенсивно інноваційні 

форми та методи використовуються у Великобританії. 
Слід зазначити, що інноваційні форми та методи є необхідними для будь-якої професійної 

діяльності і  мають стати предметом вивчення, аналізу та впровадження. Таким чином, інноваційні 
процеси є закономірністю у розвитку суспільства, ведучою і стійкою тенденцією стосовно його 
поновлення. 
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Інноваційні форми та методи професійної кооперативної освіти в Україні та Великобританії 
Інноваційні 

Форми Методи 
 

Україна 
 

Великобританія 
Модульне навчання 
(діагностичне навчання) 

 + - - + + + 

Бізнес-семінари  + - - + + + 
Інтернет-лекції  - - - + + + 
Доступ до Інтернету  + + - + + + 
Використання Інтернет-
технологій (супутникове 
телебачення, електронна 
пошта, телефакс) 

  
+ + - 

 
+ + + 

Відео- та телеконференції  + - - + + + 
Дистанційне чи відкрите 
навчання 

 + - - + + + 

Науково-практична 
конференція 

 + + + + - - 

Локальний менторінг  - - - + + + 
 Аудіовізуальні засоби + + + + + + 
 Кейс-стаді (мікро-  

та макрокейси) 
+ - - + + + 

 Комп’ютерні ігрові моделі + + - + + + 
 Письмові дискусії + - - + + + 
 Комп’ютерне тестування + + - + + + 
 Мозковий штурм + + - + + + 
 Інтерактивні методи + + - + + + 
Примітка:  + + +  добре розвинуті 

+ + -   розвинуті 
+ - -    не дуже розвинуті 
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Ковалёва С.Н. Инновационные формы и методы профессионального кооперативного образования. 

В статье раскрывается сущность инновационных форм и методов самоопределения будущего 
учителя, при использовании которых определено приоритетное направление развития 

образовательных инноваций, действующих в системе профессионального кооперативного 
образования Украины и Великобритании. 

Kovalyova S.M. The Innovative Forms and Methods of Professional Co-operative Education. 
The essence of innovative forms and methods of self-actualization of prospective teachers is revealed, as a 
result of its application the priority direction of educational innovations development which operate in the 

system of professional co-operative education of Ukraine and Great Britain is defined. 
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ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Стаття присвячена одній з актуальних проблем сучасної методики викладання іноземних мов – 
проблемі лінгвокраїнознавчої компетенції як складової професійної підготовки майбутніх учителів 
іноземної мови. Автором доведена взаємозалежність психологічних механізмів формування ЛКК та 

процесу професійної підготовки майбутніх учителів ІМ. 

В останні десятиліття невід’ємною складовою частиною змісту та організації професійної 
підготовки майбутніх учителів іноземної мови (ІМ) вважається лінгвокраїнознавча компетенція 
(ЛКК), що є важливою умовою розвитку їх міжкультурної взаємодії. Досягнення певного рівня 
сформованості ЛКК як кінцевого результату полікультурної освіти і виховання передбачає не стільки 
оволодіння іншомовним фонологічним, лексичним, граматичним матеріалом, скільки засвоєння 
елементів іншомовної культури народу, мова якого вивчається. 
Загальновідомо, що оволодіння мовою і навчання іноземній мові складається з трьох 

взаємопов'язаних компонентів: користування даною мовою, усвідомлення природи даної мови, 
розуміння рідної культури та іноземної культури народу, мова якого вивчається. Кожна з цих частин є 
невід'ємним складником професійної підготовки майбутніх учителів ІМ. Важливо, щоб дані фахівці 
самі розуміли можливу різницю між їх рідною та іншомовною культурами та вміли розвивати у своїх 
майбутніх учнях позитивне ставлення до іншомовних та іншонаціональних культур, а також набували 
вміння долати комунікативні бар’єри та лінгвокраїнознавчі відмінності між цими культурами. 
В основу навчання іноземної мови покладено формування певного рівня комунікативної 

компетенції, складовою якої є лінгвістична та країнознавча компетенції, тобто знання, уміння і 
навички використовувати у спілкуванні та пізнанні іншомовні лінгвістичні та країнознавчі реалії.  
Нові суспільно-політичні, економічні, соціальні та культурні реалії в нашій державі та загалом у 

цілому світі вимагають розширення функцій іноземної мови як навчального предмета і, відповідно, 
зміненого погляду на мету його вивчення – формування комунікативної компетенції.  Це означає, що 
майбутні учителі ІМ у процесі фахової підготовки мають не лише оволодіти необхідним мінімумом 
знань, умінь і навичок, а також розвинути здатність орієнтуватися на достатньо високому рівні в 
сучасних духовних і матеріальних цінностях не лише своєї Батьківщини, а й іншомовного світу з 
метою майбутнього сприяння гармонійному та всебічному розвитку своїх учнів на основі 
гуманістичного підходу. 
Слід зазначити, що формування ЛКК як важливої складової частини іншомовної комунікативної 

компетенції є дуже важливим компонентом фахової підготовки майбутніх учителів ІМ. За 
визначенням Г.Д. Томахіна [1], процес навчання іноземній мові з урахуванням лінгвокраїнознавчого 
підходу містить у собі не лише протиставлення двох мовних систем, а й конфронтацію двох культур, 
кожна з яких має свої особливості [1: 78]. Включення даного аспекту у зміст іншомовної освіти 
майбутніх учителів ІМ, на нашу думку, сприятиме їх більш повному, ефективному та різнобічному 
професійному розвитку, що, у свою чергу, наповнить  майбутній навчальний процес новою, 
актуальною для сучасного суспільства, мова якого вивчається, інформацією. 
Процес формування навичок будь-якої діяльності, в тому числі й ЛКК, потребує психологічного 

обґрунтування, тому далі спробуємо проаналізувати, які психологічні механізми найбільше 
впливають на формування ЛКК, та визначити, як саме вони впливають на ефективність процесу 
професійної підготовки майбутніх учителів ІМ. 
У психологічних дослідженнях вітчизняних і закордонних психологів (А.В. Петровський, 

Ю.Л. Трофімов, П.А. Гончарук, Т.С. Кудріна та ін.) серед основних психологічних механізмів 
формування ЛКК виділяються мотиви, установки, пізнавальні інтереси, внутрішні та зовнішні 
потреби, рівень розвитку емоційно-чуттєвої сфери і світогляду майбутніх учителів ІМ. Розглянемо ці 
механізми детальніше. 
Серед різних психологічних феноменів які сприймаються як мотиви чи спонуки до дії, значна 

увага приділяється інтересам. За визначенням А.В. Петровського, інтерес – це вид мотивів, 
емоційний прояв пізнавальної потреби людини [2: 279]. Видатний психолог зазначає, що інтереси 
примушують особистість активно шукати шляхи і способи задоволення жаги знань, яка виникає у неї 
[2]. Інша група психологів, серед яких Т.С. Кудріна, вважають, що в основі будь-якої дії лежить 
потреба, яка психологічно виявляється як мотив, що може реалізуватися у низці психологічних 
змінних: інтересах, прагненнях, переконаннях та установках [3]. 
Серед психологічних механізмів формування ЛКК слід також розрізняти такі поняття, як 

"потреба" і "мотив". За визначенням Т.С. Кудріної [3], потреба – це нестаток суб’єкта в чомусь 
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конкретному, а мотив – обґрунтування рішення задовольнити або не задовольнити зазначену потребу 
в даному об’єктивному та суб’єктивному середовищі. Перш ніж потреба спричинить дію, особистість 
переживає складний психологічний процес мотивації, який полягає в усвідомленні тією або іншою 
мірою суб’єктивної й об’єктивної сторін потреби та дії, спрямованої на її задоволення. Мотивом може 
стати лише усвідомлена потреба і лише в тому разі, якщо задоволення цієї конкретної потреби, 
багаторазово проходячи через етап мотивації, безпосередньо переходить у дію [3: 388]. Мотивом для 
майбутніх учителів ІМ має стати якомога глибше занурення у іншомовний світ та культуру народу, 
мова якого вивчається, для того, щоб передати ці знання своїм майбутнім учням та призвичаїти їх до 
особливостей іншомовних звичаїв і традицій. 
Оскільки мотивація – багатогранне явище, то зміст ЛКК має містити цілий комплекс засобів для її 

підтримання. У системі навчання ІМ як іншомовної культури, в першу чергу, важливими є засоби 
підтримання мотивації пізнавальної, розвиваючої і виховної діяльності, що у кінцевому результаті 
викликає у майбутніх учителів ІМ комунікативну мотивацію. У загальній структурі мотивації домінує 
пізнавальний мотив, який визначає навчальну діяльність і формує ставлення до неї. В основу даного 
мотиву покладено постійне прагнення до пізнання, а також наявний зв'язок зі змістовою та 
організаційною стороною самої навчальної діяльності. 
У процесі вивчення ІМ починають діяти і особистісні мотиви, які керують постановкою, 

прийняттям і вирішенням окремих задач для досягнення конкретних цілей навчання іншомовному 
мовленнєвому спілкуванню. Пізнавальні мотиви в оволодінні іноземною мовою диференціюються 
наступним чином:  інтерес до іноземної мови сприяє формуванню мотивів аналізу мовних явищ, 
розвитку лінгвістичного мислення; можливість використання іноземної мови як засобу обміну 
інформацією, отримання з її допомогою знань, вивчення культури, історії країни, мова якої 
вивчається, розширення кругозору формує мотив ставлення до іноземної мови як необхідного засобу 
пізнавальної діяльності [2]. Зазначимо, що мотиваційний аспект має вирішальне значення також і для 
активації всіх психологічних процесів – мислення, сприймання, розуміння і засвоєння іншомовного 
лінгвістичного матеріалу країнознавчого наповнення. Для цього необхідно підвищувати рівні 
мотивації майбутніх учителів ІМ, сприяючи розвитку їх пізнання й інтелектуальної діяльності, 
прагнучи підвищити ефективність процесу навчання у вищому закладі освіти. 
За свідченням психологів (Ю.Л. Трофімов, П.А. Гончарук, Т.С. Кудріна, В.В. Рибалка), навички 

активізують мотиви, посилюють їх вплив на поведінку; у свою чергу, від сили мотиву залежать 
швидкість та стійкість засвоєння навичок. Якщо формування ЛКК вимагає тонкої диференціації 
(тобто розрізнення дуже схожих сигналів), то надмірна сила мотиву протидіє цьому: під впливом 
сильного мотиву якість диференціації погіршується [3]. Отож, чим сильніший мотив (до певної межі), 
тим швидше та стійкіше формується ЛКК майбутніх учителів ІМ у ході їх професійної підготовки. 
Як стверджують Г.В. Рогова та З.Н. Нікітенко, інтерес до процесу навчання іноземної мови 

тримається на внутрішніх мотивах, котрі походять із самої іншомовної діяльності. Тому з метою 
збереження інтересу до вивчення лінгвокраїнознавчої інформації потрібно розвивати у майбутніх 
учителів ІМ внутрішні мотиви. При цьому ключовими і вирішальними параметрами вважаються ті, 
які властиві даній особистості: досвід, контекст діяльності, інтереси та схильності, емоції і почуття, 
світогляд, статус у колективі. Це дозволяє викликати у студентів вищих закладів освіти справжню 
мотивацію. У цьому випадку працює не стимуляція, а внутрішнє спонукання; мотивація виявляється 
не привнесеною у навчання ззовні, не нав'язаною йому, а виступає прямим породженням самого 
методу навчання [4]. 
Оскільки навчання іншомовному спілкуванню відбувається на основі спілкування, яке є 

особистісним процесом, у якому здійснюється обмін ідеями, інтересами, передача рис характеру, то 
при комунікативному навчанні врахування особистісних рис майбутніх учителів ІМ має 
найголовніше значення. Без урахування вищезазначених факторів мовленнєвої дії студентів вищих 
закладів освіти відбувається відрив від їх реальних почуттів, інтересів, тобто втрачається джерело, 
яке живить мовленнєву діяльність. Саме врахування особистісних властивостей спричиняє 
виникнення ситуаційної комунікативної мотивації, тобто забезпечує ініціативну участь майбутнього 
вчителя ІМ у навчальному чи реальному спілкуванні [5].  
Успішне оволодіння ІМ у її когнітивній функції сприяє формуванню мовного чуття; задоволення 

пізнавальних мотивів при вивченні ІМ формує стійку мотивацію постійної роботи з нею; 
використання ІМ для отримання певної інформації (читання преси, робота зі словниками) робить 
дану мову незамінною у пізнавальній діяльності студента, разом з тим іноземна мова підсилює 
загальну пізнавальну діяльність майбутніх учителів ІМ, а отже, підвищується і мотивація до вивчення 
мови [2]. 
Слід також відмітити, що у процесі вивчення ІМ необхідно ретельно відбирати 

лінгвокраїнознавчий матеріал, так як перед системою освіти постає завдання підготовки майбутніх 
учителів ІМ до культурного, професійного та особистісного спілкування з представниками країн з 
іншими соціальними традиціями, суспільним ладом і мовною культурою. Таким чином, узгодженість 
змісту освіти та способів подачі матеріалу з пізнавальними потребами і зацікавленнями студентів 



А.М. Мормуль. Лінгвокраїнознавча компетенція як складова професійної підготовки 
майбутніх учителів іноземних мов 

135 

мовних ВНЗ протидіє утворенню негативної установки.  Оптимально відібраний лінгвокраїнознавчий 
матеріал та ефективні вправи і завдання для його опрацювання укріплюють усі складові мотивації: 
потреби, інтереси, емоції й самі мотиви. Наповнення змісту професійної підготовки майбутніх 
учителів ІМ сучасним лінгвокраїнознавчим матеріалом створює умови, які мотивують навчальний 
процес, а також сприяють поглибленню і розширенню сфери пізнавальної діяльності студентів та 
більш ґрунтованому формуванню ЛКК у них. 
Підсумовуючи усе вище зазначене, доречно було б виокремити найважливіші, на нашу думку, 

психологічні механізми, які впливають на формування ЛКК майбутніх учителів ІМ. (рис. 1). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отже, ЛКК є невід’ємним складником професійної підготовки майбутніх учителів ІМ, 
психологічні особливості формування якої необхідно обов’язково враховувати під час навчання у 
вищих закладах освіти. 
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Мормуль А.Н. Лингвострановедческая компетенция как составляющая профессиональной 
подготовки будущих учителей иностранных языков. 

Даная статья посвящена одной из актуальных проблем современной методики преподавания 
иностранных языков – проблеме ЛКК как составляющей профессиональной подготовки будущих 
учителей ИЯ. Автором доказана взаимозависимость психологических механизмов формирования 

ЛКК и профессиональной подготовки будущих учителей ИЯ. 

Mormul A.M. Lingua-Cultural Competence as a Component of the Future Foreign Languages Teachers’ 
Professional Preparation. 

The article sheds light on one of the topical problems of today’s methods of foreign languages teaching, 
namely the lingua-cultural competence as a component of the future foreign languages teachers’ 

professional preparation. The author proves interdependence of the psychological mechanisms of the LCC 
formation and the professional preparation of the future foreign languages teachers. 
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Рис. 1. Основні психологічні механізми формування ЛКК. 
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РОЗРОБКА НОВОЇ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ РІВНЯ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ 
У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

У статті запропонована нова методика оцінки рівня функціонування швидкісно-силових якостей, від 
яких безпосередньо залежить результат у багатьох легкоатлетичних видах спорту. Впровадження 
нової методики дасть можливість під час навчально-педагогічних занять цілеспрямовано впливати 

на стимуляцію окремих систем, підвищуючи їх рівень діяльності.  

Фізична підготовленість майбутніх учителів фізичної культури є одним із важливих напрямків 
формування фахівця, завдяки якій студент має можливість реалізувати своє право та вибір спортивної 
спеціалізації – з одного боку, а з іншого – спираючись на попередню фізичну підготовку, не тільки 
підвищувати її рівень, але й одночасно оволодіти основними методами розвитку рухових здібностей, 
плануванням і управлінням навчально-педагогічним процесом, методикою контролю за руховими 
здібностями. 
Фізична підготовленість є результатом фізичної активності людини, її інтегральним показником, 

так як при виконанні фізичних вправ у взаємодію вступають практично всі органи й системи 
організму [1; 2]. 
За допомогою спеціальних вправ-тестів можна визначити рівень функціонування окремих систем 

організму, від яких безпосередньо залежить результат у фізичній вправі, що надає під час навчальних 
занять можливість цілеспрямовано впливати на стимуляцію окремих систем, підвищуючи їх рівень 
діяльності [3; 4]. 
У процесі вивчення дисципліни "Легка атлетика з методикою викладання" фізична 

підготовленість визначається рівнем розвитку таких рухових здібностей: швидкісних, силових, 
швидкісно-силових, координаційних, витривалості та гнучкості. 
Численні дослідження [3-5; 6; 7] стверджують, що чим вищий рівень рухових здібностей, тим 

більш сприятливі умови для набуття нових технічних дій і зростання спортивних результатів. А чим 
краще засвоєна й удосконалена техніка рухових дій, тим більше можливостей для розвитку рухових 
здібностей. Таким чином, у навчально-педагогічний процес необхідно включити засоби, які 
дозволяють управляти й контролювати фізичну підготовленість студентів використанням сучасної 
технології педагогічного впливу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Недостатньо високий рівень розвитку спеціальних 
фізичних якостей для обраних вправ може призвести до різних помилок при створенні рухової 
навички [2; 7]. У багатьох видах спорту, і зокрема в легкоатлетичних стрибках, спортивний результат 
залежить від швидкісно-силових якостей, і тому розробка й використання адекватних способів оцінки 
цих якостей є одним з актуальних завдань, що стоять перед спортивною наукою [2; 4; 5; 8]. 
На цей час запропоновано найрізноманітніші контрольні тести, що дозволяють оцінювати 

швидкісно-силові якості. До них, зокрема, можна віднести: стрибок угору з місця за Абалаковим за 
допомогою рук і без допомоги рук; стрибок у довжину з місця; потрійний стрибок з місця з ноги на 
ногу й на поштовховій нозі; ривок штанги; біг 30 м зі старту і з ходу; метання ядра двома руками 
вперед і назад через голову і т.д. [1; 2; 3; 5]. 
Незважаючи на певну цінність цих тестів, вони мають один загальний недолік: при використанні 

контрольних тестів установлюється сам факт, що один спортсмен, наприклад, вистрибнув угору дещо 
вище, ніж інший. На цій основі спортивні педагоги роблять висновок, що спортсмен, який показав 
кращий результат у тестовій вправі, володіє кращими швидкісно-силовими якостями. Однак, при 
такому тестуванні відомості про справжні, тобто потенційні швидкісно-силові можливості 
спортсмена і ступінь їх утилізації повністю відсутні. 
Образно кажучи, у цих випадках повністю відсутня інформація про те, який ККД (коефіцієнт 

корисної дії) нейро-моторного апарату був реалізований при виконанні тестової вправи. 
Мета дослідження: запропонувати нові, раціональні критерії оцінки швидкісно-силових якостей 

майбутніх фахівців фізичної культури під час вивчення дисципліни "Легка атлетика з методикою 
викладання". Відповідно до цих методичних підходів, у якості показника ступеня утилізації силових 
можливостей використовується числове значення відношення величини площі електроміограми 
(ЕМГ), яка фіксується під час виконання відштовхування, до екстрапольованої площі, яка відповідає 
максимальній М-відповіді м’яза, що викликається непрямою його стимуляцією. Як оцінка 
швидкісних можливостей використовується показник тривалості відштовхування. 
У наших дослідах як рухову модель було використано реальний стрибок у висоту з розбігу. В 

експериментах реєстрація ЕМГ проводилася з литкового, чотириголового та великогомілкового 
м’язів поштовхової ноги і чотириголового м’яза махової ноги під час відштовхування при стрибках у 
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висоту. Амплітудні характеристики електроміограми визначались у відносних одиницях – у площі 
інтегрованої електроміограми, а не в абсолютних її значеннях. 
Реєстрація ЕМГ проводилася за допомогою телеметричної установки "Спорт-4" з наступним 

записом на магнітограф фірми "Ніхон-Кохден". Телеметричні передавачі жорстко прикріплювалися 
за допомогою спеціального пояса в області попереку спортсмена. Обробка ЕМГ – площа (в умовних 
одиницях) та часові характеристики здійснювалися за допомогою комп’ютера. 
Реєстрація максимальної М-відповіді здійснювалася з медіальної головки литкового м’яза. Для 

цього здійснювалося подразнення нерву в підколінній ямці прямокутним імпульсом тривалістю 2 мс. 
Вибір литкового м’яза зумовлений, по-перше, його високою функціональною значимістю при 
здійсненні стрибка й, по-друге, суб’єктивними оцінками всіх досліджуваних, що вказують на значну 
напругу даного м’язу в момент поштовху. Крім того, добре відомо, що чинником, який найбільш 
тісно корелюється з результатом у стрибках у висоту, є показник сили, яка розвивається м’язами 
литки [2; 5]. 
В експериментах узяли участь 10 спортсменів, які були розбиті на дві групи. До першої групи 

увійшли спортсмени, члени збірної команди України, які в результаті анкетування провідних 
спеціалістів-тренерів визнані спортсменами, що відзначаються найбільш раціональною технікою 
стрибка у висоту. Отримані результати бралися за еталон при порівняльному аналізі. У другу групу 
(7 спортсменів) увійшли спортсмени ІІ і І розрядів. 
Результати дослідження показують, що амплітудні характеристики електроміограм м’язів під час 

відштовхування у різних досліджуваних еталонної групи практично збігаються. Найбільше значення 
має литковий м’яз поштовхової ноги (в середньому – 630 відн. од.), чотириголовий м’яз стегна 
махової ноги – 475 відн. од., великогомілковий м’яз поштовхової ноги – 427 відн. од., чотириголовий 
м’яз стегна поштовхової ноги – 302 відн. од. (табл. 1). 

Таблиця 1 
Зміни площі електроактивності м’язів при виконанні відштовхування у стрибках у висоту 

Статистичні символи 
Групи М’язи 

М % М + m δ V t P 

1. Литковий поштовхової 630 100 630 + 5,8 17,5 2,7 – – 
2. Чотириголовий 
поштовхової 302 100 302 + 10,5 31,5 10,4 – – 

3. Великогомілковий 
поштовхової 427 100 427 + 4,6 14,0 3,3 – – 

Ет
ал
он
на

 (1
)  

n 
= 

3 

4. Чотириголовий махової 475 100 475 + 3,5 10,5 2,2 – – 

1. Литковий поштовхової 354 56,1 354 + 14,6 63,6 17,8   
2. Чотириголовий 
поштовхової 134 44,3 134 + 5,7 24,7 18,4   

3. Великогомілковий 
поштовхової 303 70,9 303 + 3,8 16,4 5,4   

К
он
тр
ол
ьн
а 

(2
) 

n 
= 

7 

4. Чотириголовий махової 327 68,8 327 + 12,7 54,9 16,7   

У цілому, подібна тенденція в характері розподілення м’язової активності в досліджуваних групах 
м’язів спостерігається й у спортсменів, що складають другу групу. Але в них спостерігається значне 
зниження цього показника в кількісному відношенні, де він приблизно вдвоє нижчий порівняно з 
першою групою (табл. 1). Розрізнення змін статистично достовірні. Як уже відзначалося вище, 
амплітудні характеристики електроміограми в цьому дослідженні визначались у відносних одиницях, 
тобто у площі інтегрованої електроміограми, а не в абсолютних її значеннях. 
Порівняльний аналіз показав також, що амплітудні характеристики при відштовхуванні 

розрізняються не тільки у різних спортсменів другої групи, але і при виконанні ряду наступних спроб 
в одного й того ж спортсмена. 
Зараз немає можливості зіставити електроміографічні характеристики відштовхування під час 

стрибків у висоту, отримані в наших дослідах, оскільки подібні досліди не проводилися. Проте, наші 
відомості свідчать про те, що електроміографічна картина істотно відрізняється у спортсменів, які 
брали участь у цих експериментах. Особливо відчутно це виявлено при порівняльному аналізі 
еталонної і другої груп (табл. 1). 
Таким чином, ці результати показують, що в техніці стрибка у висоту істотне значення має 

міжм’язова координація і її вдосконалення помітно впливає на досягнення в цьому виді спорту. Крім 
того, експерименти показали, що у спортсменів, що входять до складу збірної команди України, 
значно коротша фаза опори, але суттєво більша при цьому електроактивність м’язів. Це дозволяє 
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зробити висновок, що спортсмени високого класу у значно більшій мірі реалізують свої швидкісно-
силові можливості. Про це ж свідчить ступінь використання силових можливостей, який оцінюється, 
як відмічалося вище, за відношенням амплітуди ЕМГ до максимальної М-відповіді, що викликається 
непрямою стимуляцією литкового м’яза. 
Середнє значення ступеня утилізації силових можливостей у спортсменів високого класу – 39,2%, 

тоді як у другої групи воно в середньому складає 19,0% (табл. 2). 
Таблиця 2 

Ступінь використання силових можливостей спортсменів 
(1) група еталону (1) контрольна група 

С-й 41,3% Л-в 21,4% 
Г-й 38,8% К-н 21,2% 
Д-о 37,5% Б-в 20,1% 

  Л-о 18,3% 
  А-ч 16,7% 
  З-в 18,5% 
  К-о 17,1% 

 

Висновки 
1. Серед найважливіших проблем удосконалення навчально-тренувального процесу майбутніх 

учителів фізичної культури можна вказати вдосконалення системи комплексного контролю за рівнем 
основних сторін їх фізичної підготовленості. 

2. Під час оцінки швидкісно-силових якостей студентів можна ефективно використовувати новий 
електрофізіологічний метод, відповідно до якого як показник ступеня реалізації силових можливостей 
використовується цифрове значення відношення величини електроміограми, яка реєструється під час 
відштовхування, до максимальної М-відповіді, викликаної непрямою стимуляцією м’яза. 

3. Метод електрофізіологічного підходу до оцінювання швидкісно-силових якостей можна 
ефективно використовувати при відборі фізичних вправ, спрямованих на розвиток фізичних якостей і 
вдосконалення технічної майстерності майбутніх учителів фізичної культури. 
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Шаверский В.К. Разработка новой методики оценки уровня скоростно-силовых качеств в 
процессе подготовки будущих специалистов физической культуры. 

В статье предлагается новая методика оценки уровня функционирования скоростно-силовых 
качеств, от которых непосредственно зависит результат во многих легкоатлетических видах 
спорта. Внедрение новой методики даст возможности во время учебно-педагогических занятий 
целенаправленно влиять на стимуляцию отдельных систем, повышая их уровень деятельности. 

Shaverskiy V.K. The Development of New Methods of the Speed-and-Strength Qualities Level Evaluation 
in the Process of Future Physical Education Specialists Training. 

The article suggests the new methods of speed-and-strength qualities level functioning evaluation on which 
the results in track-and-field events directly depend. The introduction of new methods will make it possible to 

influence purposefully the stimulation of individual systems by improving their activity level during 
educational-and-pedagogical activities. 
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ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИНЕРГЕТИКИ 

У статті аналізуються загальнонаукові засади педагогічної синергетики,  обговорюються питання 
синергізації освітніх систем, сучасні педагогічні системи та підходи до побудови синергетичної 
концепції освіти. З’ясовується, що педагогічна синергетика базується на універсальних системних 

характеристиках світу. 

Інформаційний бум як один із головних чинників входження сучасного світового ладу в еру 
інформаційного суспільства зумовлює тенденцію науки та технології до процесу зростання, 
поновлення та накопичення знань, який експонентним чином прискорюється, до постійного 
розширення предметних областей дослідження. Ось чому головна тенденція сучасного світу – 
поновлення знань – передбачає й розвиток іншої тенденції, яка визначає спрямованість, скоріше, на 
цілісність знань, ніж на їх конкретний зміст, оскільки швидкі темпи розвитку нашого надзвичайно 
динамічного світу приводять до того, що спеціалізовані знання втрачають свою цінність через 5-10 
років. 
Зазначене вище вимагає розвитку такої системи освіти, яка б забезпечила впровадження в освітню 

галузь інтегративного, синтетичного знання, отриманого на ґрунті міждисциплінарних зв’язків та 
новітніх наукових напрямів, що забезпечать актуалізацію цього процесу. Серед таких синергетика 
може вважатися однією з провідних галузей сучасних міждисциплінарних досліджень. 
Відповідно, останніми роками набуває бурхливого розвитку концепція синергізму у навчанні та 

вихованні. Зазначається, що в сучасній освіті не слід долати хаос знань навчального процесу, 
особистості, а слід навчитися робити його творчим, використовуючи ідеї синергетики, яка вивчає 
процеси самоорганізації, сталості, розпаду та відродження різноманітних структур живої та неживої 
матерії. Тому, як вважається, навчальному процесові слід надавати самоорганізуючого, творчого 
характеру, оскільки він має нелінійну природу [1: 2]. 
У сучасній освіті розвивається тенденція відходу від "книжної школи навчання", а об’єктом освіти 

починає розумітися не сукупність певних знань, а сукупність предметів, ситуацій, подій, явищ, які 
значно багатші ніж їх відображення у поняттях і теоріях.  
Останніми роками багато науковців наголошують у своїх працях на гострій потребі у педагогові 

нового типу, здатного працювати за нових соціальних умов, нетрадиційно підходити до вирішення 
різних педагогічних ситуацій, створювати авторські технології навчання, творчого, відкритого до 
міждисциплінарного діалогу.  
Вивченню питань, пов’язаних із синергетикою (теорією самоорганізації, своєрідною 

міждисциплінарною рефлексією), присвячені роботи В.П. Андрущенка, В.О. Аршинова, І.С. Добро-
нравової, Б.Б. Кадомцева, М.С. Кагана, С.П. Капиці, Є.М. Князєвої, Н.Н. Кисельова, С.Б. Кримського, 
В.С. Лук’янця, С.П. Курдюмова, М.М. Моісеєва, А.П. Назаретяна, Дж. Николиса, І. Прігожина, 
І. Стенгерса, Г. Хакена й ін. 
Гносеологічні проблеми дослідження процесів самоорганізації систем різної природи знаходять 

висвітлення у працях Л.Г. Антипенка, С.П. Ситька, С.О. Нікольського, Ю.М. Плюскіна, Л.А. Солов’я 
та ін. Епістемологічна значущість синергетичних методів і підходів до проблем еволюції в соціальних 
системах знайшло своє відображення у поглядах М.М. Моісеєва, Дж. Скотта, О.І. Субетто, 
Ю.В. Яковця та ін. 
Дослідження у галузі синергетики доводять, що у світі немає безструктурних предметів та явищ, 

що хаос, випадковість, дезорганізація можуть бути не тільки руйнівними чинниками, але й за певних 
обставин несуть у собі творчий і конструктивістський початок. 
Концептуально-методологічна новизна ідей самоорганізації пов’язана із визнанням здатності 

різних систем до саморозвитку не тільки за рахунок припливу енергії, інформації, речовини ззовні, 
але й за рахунок використання їхніх внутрішніх можливостей [3]. 
Як засвідчують дослідження у галузі синергетики, синергетична парадигма сприяє глибокому 

пізнанню таких складних, нелінійних, відкритих систем, як суспільство, різних його підсистем, у 
тому числі й освіти. 
Синергетичні принципи все більше починають враховуватися в Україні при побудові наукових 

досліджень у економічній галузі (О.В. Гошовська, Ю.О. Клочко, О.В. Хитра та ін.), у сфері 
філософських наук (А.П. Возний, А.В. Євтодюк, М.В. Колесникова, Г.О. Нестеренко, І.О. Снегірьов, 
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С.М. Цимбал та ін.), соціології та політології (Л.Д. Бевзенко, Л.В. Бойко-Бойчук, Л.В. Юрченко та 
ін.). 
Останнім часом в освітньому просторі ідеї синергетики знаходять широке застосування, коли 

педагогічні системи починають аналізуватися у термінах теорії самоорганізації. Окремі аспекти теорії 
самоорганізації з педагогічної точки зору знайшли відбиття в роботах В.О. Аршинова, В.Г. Буданова, 
В.В. Василькової, В.Г. Виненка, А.В. Євтодюк, Л.Я. Зоріної, С.П. Капиці, Є.М. Князєвої, 
С.П. Курдюмова, В.С. Лутая, Г.Г. Малинецького, В.В. Маткіна, А.П. Назаретяна, Л.І. Новикової, 
Є.Г. Пугачової, М.М. Таланчука, Д.І. Трубецькової, С.С. Шевельової, Ю.В. Шароніної й ін. 
Проблеми застосування принципів синергетики в освітній галузі стають предметом вивчення 

багатьох науковців (І. Вінкель, В.С. Гершунький, І.В. Єршова-Бабенко, А.В. Євтодюк, М.Ф. Карпов, 
С.Ф. Клепко, В.А. Кушнір, С.Д. Максимов, А.П. Назаретян, Р.Є. Ровинський, В.А. Цикінта ін.), які 
використовують синергетичну парадигму у процесі осмислення освітніх процесів та у проектуванні й 
побудові освітніх систем. 
Синергетичну інтерпретацію розвитку освіти загалом здійснюють: В.С. Лутай, В.І. Редюхін, 

М.Ю. Опьонков, С.С. Шевельова, В.Г. Буданов, А.П. Назаретян, В.І. Аршинов, К.Н. Солов’єнко, 
Є.Г. Пугачова, В.Н. Вандишев, В.А. Цикін, В.А. Кушнір, Н.Б. Булгакова, О.В. Чалий тощо. 
Проблемі використання синергетичного підходу в педагогіці присвячені й деякі дисертаційні 

дослідження (О.І. Бочкарьов, В.Т. Виненко, А.В. Євдотюк, В.В. Маткін, Л.В. Сурчалова, 
Ю.В. Талагаєв, М.О. Федорова й ін.). 
Широко розвивається методологія синергетики (В.І. Андрєєв, Л.Я. Зоріна, В.І. Редюхін й ін.). У 

них закладені основи "синергетики освіти" (Г. Шеффер), розкриваються синергетичні закономірності 
освітньої діяльності, показано, що синергетичний підхід ґрунтується на домінуванні в освітній 
діяльності самоосвіти, самоорганізації, самоврядування й укладається у стимулюючому впливові на 
суб’єкта навчальної діяльності з метою його саморозкриття й самовдосконалення в процесі 
співробітництва з іншими людьми й із самим собою. 
Універсальні характеристики світу, зафіксовані синергетикою (а ще раніше, деякі з них були 

констатовані теорією систем) виявляються у функціонуванні й освітніх систем – як на рівні 
пасивному (у вигляді природного розвитку подій в освітній сфері), так і на рівні активно-
рефлексивному – через входження синергетичної пояснювальної моделі та, взагалі, синергетичної 
парадигми мислення у сферу педагогічної думки, яка починає рефлексувати освітні процеси з позиції 
неврівноваженої динаміки, моделюючи освітні системи за допомогою принципів синергетики з метою 
їх оптимізації. Цю форму педагогічної рефлексії можна назвати "педагогічною синергетикою" – 
системою педагогічних поглядів, орієнтованих на синергетичну парадигму пізнання світу та 
оптимізацію освітніх систем за допомогою теоретичних та практичних ресурсів синергетики. 
Педагогічна синергетика не тільки впроваджує синергетичну парадигму в освітню сферу, не 

тільки осмислює та проектує педагогічні системи на ґрунті синергетичних принципів, але й аналізує 
відомі педагогічні системи щодо наявності в них синергетичних рис. 
Слід сказати, що, незважаючи на те, що проблемам синергетики в освіті присвячено чимало робіт, 

такі поняття, як "педагогічна синергетика", "синергетичний підхід в освіті", ще не одержали 
однозначного тлумачення в педагогіці та перебувають у стадії розробки та обґрунтування. 
Суттєво, що малодослідженими є можливості зміни системних властивостей особистісної сфери 

вихованця за допомогою синергетичного підходу до педагогічної діяльності, підвищення 
сприйнятливості педагога до новацій, надання йому можливостей активного цілеспрямованого й 
вільного використання інформації, актуалізації внутрішніх чинників і мотивів, спрямованих на свій 
саморозвиток тощо [3]. 
Загалом, актуальність упровадження ідей синергетики в освіту випливає із протиріч в освітній 

практиці між: 
− необхідністю реалізації синергетичного підходу у професійній діяльності педагога й 

недостатньою розробленістю в педагогіці вихідних концептуальних основ педагогічної 
синергетики; 

− традиційним лінійним мисленням і нелінійним імовірнісним синергетичним мисленням; 
− декларацією особистісно-орієнтованої парадигми навчання та виховання й відсутністю 

ефективних технологій її реалізації; 
− системою освіти, вибудуваної відповідно до ідеалів і норм класичної науки, і відкритою 

моделлю освіти, зміст якої має бути багатогранним й варіативним; 
− інтеграцією й диференціацією різних способів освоєння людиною світу; 
− невідповідністю форм і методів організації навчально-виховного процесу й навчальних 

можливостей і потреб вихованців. 
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Таким чином, актуальність зазначеної проблеми та наявність ситуації, коли наукові роботи в 
галузі педагогічної синергетики можуть вважатися "піонерськими" й зумовили вибір теми нашої 
статті. 
Відповідно, метою нашої статті є аналіз загальнонаукових засад педагогічної синергетики, які 

дозволяють окреслити підходи до побудови синергетичної концепції освіти. 
У цілому, синергетичний стиль наукового мислення містить у собі, з одного боку, імовірнісне 

бачення світу, що одержало бурхливий розвиток у XX столітті. З іншого боку, синергетику можна 
розглядати як сучасний етап розвитку кібернетики і системних досліджень. При цьому синергетика, 
не будучи жорстко орієнтованою сукупністю методологічних принципів і понять, скоріше відіграє 
роль системної рефлексії й виходить не з однозначного загальноприйнятого визначення поняття 
"система", а з притаманного їй набору властивостей. Серед таких властивостей можна відзначити 
нелінійність, цілісність, стійкість структури, процеси її становлення і самоорганізації, системний 
"ефект додавання" (коли вхідні в систему елементи визначаються в залежності від цілого, від 
координації з іншими її елементами і поводяться зовсім інакше, ніж у випадку їхньої незалежності: 
принцип "ціле більше частин") [4].  
Появу концепцій самоорганізації (синергетики, зокрема) можна розглядати як новий важливий 

етап еволюції науки, що, наступивши за суперспеціалізацією, несе нові можливості діалогу наук і 
нові підходи до їхнього викладання. 
Загалом, синергетична парадигма все більш інтегрується у концептуальну площину сучасної 

філософії та науки, які констатують, що сучасний світ на рівні його розуміння стає все більш 
цілісним: на рівні філософського знання принцип єдності світу втілений у концепції глобального 
еволюціонізму, відповідно до якої всі аспекти нашого Всесвіту – від неживої до живої матерії та 
соціальних форм буття – знаходяться у всезагальному полі розвитку, яке виявляє універсальні риси. А 
хронобіологічні дослідження довели єдність світу на рівні ритмічної складової Всесвіту.  
У понятійній площині природознавчих наук світ постає цілісним синергетичним утворенням: 

теорія відносності фіксує нерозчленованість простору та часу, частки та хвилі; квантова фізика 
стверджує єдність світу на фундаментальному квантову рівні матерії, а світ з точки зору квантового 
"парадоксу спостерігача" постає єдиним нерозчленованим комплексом, у якому спостерігач та світ 
взаємно зумовлюють один одного.  
Наукові дослідження функціонування розумного життя дозволили обґрунтувати антропний 

принцип, стверджуючий нерозривний психо-матеріальний зв’язок людини та космосу. Екологічна 
парадигма пізнання світу дозволила розробити концепцію ноосфери, що розуміється як єдність 
природи та ментально-емоційної складової людини. 
Найбільш повно феномен єдності світу як певне одкровення сучасної науки репрезентується 

синергетичною пояснювальною моделлю, котра постає своєрідною міждисциплінарною рефлексією, 
що виявляє загальні принципи структуралізації та розвитку світу, починаючи від неживих, і 
закінчуючи живими та соціальними системами. 
Розвиток синергетичної рефлексії здійснив істотний вплив на багато предметних областей 

сучасної науки як форми суспільної свідомості, у тому числі і на філософію, суспільні науки, 
психологію та педагогіку. Один із аспектів такого впливу на педагогіку пов’язаний із кристалізацією 
нового напряму у сфері педагогічної думки – педагогічної синергетики. 
Термін "педагогічна синергетика" поки що не знаходить глибокого пояснення у педагогічних 

джерелах, що свідчить про недостатню теоретичну розробленість даного феномена у сфері 
педагогічної думки. У Російській педагогічній енциклопедії (1993-1999 рр.) слова "синергетика", 
"синергетичний" згадуються лише один раз [5]. 
Суттєво, що, починаючи з кінця ХХ століття для педагогіки синергетика починає виступати як 

один із методологічних принципів аналізу освітніх систем. Таким чином, як пише А.В. Євдотюк, 
дослідження педагогічних реалій сьогодні має поєднувати системно-синергетичний й історичний 
підходи при вивченні освітніх систем, коли порівняльно-оцінювальні дослідження педагогічного 
досвіду мають виняткове теоретичне й практичне значення [6: 17-20].  
Як вважає В.Д. Грачов, поширення синергетичних ідей за сучасних умов, по-перше, постало 

важливим чинником, що забезпечує стирання границь між природознавством і суспільствознавством і 
сприяє побудові універсальної еволюційної картини світу; по-друге, виявилося засобом 
гуманітаризації освіти; по-третє, є своєрідним "методологічним інструментом" при дослідженні 
масової психології, а також механізмів творчості та інших психолого-педагогічних аспектів [7]. 
Однак, як пише В.А. Ігнатова, активному впровадженню ідей синергетики у освітню галузь 
перешкоджають традиційне педагогічне мислення і переконаність розроблювачів змісту освіти у 
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тому, що має пройти не менш півстоліття між утвердженням пізнавальної моделі в науці і її адаптації 
в освіті [8: 27].  
А.А. Ворожбітова розглядає педагогічну синергетику як синтез багатофакторних взаємодій у 

зустрічних процесах виховання і самовиховання, освіти і самоосвіти, навчання і самонавчання, що 
матеріалізуються в особистості, яка навчається [9: 22].  
В.І. Андрєєв пропонує назвати педагогічною синергетикою область педагогічного знання, що 

ґрунтується на законах і закономірностях синергетики, тобто законах і закономірностях 
самоорганізації і саморозвитку педагогічних, тобто освітньо-виховних систем [10: 446-447]. При 
цьому педагогічна синергетика дає можливість по-новому підійти до розробки проблем розвитку 
педагогічних систем, дає можливість розглядати них з позиції "відкритості", співтворчості й 
орієнтації на саморозвиток [10: 455]. 
На думку М.О. Федорової, фундаментальні положення синергетики відкривають нові можливості 

для педагогічної науки (зокрема, й у плані концептуалізації педагогічної синергетики), тому що саме 
самоорганізація дає можливість зрозуміти механізм розвитку особистості того, якого навчають, 
педагогічного колективу, педагогічної системи в цілому [3: 22-23]. При цьому, самоорганізація 
випливає з об’єктивних передумов саморуху системи, що свідчать про її внутрішню активність, 
здатність до створення й ускладнення структури. 
Таким чином, проблема пошуку місця синергетики в дослідженні проблем освіти пов’язана з тим, 

що педагогічна думка все більше зосереджується на аналізі різних освітніх парадигм у їхній 
парадигмальній та функціональній єдності. Таким чином, педагогічна синергетика є віддзеркаленням 
потреби сучасної педагогічної думки у певному теоретичному синтезі педагогічних підходів, систем, 
ідей.  
На думку М.О. Федорової, однією з умов застосування принципів синергетики в освіті є розгляд 

останньої як нелінійної, відкритої системи, що самоорганізується [3: 23-24].  
Таким чином, сучасна педагогічна синергетика базується, головним чином, на таких 

універсальних системних характеристиках, як відкритість та самоорганізація, що у концептуальному 
та функціональному планах постають відправним методологічним принципом побудови 
парадигмальних засад цього новітнього напряму у розвитку педагогічної думки другої половини ХХ 
століття. 
Освіта як соціальна система та суспільний інститут виявляє відкритість та самоорганізацію, 

оскільки будь-яка соціальна система постає саме нелінійною відкритою системою, яка завдяки 
зовнішнім впливам може якісно змінювати свою внутрішню структуру та еволюціонувати у певному 
напрямку, що знаходить відбиток у сфері педагогічної рефлексії.  
Отже, синергетика може виступити методологічною основою для прогностичної й управлінської 

діяльності в сучасному світі. Синергетика орієнтована на пошук певних універсальних законів 
еволюції відкритих неврівноважених систем будь-якої природи, коли стає очевидним, що 
скадноорганізованим системам не можна нав’язувати шляхи їхнього розвитку, коли сама 
складноорганізована система має, як правило, не єдиний, а безліч шляхів розвитку, а хаос може 
виступати механізмом самоорганізації соціальних, зокрема й освітніх структур. 
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Вознюк А.В. Общенаучные принципы педагогической синергетики. 

В статье анализируются  общенаучные принципы педагогической синергетики, обсуждаются 
вопросы синергизации  образовательных систем, современные педагогические системы и подходы к 
построению синергетической концепции образования. Выясняется, что педагогическая синергетика 

базируется на универсальных системных характеристиках мира. 

Voznyuk О.V. The Scientific Principles of Pedagogical Synergetics. 

The scientific principles of pedagogical synergetics are analysed, the problems of synergizing the 
educational systems, modern pedagogical systems and approaches, the formation of synergetic conception of 

education are discussed. It is made clear that pedagogical synergetics is based on universal system 
characteristics of the world.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 
В КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНИХ ІННОВАЦІЙ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ШКОЛИ 

У статті подано характеристику мотивів структурних реформ середньої освіти Великої Британії 
у 80-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст. Проаналізовано підходи до запровадження альтернативної 

освітньої пропозиції. З’ясовано особливості концепції освітнього вибору, що стали основою сучасної 
політики структурних реформ. 

Однією з провідних тенденцій реформування середньої школи багатьох розвинених країн світу є 
структурна диференціація, що передбачає виникнення альтернативної освітньої пропозиції. 
Аналогічні процеси відбуваються сьогодні і в системі середньої освіти нашої держави. Мотивація 
здійснення структурних реформ не завжди є зрозумілою, а тому і переконливою для споживачів 
освітніх послуг і для українського суспільства в цілому. Тому актуальним є аналіз мотивації та 
концептуальних основ цього процесу у світовій освітній політиці та практиці реформаційних 
перетворень тих країн, що набули за їх результатами міжнародного визнання. До їх числа належить 
передусім Велика Британія, освітня система якої зазнала протягом останніх двадцяти років суттєвих 
змін. 
Метою статті є аналіз концептуальних основ структурних інновацій у системі середньої освіти 

Великої Британії, що призвели до розширення альтернативної освітньої пропозиції. 
В основу нашого аналізу покладено як офіційні документи реформ, зокрема Акт про освітню 

реформу (1988 р.), Біла книга "Вибір та різноманіття: Новий план для шкіл" (1992 р.), Біла книга 
"Школи, що досягають успіху" (2001 р.), Зелена книга "14-19: розширення обов’язків, підвищення 
стандартів" (2002 р.) тощо, так і наукові праці провідних британських теоретиків освіти, зокрема 
С. Болла, Б. Дейвіса, Дж. Еванса, Ш. Гевіртца, С. Говарда, Дж. Фітца та ін. 
Певний внесок у висвітлення досліджуваної нами проблеми зробили вітчизняні компаративісти 

О. Локшина, К. Корсак, О. Матвієнко, А. Сбруєва. Однак цілісного розгляду проблеми здійснено не 
було, що й зумовлює актуальність цієї проблеми. 
Аналіз мотивів структурних реформ середньої освіти Великої Британії у 80-х рр. ХХ ст. – на 

початку ХХІ ст. дозволяє нам дійти певних висновків щодо пріоритетів освітньої політики двох типів: 
консервативної та лейбористської.  
З 1980 до 1997 р. у часи правління консервативних урядів М. Тетчер та Дж. Мейджора провідними 

мотивами структурних реформ ми вважаємо такі: 
1) забезпечення конкурентоспроможності національної освітньої системи на глобальному ринку 

робочої сили; 
2) утворення в рамках національної освітньої системи конкурентного середовища, яке б спонукало 

кожен навчальний заклад до пошуку своєї ринкової ніші, в якій він може знайти свого клієнта та 
забезпечити йому освітню пропозицію високого рівня якості; 

3) перетворення батьків учнів на відповідальних клієнтів освітніх послуг (представників клієнтів, 
тобто учнів), які отримують повноцінну інформацію щодо якості цих послуг та мають можливість 
зробити грамотний обґрунтований освітній вибір. 
Наведені вище мотиви структурних реформ зумовили розвиток неоліберальній теорії освітнього 

вибору як концептуальної основи консервативних структурних інновацій в освітній системі Великої 
Британії. 
Головними принципами неоліберальних структурних інновацій є, на думку провідних дослідників 

консервативної освітньої політики, такі: 
− відмова від трактування освіти як пріоритетно суспільного блага та віддання переваги її 

трактуванню як приватного блага [1]; 
− запровадження ринкових механізмів освітніх змін, передусім таких, як: а) конкуренція між 

провайдерами освітніх послуг; б) вільний вибір освітніх послуг споживачами, в) звітність 
провайдерів перед споживачами; г) фінансування державою не провайдерів, а споживачів освітніх 
послуг [2]; 

− усунення існуючих законодавчих перешкод до вільного здійснення освітнього вибору в 
рамках державних освітніх систем;  

− суттєве розширення можливостей освітнього вибору шляхом здійснення численних 
структурних інновацій, наслідком яких є утворення нової, альтернативної освітньої пропозиції [3]; 

− підвищення рівня автономності діяльності школи та її відповідальності за досягнуті 
результати перед споживачами освітніх послуг [4]; 
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− розмивання грані між державною та приватною школою, що стосується, передусім, джерел 
фінансування навчальних закладів та форм їх звітності [4];  

− скорочення учнівських контингентів державної школи та зростання контингентів приватної 
школи за рахунок фінансової підтримки державою вільного вибору навчального закладу 
споживачами освітніх послуг [5]. 
Важливим механізмом запровадження структурних інновацій та формування альтернативної 

освітньої пропозиції стало вивільнення шкіл з під опіки місцевих освітніх адміністрацій та 
запровадження автономного шкільного менеджменту 
Найсуттєвішими особливостями політики автономного шкільного менеджменту дослідники 

вважають такі: 
− надання школам додаткових повноважень щодо використання шкільних ресурсів: 

фінансових, інтелектуальних, технологічних, адміністративних, часових, інформаційних;  
− розширення соціальної бази діяльності школи, розвиток соціального партнерства з усіма 

зацікавленими в результатах її роботи сторонами шляхом залучення батьківської громадськості та 
представників місцевої громади до вирішення проблем шкільного життя, до здійснення 
управлінських повноважень у складі ради школи; 

− формування в школі сильного трансформаційного та дистрибутивного лідерства [6]. 
У результаті таких управлінських реформ кожен навчальний заклад отримав можливість вільного 

пошуку і реалізації своєї особливої освітньої місії, осмислення свого власного етосу, виробленого до 
того ж за активної участі всього шкільного колективу: як педагогів та адміністрації, так і учнів, їх 
батьків, місцевої громади. 
Основними формами альтернативної освітньої пропозиції, що були запроваджені в період 

консервативних освітніх реформ стали такі: 1) грантові школи – загальноосвітні навчальні заклади, 
що вийшли з під адміністративного та фінансового підпорядкування  LEA та отримали широкі 
самоврядні можливості; 2) міські технологічні коледжі, зміст навчання в яких передбачав надання 
серйозної технічної освіти, необхідної для роботи на сучасному високотехнологічному виробництві.  
З перемогою лейбористів на загальних виборах 1997 року почався новий етап освітніх реформ, у 

тому числі і структурних інновацій в освітній системі. Сам Т. Блер визначив сутність своєї політики 
як неолейборизм, в якому будуть мати місце "патріотизм і інтернаціоналізм", "дух підприємництва" 
та "соціальна справедливість, лібералізм і соціалізм", "нова модернізована соціал-демократія, яка 
характеризуватиметься підтримкою ринкової економіки, а не ринкового суспільства" [7: 2]. 
Соціальна політика лейбористських урядів Т. Блера базується, на думку дослідників, на принципі 

"селективного універсалізму", який означає систему відкриту для учнів усіх соціальних верств, але 
структуровану так, щоб підтримувались різні типи навчання, кваліфікації та результати згідно з 
пізнавальними інтересами та соціальними перспективами кожного з учнів [8: 144]. 
Чільне місце в освітніх реформах лейбористів посіла програма "Висока якість освіти в містах" 

(Excellence in Cities), розпочата урядом у травні 1999 року. Вона мала на меті надання кращих 
освітніх можливостей для дітей, що живуть у бідних міських районах (центральні райони великих 
міст). Програма включила такі можливості структурної диференціації освітніх закладів та 
запровадження нових типів освітньої пропозиції: 

1) створення Міських освітніх центрів високої якості освіти; 
2) розвиток спеціалізованих шкіл у місцях дії програми; 
3) створення Шкіл-маяків з метою поширення  кращого педагогічного досвіду шляхом 

наставництва, підвищення кваліфікації вчителів інших шкіл, консультування тощо. До 2005 року 
передбачається збільшення їх кількості до 1400; 

4) створення Зон освітньої дії (EAZ), кожна з яких включає до 20 початкових, загальноосвітніх 
середніх, та спеціалізованих шкіл.  Метою Зон став розвиток партнерства між школою, сім’єю та 
приватним бізнесом. Для підвищення освітніх стандартів Зони отримали право самостійно визначати 
свій навчальний план [9]. 
У подальші періоди перебування при владі лейбористських урядів (2001-2004 рр., 2004-2007 рр.) 

структурна диференціація освітньої системи Великої Британії набула подальшого розвитку. В 
сучасних умовах існує широке коло типів навчальних закладів, більшість з яких можна розглядати як 
альтернативу масовій державній школі. Сучасна система середньої освіти Великої Британії включає: 

(1) міські технологічні коледжі. Запроваджені згідно Акту Бейкера у 1988 р. і спрямовані на 
спеціалізацію у сфері інформаційних технологій. Специфічною особливістю таких закладів повинно 
було стати залучення приватного бізнесу до їх фінансування та менеджменту, що не було реалізовано 
в повній мірі [9: 25]. 

(2) спеціалізовані школи (з 1993 р.). Статус спеціалізованої може набути загальноосвітня школа, у 
якій створені для цього певні умови (навчальні, фінансові, бажання батьків). У 2006 р. у країні 
функціонувало понад двох з половиною тисяч спеціалізованих шкіл, що складає близько 80% всіх 
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загальноосвітніх шкіл, де навчається понад 2,5 млн. учнів [10]. Будь-яка державна загальноосвітня 
школа в Англії має право претендувати на набуття статусу спеціалізованої школи з 10 існуючих 
спеціальностей: мистецтво, бізнес та підприємництво, техніка, гуманітарні науки, мови, математика 
та комп’ютер, музика, природничі науки, спорт та технології. 

(3) комунальні школи – статус, наданий загальноосвітнім школам, керованим місцевими освітніми 
адміністраціями, лейбористським урядом (раніше – LEA county schools); 

(4) фондові школи (foundation) – статус, наданий лейбористською адміністрацією абсолютній 
більшості грантових шкіл (grant-maintained schools), започаткованих консерваторами у 1988 р. 
(близько 1100 на завершальному етапі їх існування); 

(5) добровільно фінансовані та добровільно контрольовані школи – релігійні приватні школи, що 
отримують державне фінансування. Традиційно  існували школи, що належать англіканській, 
католицькій та іудейській (з ХІХ ст.) церквам. Між 1985 та 1990 роками, за часів правління 
консервативних урядів, кількість релігійних шкіл значно зросла. Лейбористи підтримують збільшення 
кількості релігійних шкіл, у тому числі і тих, що належать до нетрадиційних для Англії церков 
(5 іудейських, 2 сикхські, 4 мусульманські, 1 грецька ортодоксальна, 1 адвентистів сьомого дня) [11: 
26]; 

(6) граматичні школи – традиційні селективні школи, кількість яких значно зменшилась за останнє 
десятиліття і складає 164, у яких навчається до 20 000 учнів [12: 3]; 

(7) середні сучасні школи – традиційно існуючі навчальні заклади, у яких навчаються діти з 
найнижчим рівнем академічних здібностей (179 шкіл та близько 40 000 учнів); 

(8) міські академії – засновані за ініціативою лейбористського уряду у соціально бідних районах 
великих міст. Близькі за ідеєю до міських технологічних коледжів та чартерних шкіл (США) [11: 25]; 

(9) школи-маяки – школи поширення передового педагогічного досвіду, про які вже йшла мова 
вище. З 2005 р. державна програма розвитку Шкіл-маяків припинила своє існування. Подальшу 
підтримку вони можуть отримати тільки з місцевих бюджетів; 

(10) центри професійної якості – започатковані у 2001 році центри професійної освіти для дітей 
14-19 років [11: 26]. 
Наявність широкого різноманіття типів шкіл все ж не задовольняє консервативних критиків 

реформ "справа". Причинами тому є: 
− припинення дії ваучерної "Програми оплачуваних навчальних місць", започаткованої 

консерваторами, за якою 45 тис. найталановитіших вихідців з бідних сімей навчалися у приватних 
школах за державний рахунок; 

− обмеження батьківського вибору так званим "правилом додаткових навчальних місць", за 
яким нова школа не може бути відкрита у місцевості, де в існуючих школах є вільні місця. 
Популярні (ефективні) школи стають у таких умовах переповненими, мають довгі черги для вступу. 
Вибір батьків залишається незадоволеним: їх діти потрапляють у ті школи, де є вільні місця, тобто – 
гірші школи" [13: 4-5]. 
На завершення розгляду досліджуваної проблеми сформулюємо певні висновки щодо 

особливостей розвитку альтернативної освітньої пропозиції в контексті структурних реформ освіти у 
80-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст.  
Перш за все підкреслимо, що створення альтернативних шкіл мало на меті як розвиток в освітній 

системі конкурентного середовища, а разом з тим і  підвищення якості діяльності освітньої системи в 
цілому, так і  задоволення освітніх потреб кожного громадянина як споживача освітніх послуг. 
Створювана в контексті структурних інновацій альтернативна освітня пропозиція передбачала, 

передусім, розвиток спеціалізованих державних шкіл, які реалізують принцип "селективного 
універсалізму" в освіті, тобто забезпечення універсального права на ту освіту, яка необхідна для 
реалізації життєвих потреб кожного клієнта не залежно від його соціального походження та 
соціальних перспектив. 
Досвід структурних інновацій у середній освіті Великої Британії є корисним і для Української 

освіти, яка теж йде шляхом спеціалізації старшої ланки середньої школи. Найбільш цікавою, з нашої 
точки зору, є практика залучення батьків учнів та місцевої громади до визначення профілю 
спеціалізації школи, тобто тієї специфічної альтернативи, яку становитиме місцева школа порівняно з 
іншими навчальними закладами. 
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Гаращук К.В. Концептуальные основы развития альтернативного образовательного 
предложения в контексте структурных инноваций в современной английской школе. 

В статье подана характеристика мотивов структурных реформ среднего образования 
Великобритании в 80-х г. XX-го в. – -начале ХXI в. Проанализированы подходы к внедрению 
альтернативного образовательного предложения. Установлены особенности концепции 
образовательного выбора, ставшие основой современной политики структурных реформ. 

Harashchuk K.V. Conceptual Grounds of the Alternative Educational Proposition Development in the 
Context of Structural Innovations in Modern English School. 

The article gives motives’ characteristics of structural reforms of secondary education in Great Britain in the 
80-ies of the 20th c. – the beginning of the 21st c. Approaches to the adoption of alternative educational 

proposition are analysed. Peculiarities of the educational choice concept that became the ground of modern 
structural reforms’ policy are defined. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ 

У статті автор розглядає питання підготовки вчителя-філолога до навчання дорослих, висвітлює 
педагогічні умови ефективного навчання дорослих, визначає виконавчі функції вчителя у дорослій 

аудиторії. На підставі аналізу характерних особливостей, індивідуальних рис дорослого слухача, що 
визначають ставлення особистості до навчання, окреслено основні принципи навчання, які 

сприятимуть ефективності навчального процесу. 

У Проекті Закону України "Про Освіту дорослих" зазначено, що "освіта дорослих – провідний 
чинник соціального та економічного прогресу суспільства, найвищою цінністю і основним капіталом 
якого в сучасному світі є людина, здатна до пошуку та засвоєння нових знань і прийняття 
нестандартних рішень" [1]. 
Підготовка сучасного вчителя-філолога до навчання дорослих потребує ґрунтовного 

ознайомлення з особливостями змісту, форм і методів навчання дорослих. Оскільки сучасний учитель 
потребує певної педагогічної, методологічної й методичної підготовки, актуальним є визначення 
основних принципів навчання дорослих. При цьому маємо врахувати як загальні характеристики 
дорослого слухача, так і особливі, індивідуальні якості, що впливатимуть на навчальний процес. 
Аспекти неперервної освіти дорослих у сучасній педагогічній освіті досліджували С. Болтівець, 

В. Даниленко, Р. Дронікова, Б. Матвієнко, С. Саган, Л. Сігаєва, С. Хаджирадєва, І. Цимбалюк. Однак 
питання ефективного навчання дорослих вивчено недостатньо, що свідчить про актуальність 
проблеми та зумовлює наш інтерес до здобутків закордонних учених. 
Досить ґрунтовно розглядають зазначену проблему такі зарубіжні дослідники у сфері освіти 

дорослих, як Дж. Баум, Д. Брандедж, Дж. Кід, Р. Льюіс, А. Нокс, А. Роджерс, М. Хоу та інші. 
Завдання вчителя полягає в тому, щоб з’ясувати фактори, які можуть стати перешкодою для 

ефективного навчання. Тому мета цієї роботи – окреслити на підставі загальних характеристик 
дорослого слухача основні принципи навчання, які сприятимуть ефективності навчального процесу. 
Працюючи в групі дорослих студентів, учителі з самого початку стикаються зі складним 

завданням – виявити та проаналізувати характерні особливості кожного слухача, як індивідуальні 
риси, так і позитивне й негативне ставлення до навчального процесу, а саме: 

− деякі слухачі усвідомлюють себе більш дорослими, ніж інші; одні вимагають автономності у 
навчанні, інші охоче сприймають всі умови навчання; 

− усі слухачі розумово зростають і розвиваються, але кожен у своєму напрямку і з різним 
темпом; 

− деякі студенти володіють більшим досвідом і знаннями, ніж інші; 
− кожен студент має свою навчальну мету, сподівання, точку зору стосовно певних тем 

обговорення; 
− кожен дорослий слухач використовує свій спосіб навчання [2: 82]. 
Поряд з негативними показниками, існує чимало позитивних факторів: розмаїття знань; уміння й 

досвід, які разом засвоюються в класній аудиторії; усвідомлення мети й потреб; бажання студентів 
застосувати набуті знання й уміння в своєму житті. 
На думку Джонатана Скотта [3], більшість викладачів вищих навчальних закладів не вірять, що 

ефективне навчання високо цінується. Тому університети вимагають створити належну політику й 
процедуру визнання та відзначення ефективного навчання. Більше уваги має надаватися певним 
досягненням як у викладанні, так і в оцінюванні. Важливим елементом ефективного навчання є 
керування та управління навчальною діяльністю. 
Можна визначити такі принципи ефективного навчання: 

− слухати студентів і вчитися у них; 
− формувати впевненість і навчальний потенціал студентів; 
− знати потреби слухачів та їхні стратегії вивчення відповідної теми; 
− використовувати ретельно відібрані стратегії навчання, тестування й оцінювання; 
− активно залучати студентів до процесу навчання шляхом використання таких методів, як 

кейс-навчання, дискусія, проекти та проблемні ситуації; 
− проводити тестування з метою спонукання студентів до більшої відповідальності й поєднання 

теорії з практикою; 
− забезпечити зворотній зв’язок у навчанні студента для виявлення його помилок; 
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− впроваджувати різноманітні системи контролю за аудиторною та самостійною роботою 
слухача залежно від рівня його досвіду, досягнень і підготовки; 

− підвищувати професійний рівень; 
− здійснювати пошук нових підходів до вивчення й навчання та обговорювати свої їдеї з 

іншими викладачами; 
− працювати у команді інших викладачів з метою планування та розвитку загального досвіду 

слухача. 
Викладач Оуклендського технологічного інституту Ненсі де Фрейт [4] вважає, що запорукою 

ефективного навчання є особистість, викладач, який має власне розуміння, особливу думку щодо 
певних питань у своїй галузі, окрім, звичайно, професійних знань. Навіть коли його думка 
відрізняється від думки слухача, то сам взірець викладача і повага до нього впливає на студента. 
Дослідник Кісейн Слейні вважає, що ефективне навчання можливе тоді, коли викладач готовий 

"пройти додаткову милю зі студентом" [5]. Тобто викладач усвідомлює, що кожний студент має своє 
світосприйняття і його навчання (академічне) займає одну маленьку частину того світу. Завдання 
викладача полягає в тому, щоб  пристосувати процес навчання до світогляду студента. 
На думку Мартіна Мурея [6], важливим елементом ефективного навчання є усвідомлення 

викладачем того факту, що без вивчення не відбувається навчання. Таким чином, викладач повинен 
сфокусуватися не тільки на викладанні й здобутті високого рейтингу студентів, але й на збільшенні 
до максимуму рівня вивчення матеріалу. Цього можна досягти за рахунок переходу від пасивного 
конспектування матеріалу на лекціях до активної роботи студентів на корисних, захоплюючих 
практичних заняттях. Чим більше викладач буде усвідомлювати, що студент майже нічого не вивчає 
на лекціях, а в основному вчиться на інтерактивних заняттях, тим ефективнішим буде навчання. 
Функція вчителя, що навчає дорослих, є ширшою, ніж функція демонструвати, читати лекцію або 

надавати інформацію. Функція вчителя полягає в організації послідовної навчальної діяльності 
слухачів та їхньому залученні до неї. Але це не заперечує також традиційного підходу до навчання. 
Для здійснення ефективного навчання вчителю необхідно, по-перше, оволодіти різними вміннями та 
відпрацювати своє ставлення як до слухача, так і до предмету навчання. Ставлення до слухача 
передбачає турботу, чуйність і підтримку; гнучке розуміння, інноваційність; бажання 
експериментувати; відбір навчального матеріалу для задоволення особливих потреб навчальної групи 
(тобто не варто використовувати одні й ті ж методи навчання та однаковий зміст). По-друге, має бути 
чітке розуміння філософії навчання – гарант його ефективності. Адже ефективне навчання залежить у 
більшості випадків від прозорої логічної схеми діяльності викладача. Щоб зробити засвоєння 
матеріалу свідомим процесом, викладач повинен знати й розуміти концепції навчання дорослих. По-
третє, викладач повинен розвивати вміння навчати, а саме: 

− уміння планувати – вибір стратегій та ефективне використання засобів навчання; 
− уміння спілкуватися – викладання матеріалу доступною і зрозумілою для аудиторії мовою; 
− уміння управляти – надання слухачеві рекомендацій, пристосування навчальних завдань до 

потреб, сподівань і можливостей кожного слухача; 
− уміння оцінювати – визначення мети навчання, ведення контролю за його успішністю, 

пояснення оцінки слухачам; 
− уміння володіти предметом – наявність компетентних знань зі свого предмету, спрямованість 

на продовження професійного розвитку [2: 225]. 
Крім того, викладач повинен бути впевненим у своїй компетентності та поважати себе – це 

почуття, що швидко передаються слухачам. А. Роджерс стверджує, що "дорослі слухачі будуть 
поважати нас як педагогів та охоче будуть виконувати поставленні перед ними завдання, доки ми 
будемо впевненими в собі й довірятимемо їм. Така повага здійснюється тільки за умови поваги до 
самих себе" [2: 226]. 
Англійські дослідники [7] визначають дві виконавчі функції вчителя у класній аудиторії: надавати 

інформацію та допомагати слухачам сприймати й застосовувати її. На реалізацію другої функції 
викладач витрачає багато часу, намагаючись допомогти студенту вчитися і використовуючи для 
цього різноманітні шляхи: 

− збудження інтересу – вчитель використовує цікаві методичні прийоми викладання матеріалу; 
він співвідносить його з потребами слухачів (потреба знати, оволодіти певними уміннями для 
роботи, скласти іспит); для цього вчитель повинен зосередити увагу на собі; 

− чітко встановлене завдання – викладач чітко пояснює тему заняття; він окреслює  навички й 
уміння, якими повинен оволодіти слухач, що й складає цілі й завдання уроку; крім того, викладач 
звертає увагу на попередні знання, без яких неможливо засвоїти даний матеріал; хороший викладач 
має застосовувати диференційний підхід у навчанні; 

− побудова змісту навчання – зміст навчання повинен бути побудований у логічній 
послідовності; до кожного уроку розробляється план з чітким початком і завершенням уроку; 
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− активізація практичної діяльності і встановлення зворотнього зв’язку – викладач надає 
учасникам багато часу на оволодіння практичними уміннями, що допомагає виявити ступінь 
досягнення поставлених цілей; викладач застосовує зворотній зв’язок шляхом відповідей, 
коментарів, підсумкових дискусій; 

− особлива увага до складного й нового матеріалу – викладач використовує нові підходи й 
технології у викладанні саме складного матеріалу, надає приклади й проводить аналогії, допомагає 
студентам у подоланні нерозуміння, навіть якщо це потребує більше часу; 

− встановлення двостороннього спілкування – викладач не тільки говорить, але з цікавістю, 
уважно слухає учасника. 
Викладання нового матеріалу та відповіді на запитання є одним із основних структурних 

компонентів навчання. Учителю необхідно ставити запитання як підвищеної складності (аналітичні, 
синтетичні, оцінювальні), так і дивергентні, що допускають різноманітні відповіді у вигляді думок і 
гіпотез [8: 43]. Автор доводить, що часте використання тільки одного типу запитань негативно 
впливає на ефективність навчання. Слухачі повинні практикуватися у використанні різних запитань, 
оскільки це сприяє розвитку різних типів мислення. Крім того, на рівень активізації навчання 
впливають проведена за певними правилами дискусія та цілеспрямована бесіда. 
Автор визначає основні умови ефективного проведення дискусії: 

− встановлення довірливих стосунків з учасниками; 
− чітке визначення теми й обсягу матеріалу, що обговорюється; 
− уміння вчителя й учнів організовувати ділове спілкування, вести дискусію. 
Однією з умов ефективного навчання, на думку зарубіжних учених [2; 9], є окреслення викладачем 

характеристик, на яких мають базуватися принципи навчання і учіння дорослих слухачів певної 
навчальної групи. Аналіз поглядів зарубіжних учених дає можливість визначити загальні 
характеристики дорослого слухача, які можна поширити на більшість студентів групи. Ці 
характеристики впливатимуть на навчальний процес. Наведемо їх зміст: 

Фізіологічні характеристики. 
Принципи навчання: 

− дорослі навчаються краще, коли мають задовільний стан здоров’я, тримаються спокійно і не 
перебувають у депресії; 

− дорослі слухачі з хорошим зором і слухом навчаються краще, але навчальне середовище 
може компенсувати незначні порушення; 

− навчання не є продуктивним, якщо дорослі учасники перебувають під суворим тиском часу; 
вони краще навчаються, коли можуть встановити свій власний темп або швидкість у навчанні, тобто 
за умови, коли обмеження в часі зведені до мінімуму; чим старший за віком слухач, тим 
негативніше впливає на нього тиск часу. 
Самооцінка й усвідомлення себе "дорослим". 
Принципи навчання: 

− дорослі навчаються краще, коли вони включені в розроблення навчальних завдань, які 
відповідають їхній самооцінці; 

− усвідомлення себе дорослим – один із найважливіших компонентів у навчанні, і якщо 
дорослий слухач вважає навчання частиною свого життя, як роботу й сім’ю, йому легше буде 
включитися у навчальний процес і підвищити рівень знань; 

− дорослі навчаються краще в колективі з довірливим ставленням один до одного, у якому 
можливі міжособистісні стосунки як з викладачем, так і з іншими членами групи. 
Емоції, стрес, хвилювання. 
Принципи навчання: 

− дорослі навчаються краще, якщо стимул, зацікавленість і мотивація досягають оптимального 
рівня завдяки внутрішнім і зовнішнім засобам навчання; 

− дорослі навчаються краще в середовищі, у якому нівелюється їхнє хвилювання; 
− дорослі, які засвоюють інформацію з численних джерел і вміють навчатися, вважаються 

студентами з високим рівнем продуктивності; 
− дорослі навчаються краще, якщо інформація подається з опорою на досвід і з використанням 

невербальних методів. 
Стадія розвитку особистості. 
Принципи навчання. 

− дорослі навчаються краще, якщо досвід навчання сприяє подальшому формуванню 
особистості, її професійному розвитку. 
Досвід. 
Принципи навчання. 
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− дорослі навчаються більш продуктивно, якщо матеріал або практична діяльність, що 
вивчаються на уроці, співвідносні з досвідом, або якщо досвід безпосередньо можна 
використовувати при вивченні нового матеріалу; 

− викладач повинен використовувати досвід слухачів як активний компонент, як потенційний 
засіб навчання; минулий досвід може одночасно сприяти підвищенню рівня навчання і заважати 
йому. 
Час. 
Принципи навчання. 

− навчання дорослих зосереджується на проблемах сьогодення; 
− дорослі слухачі мають тенденцію навчатися швидко і продовжувати жити; вони неохоче 

беруть участь у практичній діяльності, яка не має безпосереднього та прагматичного застосування у 
їхньому реальному житті. 
Мотивація. 
Принципи навчання. 

− дорослі, які не відчувають задоволення своїх потреб і умов впродовж життя, більш схильні до 
почуття страху й, тим самим, потребують більшої підтримки, уваги й допомоги від учителя для 
висвітлення та визначення своїх намірів і цілей; 

− успіх і задоволення стимулюють процес вивчення і мотиви для подальшого навчання. 
Парадокс як найважливіший аспект дорослості. 
Принципи навчання. 

− у процесі навчання дорослий слухач має подолати парадоксальні ситуації, що поєднують 
зміни й стабільність, залежність і самостійність. У таких ситуаціях дорослому студенту потрібно 
вміти ставити запитання і давати відповідь, встановлювати проблему й знаходити шляхи вирішення, 
що передбачає відверте ставлення до нової інформації, готовність приймати рішення або досягати 
експериментального завершення; 

− дорослий слухач може поставитися до невизначеності й нестабільності з обуренням і 
самозахистом. Оскільки невизначеність і нестабільність у навчанні є необхідними, обурення 
становитиме основний тип реакції в будь-якій навчальній діяльності. 
Стилі навчання й здібності. 
Принципи навчання. 

− кожний дорослий слухач має власний навчальний і пізнавальний стиль та індивідуальні 
розумові здібності; 

− викладач, що навчає дорослих, повинен володіти власними стилями навчання і передбачати 
їхній вплив на навчальний процес; крім цього, він має бути готовим навчати у відповідності з 
навчальними та пізнавальними стилями слухачів. 
Етапи змін і розвитку. 
Принципи навчання. 

− дорослий слухач навчається краще, якщо фізіологічні, емоційні та психологічні зміни 
відбуваються поступово, а не одночасно, тоді його зростання і розвиток будуть очевидні. 
Підсумовуючи, зазначимо, що дотримання низки педагогічних умов, урахування загальних 

характеристик дорослого слухача й відповідних принципів навчання, сприяє ефективному навчанню 
дорослих. Подальшого дослідження заслуговують проблеми професійно-андрагогічної 
компетентності вчителя до навчання дорослих. 
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Григорьева Т.Ю. Педагогические условия эффективного обучения взрослых. 

В статье автор рассматривает вопрос подготовки учителя-филолога в обучении взрослых, 
описывает педагогические условия эффективного обучения взрослых, определяет функции учителя во 
взрослой аудитории. На основе анализа характерных особенностей взрослого слушателя, которые 
определяют отношение личности к процессу обучения, выделяются основные принципы обучения, 

которые способствуют эффективности процесса обучения. 

Hryhorieva T.Yu. The Pedagogical Conditions of the Effective Adult Teaching. 

The article deals with some aspects of the teacher training in adult education, outlines the effective adult 
teaching. The attention is given to the main functions of the teacher in adult audience. On the basis of the 
main general and individual features analysis of the adult learner, which denote the individual’s attitude 

towards the learning, the author presents the main principles of the effective adult teaching. 
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ПАТРІОТИЧНІ ЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

У статті проаналізовано історичне коріння проблеми патріотичних цінностей особистості, 
розглядаються педагогічні погляди Я. Коменського, Ж. Руссо, Й. Песталоцці, Ф. Дістервега, 

К. Ушинського, І. Огієнка, О. Духновича, Г. Ващенка, С. Русової, А. Макаренка, В. Сухомлинського в 
контексті проблеми патріотичного становлення особи. Висвітлено актуальні аспекти проблеми 
формування патріотичних цінностей молоді, виховання патріотичних поглядів та переконань, 

любові до своєї Батьківщини  

Проблема становлення патріотизму, патріотичних цінностей особистості завжди цікавила вчених-
педагогів. 
У педагогічному словнику поняття "патріотизм" визначається домінантою особистості, 

загальнолюдським поняттям, яке закріплювалося віками й тисячоліттями в свідомості людей, 
відданих народу, Батьківщині. Корені патріотизму сягають давнини, коли відповідні почуття 
виникали на ґрунті спільності території, мови, звичаїв, суспільного устрою життя зі спільною 
власністю на знаряддя праці [1: 287]. 
Так, чеський педагог Я. Коменський вперше в педагогіці окреслив теоретичні й методичні засади 

патріотизму дітей та молоді та напрями його формування. Учений вважав, що найбільш важливими 
для зростаючої особистості є такі моральні цінності, як справедливість, шанобливість, ввічливість, 
добродійність, готовність служити старшим, вміння тримати себе з гідністю. Аналіз вчення 
Я. Коменського засвідчує, що його система виховання повністю відповідає потребам народу і 
проникнута ідеєю народності. Це випливає з таких вимог стосовно змісту виховання: школа 
покликана формувати гармонійно розвинену високоморальну людину, якій притаманні такі 
патріотичні цінності, як благополуччя своєї батьківщини, готовність навіть життя своє віддати за її 
свободу й незалежність; навчання рідною мовою повинно лежати в основі освіти. Висунута педагогом 
ідея народності виховання проникнута духом патріотизму і є внеском великого педагога в розвиток 
демократичного вчення про виховання [2: 274]. 
На думку Ж. Руссо, виховання повинно здійснюватися у відповідності з природою дитини, воно 

завжди проявляється як суспільна функція, і, відповідно, дитину потрібно виховати для життя з 
іншими, в атмосфері соціальних взаємин. Панівним мотивом стає в цьому разі любов до інших, 
метою – розвиток почуттів, емоцій, моральне вдосконалення. Педагог зазначав, що патріотизм є 
соціальною чеснотою, а головним шляхом його розвитку вважав включення дітей у відносини, які 
потребують цих чеснот. Він стверджував, що формування почуття любові до інших людей, виховання 
добрих почуттів, які формуються в процесі вивчення історії, з одного боку, доброї волі, яка 
формується у практичній діяльності виховання, з іншого – зміцнюють почуття патріотизму [3: 324]. 
Великий гуманіст XVIII століття Й. Песталоцці стверджував, що виховання повинно ґрунтуватися 

на кращих якостях і рисах народу, на почуттях правди, справедливості, які закладені в ньому 
генетично. Патріотизм є складовою моральних почуттів особистості. Стратегічним шляхом виховання 
в дітей патріотизму, за вченим, є розвиток у них вмінь для виконання головних соціальних ролей – 
громадянина, сім’янина [4: 350-354]. 
Ф. Дістервег вважав, що суспільна народна школа повинна покласти основу для освіти молоді, 

поєднуючи загальнолюдське з національним. Становлення патріотизму в молоді педагог уявляє лише 
на основі загальнолюдських цінностей, вказуючи при цьому, що патріотичні почуття, любов до своєї 
країни не мають нічого спільного з презирством і ненавистю до іноземного. Патріотизм має 
грунтуватися на ідеї внутрішньої свободи, добра і справедливості. Тому виховання любові до свого 
народу, людства, має бути головним завданням сім’ї та школи [5: 105]. 
У вітчизняній педагогіці проблема патріотичного виховання, формування патріотичних цінностей 

посідає чільне місце. Беручи до уваги історико-педагогічні джерела, можна стверджувати, що 
становлення патріотизму в Київській Русі пов’язане з утвердженням державності. Так як ця епоха має 
багату й високодуховну спадщину, доречно звернутися до літописів, переказів, повчань. Аналіз 
історичних джерел показав, що всі роздуми представників цієї епохи (Нестора, Іларіона, Володимира 
Мономаха та ін.) звернуті до Батьківщини, пройняті любов’ю до неї, гордістю за її велич, 
піклуванням про захист рідної землі, єдність народів.  
У творі Іларіона "Слово про закон і благодать" обґрунтовано право Русі на самостійний державний 

розвиток. Виховним ідеалом для русичів Іларіон вважав підготовку молодого покоління до захисту 
рідної землі. Вихованню молоді на героїчних традиціях, формуванню патріотичних цінностей він 
надавав загальнодержавного значення [6: 201-205]. 
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В українській педагогіці епохи Відродження приділялася достатня увага вихованню патріотизму 
як стрижневої якості майбутніх козаків. Молодь на Січі виховувалася на демократичних засадах. 
Найвищими якостями при цьому вважалися патріотизм, готовність віддати життя за волю і свободу 
України, чесність, самодисципліна, взаємоповага. У духовному житті молоді козацька педагогіка 
відводила особливу роль таким патріотичним цінностям, як любов до батьків, рідної мови, 
шанобливому ставленні до батьківщини, непохитній вірності ідеям, принципам народної моралі, 
духовності; відстоюванню повної свободи й незалежності особистості, народу, держави; турботі про 
розвиток національних традицій, звичаїв і обрядів; готовності боротися за волю, честь і славу 
України. Найвищою якісною характеристикою козака була духовність, яка має самобутню систему 
цінностей. Їй притаманні цілісність і гармонійність, віра, надія, любов до Батьківщини, до свого 
родоводу, повага до загальнолюдських здобутків, єдності добра, краси та істини. Відомий історіограф 
Д. Дорошенко зазначав: "...козаччина – ідеал українського народу, ...козак ... – це ідеал вільної 
людини, борця за громадське добро, за волю рідного краю" [7: 576]. 
Пізніше К. Ушинський головним завданням виховання особистості вважав "впливи моральні", 

серед них особливу увагу надавав формуванню в молоді патріотичного обов’язку, відповідальності 
перед народом, державою, сім’єю і самим собою. Зокрема, педагог підкреслював: "чим повніше і 
розумніше школа буде будувати свою роботу на основах народності, тим ближче стане вона до життя 
свого народу і буде краще виконувати своє завдання – готувати патріотів". На думку вченого, 
своєрідність кожного народу зумовлена його історичним розвитком, природними і географічними 
умовами, традиціями, культурою, мовою, що складають основу принципу народності у вихованні. 
Сутність патріотичних цінностей, учений вбачав у почутті власної гідності поєднаної зі скромністю, 
працьовитістю, дисциплінованістю, правдивістю [8: 99-123]. 
Він зазначав, що засноване на народності виховання розвиває почуття патріотизму, національної 

гордості, почуття обов’язку перед батьківщиною, привчає завжди ставити загальні інтереси вище 
особистих. У статті "Рідне слово" К. Ушинський писав: "Мова народу – кращий, що ніколи не в’яне й 
вічно знову розпускається цвіт усього його духовного життя, яке починається далеко за межами 
історії. У мові одухотворяється весь народ і вся його батьківщина..." [8: 269-270]. Педагог був 
упевнений, що найвищим, полум’яним, сильним почуттям у людині, що пов’язує людей у чесне, 
дружнє товариство, є патріотичне почуття.  
Просвітник І. Огієнко у своїх працях намагався довести важливість духовної культури в житті 

кожного народу, зокрема українського. Вона відіграє, на його думку, провідну роль у творенні 
національної еліти – національної інтелігенції. Вчений підкреслює, що виховувати в дітей змалку 
національну духовну культуру – завдання кожного вчителя й батьків: "Національна свідомість, що 
росте з національної духовної культури, це наймогутніший грунт для самостійного життя народу". 
Патріотичні цінності необхідно виховувати поєднуючи особисті потреби з суспільними інтересами та 
інтегруючи кращі загальнолюдські якості з національними. Сформовані почуття гордості й гідності за 
свій народ не дозволяє розпорошитися українцям між іншими народами, вимагає мати свою 
ментальність, стверджує педагог [9: 72]. 
Один із визначних представників культурно-освітнього руху О. Духнович назвав принцип 

народності одним із головних принципів у вихованні молоді, оскільки на виховання особистості 
значний вплив здійснює її оточення та побут. Мета виховання, за вченим, у формуванні громадянина і 
патріота, сина своєї батьківщини, людини освіченої, морально й фізично здорової. Головне завдання 
школи він вбачав у тому, щоб виховувати дітей у дусі патріотизму, любові до свого народу й 
відданості його інтересам, а школа покликана виховувати насамперед такі патріотичні цінності як 
гуманність, любов до рідного краю, народу, відданість боротьбі за національну свободу. Через усі 
його педагогічні твори проходять думки про необхідність формування патріотичних почуттів, 
цінностей молоді. Він прагнув розкрити народним масам красу української пісні, пробудити в них 
почуття любові до рідного краю, бажання боротися за його визволення й незалежність. Педагог 
закликав: "Люби свій народ не тому, що він славний, а тому, що він твій... Будь вірний своїй 
Батьківщині – це твоя колискова. Хто не любить свою Батьківщину, той сирота, той без батька, без 
матері, без усього" [10: 24]. 
Питання патріотичного виховання займало значне місце у творчості Г. Ващенка. Зокрема, у своїй 

книзі "Виховний ідеал" він створив яскравий образ ідеальної людини, українця – свідомого патріота 
своєї землі, нації, що є передумовою сили й могутності української держави. В основу виховання 
української молоді педагог ставить загальнолюдські й національні цінності, виплекані народом 
протягом віків. Людина, як соціальна істота, приходить у світ і проживає в суспільстві, яке має свої 
особливості, звичаї, свій спосіб життя, свій національний характер, свою, творену віками національну 
культуру. Таке суспільство ділить спільну історичну дію й бажає жити незалежним життям, яке 
називається нацією, інтереси, всебічний розвиток якої можуть бути захищені тільки у своїй власній 
державі. Учений вказував, що "народ, позбавлений національного обличчя, не може розкрити своїх 
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творчих сил" [11: 99]. Він стверджував, що є різні форми любові до Батьківщини і виділяв стихійний 
(несвідомий) та свідомий патріотизм. Стихійний патріотизм є неусвідомленою любов’ю до рідної 
природи, земляків, звичаїв, традицій, рідної мови. Стихійна любов до рідного краю стає грунтом для 
свідомого патріотизму. Першою рисою такої любові є усвідомлення належності до певної нації та 
відокремленості її від інших націй. Свідомий патріот знає рідну природу, історію, літературу, не 
обмежується пасивною любов’ю до свого краю й народу, його сучасного і минулого, до його мови і 
культури. Для патріота дорога честь своєї Батьківщини, і він захищає її словом, ділом, повсякчас 
прагне піднести її честь. Справжній патріот мусить знати своє покликання і народу, прагнути 
спрямовувати всі сили на його здійснення. Найвищою формою патріотизму є жертовна любов до 
Батьківщини. Вона виявляється в тому, що людина для блага Батьківщини терпить муки і навіть іде 
на смерть [11: 67-69]. Гармонійне виховання української молоді педагог вбачав у формуванні 
національного світогляду як узагальненої системи поглядів на світ і своє місце в ньому, розуміння 
смислу життя як служби Богові й Батьківщині. Наслідуючи українські національно-культурні 
традиції, він закликає виховувати в юнацтва патріотичну свідомість, патріотичні цінності, 
моральність, духовність, закликає молодь до власної людської гідності, на основі чого виробляються 
правдивість, чесність, вірність даному слову. Завданням кожного вчителя є виховання свідомого 
патріотизму [11: 192]. 
Одна із засновників української національної ідеї С. Русова переконливо довела, що патріотичні 

почуття необхідно пробуджувати ще в ранньому віці: "...треба з малих літ викликати в дітях палку 
любов до рідного краю. Треба цю маленьку іскорку роздмухати в гаряче, щире почуття, хай дитина 
додивляється до краси рідного степу, слухає рідну пісню, рідну мову, знає своїх рідних героїв-лицарів 
і щодалі більше свідомо ставиться до того національного осередку, в якому вона виростає, якому 
мусить служити". За педагогом, природне, національне оточення є невичерпним джерелом 
патріотичного гартування молоді. Саме національне виховання, яке гармонійно вписується в 
життєдіяльність рідного народу, поступово формує в підростаючого покоління усі компоненти 
духовності, яка передається дітям від батьків, прадідів, збагачується в умовах сучасного буття нації 
[12: 30]. 
Засобами формування патріотичних цінностей С. Русова називає поширення музейної срави. 

Зокрема, музеї можуть бути трьох типів: мистецько-наукові, з численними всесвітніми колекціями; 
рідного краю, куди збирається все, що складає скарби місцевої природи і вироби людської праці; 
педагогічний мандрівний музей, що розсилає на певний час по школах різні знаряддя праці, наочні 
прилади [12: 70-71]. 
Велике значення для розуміння патріотичних цінностей як педагогічної категорії, має спадщина 

А. Макаренка. Зокрема такі якості, як воля, мужність, цілеспрямованість, почуття власної гідності, 
гордості за свій народ, честь він відносить до основних рис майбутнього патріота. Усі найважливіші 
цінності педагог поєднує загальним поняттям "людська культура", в яку, на його думку, неодмінно 
повинні ввійти освіченість, дисципліна, почуття обов’язку, ввічливість, доброта, вміння володіти 
собою, впливати на інших, уміння бути веселим, здатним боротися, будувати, жити й любити, бути 
щасливим [13: 225]. 
Заслуговують на увагу й погляди видатного українського педагога В. Сухомлинського, який 

розглядав патріотизм як сутність моральних і політичних ідей, моральних почуттів. На його думку, 
патріотичне виховання має здійснюватися шляхом гармонійного взаємозв’язку інтересів особистості 
й держави. Патріотичні почуття, зазначав педагог, трансформуються в стійкі духовні утворення – 
цінності, погляди, ідеали, переконання тільки тоді, коли особистість добуває їх дослідницьким, 
трудовим шляхом з певної системи відомостей, естетичних образів, національних традицій, знань. 
Шляхом відображення ідейно-ціннісного багатства рідного народу і здобутків світової культури, що 
сприйняті через призму національної свідомості можливе удосконалення у молоді світоглядної 
свідомості патріота. 
Отже, спрямувавши виховний вплив на внутрішній світ, духовність вихованця, як суб’єкта 

виховання, педагог створив принципово нову систему виховання. Учений стверджує, що сила, 
ефективність патріотичного виховання, формування патріотичних цінностей залежить від того, 
наскільки глибоко ідея вітчизни проникне в духовний світ вихованця, наскільки глибоко він побачить 
світ і самого себе очима патріота, в який період відбудеться становлення громадянина-патріота [14: 
312-320]. 
Виходячи з вищеокресленого ретроспективного аналізу, слід відзначити, що проблема 

формування патріотизму, яка поставлена у вітчизняній та зарубіжній педагогічній науці, має давню 
історію. Представники різних епох надавали великого значення вихованню національно-свідомого 
громадянина-патріота, людини зі сформованими загальнолюдськими та патріотичними цінностями. 
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Додурич С.Н. Формирование патриотических ценностей личности: 
историко-педагогический аспект. 

В статье анализируются исторические корни проблемы патриотических ценностей личности, 
рассматриваются педагогические взгляды Я. Коменского, Ж. Руссо, Й. Песталоцци, Ф. Дистервега, 
К. Ушинского, И. Огиенко, О. Духновича, Г. Ващенка, С. Русовой, А. Макаренко, В. Сухомлинского в 
контексте проблемы патриотического становления личности. Раскрыты актуальные аспекты 

формирования патриотических ценностей молодежи, воспитание у них патриотических взглядов и 
убеждений, любви к Отечеству.  

Dodurych S.N. The Formation of Personality’s Patriotic Values: Historic-Pedagogical Aspect. 

The article analyses historic roots of the problem of a personality’s patriotic values, considers the pedagogic 
views of J. Komensky, J.-J. Russo, J. Pestaloci, F. Disterverg, K. Ushinskiy, I. Ohienko, O. Dukhnovich, 
H. Vashchenko, S. Rusova, A. Makarenko, V. Sukhomlinskiy in the context of the personality’s patriotic 

formation problem. The topical aspects of the youth patriotic values formation and the breeding of patriotic 
views and beliefs, love to Motherland are disclosed.  
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КЛАСАХ 
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ 

Статтю присвячено шляхам покращення ефективності процесу навчання в класах фізико-
математичного профілю завдяки впровадженню сучасних технічних засобів. Розглянуто 

актуальність та необхідність застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі. 
Проаналізовано основні особливості при вивченні предметів у класах даного профілю. Визначено 

основні переваги, труднощі та недоліки використання комп’ютерних технологій у процесі навчання. 

У сучасному суспільстві виникло протиріччя між швидкими та якісними досягненнями у сфері 
нових інформаційних технологій та можливостями їх використання у навчальному процесі. Розвиток 
країни та її місце у світовій спільноті визначальною мірою залежить від успішного навчання учнів 
користуватися інформаційними технологіями [1: 45]. Потрібні якісні докорінні зміни в оновленні 
змісту освіти та вдосконалення методики викладання дисциплін, особливо в класах фізико-
математичного профілю, де найповніше використовують досягнення в галузі комп’ютерної техніки. 
Недостатнє матеріальне та фінансове забезпечення не дає змоги як найповніше використовувати 
сучасну техніку та нове програмне забезпечення, але навіть вирішення даного питання не 
вдосконалить методику викладання дисциплін без відповідної підготовки вчителя. 
Освіта повинна бути орієнтована на майбутнє, що вимагає від людини уміння працювати з 

великими потоками інформації. Відповідно, школа має давати учневі широкий вибір інформації і 
способи роботи з нею. Використання на уроці елементів медіаосвіти формує у школярів уміння 
працювати з різною інформацією, критично до неї ставитись, розвиває логічне мислення, забезпечує 
інформаційну і емоційну насиченість уроків, зв’язок учбового матеріалу з навколишнім життям, 
сприяє підвищенню інтересу до предмету, а також творчому зростанню самого вчителя. 
Комп’ютеризація навчання – основний напрямок перебудови вищої педагогічної та середньої 

загальноосвітньої школи в нашій країні, тому останнім часом змінюється роль комп’ютера в навчанні. 
Комп’ютер із засобу, який використовується безпосередньо на предметах вузько спеціалізованого 
циклу, перетворюється в активного помічника вчителя. Нові комп’ютерні технології навчання 
дозволяють неабияк підвищити ефективність практичних та лабораторних занять з фізико-
математичних дисциплін. Тому метою даної статі є окреслення особливостей використання 
комп’ютерних технологій у класах фізико-математичного профілю навчання. 
Дослідження проблеми використання нових інформаційних технологій у середній та вищій школи 

розглянуто в роботах А.П. Єршова, М.І. Жалдака, С.І. Кузнецова, О.А. Кузнецова, В.М. Монахова, 
В.Г. Розумовського, Ю.С. Рамського та ін. Дидактичні та психологічні аспекти застосування 
інформаційних технологій відображенні в роботах В.П. Зінченка, В.С. Ледньова, В.Я. Ляудіса, 
Ю.І. Машбіця, О.Н. Леонтьєва, А.М. Пеникала, В.В. Рубцова, Л.Н. Прокоменко, Н.Ф. Тализіної, 
О.К. Тихомирова та ін. Аналіз наукових джерел свідчить про відсутність цілісних системних 
досліджень щодо підготовки педагогічних працівників до роботи в класах фізико-математичного 
профілю з використанням комп’ютерних технологій. 
Аналізуючи історію використання засобів навчання, можна виділити такі періоди: традиційне 

навчання (50-ті роки); застосування технічних засобів навчання додатково до традиційних – перші 
спроби використати комп’ютер у навчанні як допоміжного засобу (60-ті роки); засоби 
програмованого контролю знань (70-ті роки) та системи штучного інтелекту (кінець 70-тих років) – 
комп’ютер розглядається як засіб для полегшення викладання, була спроба розглядати комп’ютерні 
технології не лише для подання знань, але й набуття та перетворення; автоматизовані навчаючі 
системи, що реалізували програмовані методи навчання – застосування комп’ютерних технологій у 
ролі вчителя та порадника (80-ті роки); інтелектуальні навчаючі системи, що дозволяли будувати 
індивідуальний дидактичний образ учня (90-ті роки); інформаційні навчаючі середовища як засіб 
усестороннього комплексного навчання та виховання особистості (кінець 90-х років) [2: 3]. 
Комп’ютер на уроках і позаурочних заняттях виконує різні функції: джерела учбової інформації; 

наочність якісно нового рівня з можливостями мультимедіа і телекомунікації; тренажера; засобу 
діагностики і контролю; текстового редактора. Сучасне навчання й виховання активної та самостійної 
творчої особистості, конкурентоспроможної в умовах інформаційного суспільства вимагає від 
педагога не стільки вміти навчити працювати з комп’ютером учнів, скільки сформувати потребу 
школярів самостійно здобувати знання, грамотно, продумано розпоряджатися часом, орієнтуватися у 
величезних потоках інформації. Для використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі 
потрібно щонайменше три складових: технічні засоби, підготовлений викладач, електронне 
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навчально-методичне забезпечення. Комп’ютерні навчальні програми класифікують як: тренувальні 
(для закріплення умінь і навичок) – як програми навчання; наставницькі (навчання у формі діалогу) – 
орієнтація на нові знання; проблемного навчання – непряме управління діяльністю учнів; імітаційні і 
моделюючі (моделювання); ігрові [3: 33]; контролюючі – забезпечують різні типи тестування, 
контроль засвоєння знань, формування умінь та навичок; демонстраційні – для реалізації принципу 
наочності. На нашу думку, комп’ютерні навчальні програми слід оцінювати за певними критеріями, а 
саме: виклад інформації та інструкція українською мовою; варіанти відповідей, можливість давати 
власні; обмеженість часу на роздуми; доступ вчителя до тестів та можливість друку; під’єднання до 
мережі; 12-бальна шкала оцінювання. Проаналізувавши стан використання таких програм, можна 
виділити такі найбільш розповсюдженні як: електронний підручник, тренажери, контролюючі 
програми, довідники, демонстраційні програми, імітаційно-моделюючі програми, програми 
проблемного навчання. Усі звичайні комп’ютерні програми, які використовуються у межах 
традиційної системи навчання, як відомо, допомагають подолати один з його основних недоліків, а 
саме пасивне сприймання нового матеріалу. 
Сутність використання комп’ютерних технологій полягає в тому, що учень і вчитель є 

рівноправними, рівнозначними суб’єктами освітнього процесу та розуміють, що саме вони роблять, 
аналізують та усвідомлюють, що вони знають, уміють і яку діяльність здійснюють. Новітні 
технології, безумовно, стимулюють пізнавальну діяльність учнів, роблять наочним навчання та 
усучаснюють життєдіяльність навчального закладу. Комп’ютерні технології в навчальному процесі 
дають змогу підвищувати та стимулювати інтерес до навчального предмету, розвивати творчі 
здібності, активізувати розумову діяльність та ефективність засвоєння матеріалу за рахунок 
інтерактивності, моделювати та візуально демонструвати процеси, які в реальних умовах не можливо 
виконати, індивідуалізувати навчання не лише по темпу вивчення матеріалу, але й за логікою 
побудови та сприйняття матеріалу, організувати дистанційне навчання та самостійний дослідницький 
пошук матеріалів, якісно та швидко контролювати знання, миттєво вносити корекцію. На основі цих 
функцій можна сформувати основні тенденції покращення навчання та розвитку учнів, такі як 
розвиток самостійності, самооцінки, активності, пошукової творчої діяльності, уяви та модельного 
бачення.  
Історично склалося, що комп’ютерні технології впроваджувались у галузь природничих наук та у 

промисловості високих технологій, тому їх упровадження в процес викладання фізики та математики 
виявилось дуже успішним. У класах фізико-математичного профілю використовують комп’ютерне 
моделювання, проведення лабораторних робіт з застосуванням сучасних комп’ютерних технологій, 
електронні посібники та педагогічні програмні засоби, контроль та тестування знань. Але такий поділ 
умовний, оскільки на практиці у більшості випадків застосовують об’єднання декількох програмних 
засобів. Для досягнення дидактичних цілей навчання комп’ютерні технології дають змогу 
вдосконалювати та розширювати традиційну методику навчання, динамічно поєднувати та 
використовувати можливості сучасних інформаційних технологій, комп’ютерної техніки та 
мультимедіа, створювати імітаційні моделі, забезпечувати реалізацію функцій управління навчально-
пізнавальною діяльністю учнів, здійснювати швидкий доступ до навчального матеріалу, 
організовувати зворотній зв’язок [4: 22]. Як відомо, комп’ютерні програми допомагають подолати 
один з основних недоліків традиційного навчання, а саме пасивне сприймання нового матеріалу. 
Фізика – наука експериментальна, тому її вивчення важко уявити без лабораторних робіт. На жаль, 

оснащення фізичного кабінету не завжди дозволяє провести програмні лабораторні роботи та ввести 
нові, які вимагають більш складного та цінного устаткування. При викладанні фізики в школі вчитель 
часто зустрічається з тим, що учні важко уявляють фізичні явища, мають недостатні математичні 
знання для вивчення матеріалу на високому теоретичному рівні. Деякі явища та процеси неможливо 
спостерігати в реальних умовах у зв’язку з браком часу, цінним та небезпечним, складним та 
громіздким устаткуванням. Використовуючи математичну модель, за допомогою комп’ютера 
можливо не лише спостерігати за перебігом процесу, але й змінювати на власний розсуд вихідні 
параметри дослідів, масштаб часу, аналізувати побачене, робити відповідні висновки. Деякі моделі 
дозволяють виводити на екран графіки тимчасової залежності величин одночасно з відображенням 
самого експерименту, що надає їм особливу наочність, полегшує розуміння та засвоєння загальних 
закономірностей досліджуваних процесів. У цьому випадку графічний спосіб відображення 
результатів моделювання полегшує засвоєння великих обсягів одержуваної інформації. Переваги 
такого методу над традиційними: моделювання ефектів, які не можливо за певних причин виконати в 
реальних умовах, екологічно чистий та безпечний перебіг експерименту, наочність та доступність, 
можливість передбачити результат та при потребі повторити хід експерименту. Комп’ютерне 
моделювання особливо актуально використовувати в класах з поглибленим вивчення фізики, оскільки 
це дає змогу провести експеримент, близький до реальних умов з великою аналітичною точністю. 
Такі заняття залучають учнів до активної творчої діяльності, сприяють закріпленню та глибшому 
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розумінню матеріалу, вдосконалюють практичні навички. Математичне моделювання доцільно 
використовувати при: вивченні фізичних законів та математичних методів фізики, пристроїв і 
принципів роботи фізичних приладів, розвитку теоретичного мислення та уявлення про макро- та 
мікросвіт, виховання в учнів почуття раціонального. 
Відповідним програмним засобом для комп’ютерної підтримки при викладання математики може 

бути, наприклад, використання електронних таблиць Microsoft Excel. Розробка в даній програмі 
завдання дозволяє, по-перше, освоїти багато операцій, що вивчаються в програмному засобі з 
предмету інформаційних технологій, і, по-друге, закріпити матеріал теми. Тим самим значно 
скорочуються витрати навчального часу з загальних предметів. Програма дає можливість змінювати 
дані та візуально спостерігати результат розв’язку за допомогою майстра діаграми. Таким способом 
робота зводиться не до механічних операцій, а до поглибленого знайомства з новим матеріалом. 
Використання комп’ютера дозволяє візуалізувати та зробити більш наглядними багато математичних 
понять та абстракцій, розвивати просторову уяву, організовувати контроль знань. Застосування 
сучасних комп’ютерних технологій поряд з традиційними методами покращує навчальний процес. 
На уроках інформатики доцільно водити практичні завдання на фізико-математичну тематику, 

використання яких дозволить продемонструвати специфіку застосування прикладних програм та 
особливості застосування педагогічних програмних засобів для розв’язання різноманітних 
прикладних завдань з математики та фізики. Під час вивчення курсу інформатики доцільно 
забезпечувати здійснення міжпредметних зв’язків, єдності всіх тем курсу, формування сучасної 
інформаційної культури та орієнтації учнів на індивідуальну дослідницьку роботу [5: 22]. Сучасні 
програмні засоби мають зручний та багатофункціональний інтерфейс, який максимально наближений 
один до одного, при цьому достатньо отримати знання, уміння та навички роботи з найбільш 
розповсюдженими програмами. Учителі можуть створювати власні комп’ютерні розробки 
використовуючи мови програмування, пакет Microsoft Office, веб-програмування в HTML. Можна 
виділити та використовувати у викладанні інформатики такі основні фактори інтенсифікації навчання 
як: підвищення цілеспрямованості навчання; посилення мотивації навчання; підвищення 
інформативної ємності змісту освіти; удосконалення форм і методів навчання; розвиток навичок 
самостійної праці [6: 34]. Таким чином, учитель інформатики не тільки стає консультантом колег у 
виборі найбільш ефективних засобів реалізації навчальних задач, але й має можливість поглибити 
вивчення специфічних програмних засобів за рахунок інтеграції навчальних предметів. Підвищення 
професійного рівня вчителів фізики, математики, інформатики, біології, хімії, географії також 
потребує впровадження комп’ютерних засобів навчання та оволодіння методикою їх використання в 
навчальному процесі. Освітяни вчаться працювати з пакетами презентаційної графіки, електронними 
енциклопедіями, засобами для моделювання фізичних процесів, графічними системами кодування, 
обчислювальними пристроями. 
Необхідно також відзначити, що застосування комп’ютерів на уроках у класах фізико-

математичного профілю перетворює навчання у творчий процес, дозволяє здійснити принципи 
розвивального навчання. Використання комп’ютерних програм вносить новизну і тим самим 
підвищує рівень зацікавленості учнів. Учитель одержує можливість організувати дослідницьку 
роботу, подати кожному учню досить велику кількість демонстрацій теоретичного матеріалу і задач. 
На ряду з перевагами застосування комп’ютера у навчальному процес, зустрічаємось з багатьма 
труднощами, такими як: небезпека для здоров’я учнів, дороге програмне устаткування, швидке 
застаріння програмного забезпечення, навчання та перекваліфікація вчителів, недотримання 
технологій.  
Вивчення сучасних комп’ютерних технологій повинно бути спрямоване на формування вмінь 

свідомого використання комп’ютера, формулюючи при цьому алгоритми як засоби досягнення мети в 
будь-якій ситуації. Здобуті навички роботи з програмним забезпеченням слід спрямовувати на 
розвиток інтелекту учня, на його вміння думати. Використання навчального комп’ютерного 
середовища дає змогу оперувати більшими об’ємними та структурованими блоками інформації, але 
слід пам’ятати, що відбувається збіднення мови, згортання вербальних компонентів мислення, 
скорочення міжособистісних контактів, відхід від реального у віртуальну дійсність, деперсоналізація 
партнерів по спілкуванню, подавлення інтуїтивного мислення. Але, застосування комп’ютерних 
технологій у класах фізико-математичного профілю призводить до збагачення змісту навчального 
матеріалу внаслідок: глибшого його вивчення, системності, підвищення теоретичного рівня та 
посилення прикладного аспекту знань. 
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Жуковская А.Л. Использование компьютерных технологий в классах физико-
математического профиля обучения. 

Статья посвящена путям улучшения эффективности процесса обучения в классах физико-
математического профиля благодаря внедрению современных технических средств. Рассмотрена 

актуальность и необходимость применения компьютерных технологий в учебном процессе. 
Проанализированы основные особенности при изучении предметов в классах данного профиля. 
Определены основные преимущества, трудности и недостатки использования компьютерных 

технологий в процессе обучения. 

Zhukovska A.L. The Use of Computer Technologies is in the Classes of 
Physic-Mathematical Type of Education. 

The article deals with the ways of improving efficiency of educational process in the classes of physic-
mathematical type of education due to the introduction of modern technical equipment. The paper considers 

the topicality and necessity of computer technologies the uses in the educational process. It analyses the 
basic features at the study of objects in the classes of this type. It also defines the basic advantages, 

difficulties and defects of computer technologies use in the educational process. 
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ  ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

У статті розглядається проблема формування професійних умінь майбутніх учителів іноземних мов 
в умовах інформаційного суспільства:  уточнюється склад професійних умінь з огляду на вимоги 
інформаційного суспільства та  пропонується технологія їх формування  засобами інформаційно-

комунікаційних технологій у  процесі професійно-методичної підготовки. 

Інформаційне суспільство, в процесі становлення якого ми наразі перебуваємо, потребує нових 
підходів в усіх сферах діяльності людини, в тому числі й педагогічній. Рисами, що відрізняють 
інформаційне товариство, є збільшення ролі інформації і знань у житті суспільства; збільшення долі 
інформаційних комунікацій, продуктів та послуг у валовому внутрішньому продукті; створення 
глобального інформаційного простору, який забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їх 
доступ до світових інформаційних ресурсів і задовольняння їхніх потреб щодо інформаційних 
продуктів і послуг [1]. Особливості інформаційного суспільства повинні відобразитись на системі 
освіти в цілому та підготовці вчителів зокрема. По-перше, це більш широке використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для викладання окремих предметів. У системі 
гуманітарних дисциплін одним із "лідерів" у використанні ІКТ є іноземна мова (ІМ), де саме 
комп’ютеризоване навчання іноземних мов (КНІМ) набуває все більшої популярності. По-друге, дані 
технології сприяють формуванню загальних здібностей та вмінь – інтелектуальних, дослідницьких, 
креативних, комунікативних, тощо за рахунок зменшення ролі репродуктивної діяльності та реалізації 
особистісно-орієнтованого підходу. При чому, як зазначає Н.В. Морзе, формувати особистість учнів 
засобами ІКТ, його інформаційну культуру повинен кожен учитель, а не лише вчитель інформатики 
[2]. І, по-третє, йдеться про інноваційний характер змін, що відбуваються. Як засвідчив президент 
Академії педагогічних наук України В. Кремень, "інформаційне суспільство є інноваційним за своєю 
сутністю. Тому і освіта повинна набути інноваційного характеру, а її вихованці мають бути здатними 
до інноваційного типу життя і діяльності, глибоко засвоїти інноваційну культуру" [3]. Таким чином, 
інформаційне суспільство висуває, з одного боку, нові вимоги до сучасного вчителя: вміння 
орієнтуватись у зростаючому обсязі інформації, її творче використання, вміння використовувати ІКТ 
в професійній діяльності, прагнення до інноваційної діяльності, а, з іншого боку, пропонує і новітні 
засоби, які сприяють формуванню особистості вчителя нової генерації. Зокрема, ІКТ виступають 
одночасно і в якості мети навчання, і в якості інноваційного засобу реалізації інших освітніх цілей.  
Одним із ключових завдань професійно-методичної підготовки майбутніх учителів ІМ є 

формування їх професійної компетенції, під якою розуміють сукупність теоретичних знань з 
педагогіки, психології, методики викладання іноземних мов, прикладної лінгвістики та вмінь їх 
практичного використання в роботі в загальноосвітньому навчальному закладі [4: 129]. Останнім 
часом з’явилось чимало досліджень, пов’язаних із використанням ІКТ у викладанні ІМ, а також з 
підготовкою майбутніх учителів ІМ до використання ІКТ у професійної діяльності (Л.І. Морська, 
П.І. Сердюков, Л.А. Карташова, С.І. Шевченко, О.А. Подзигун та ін.). Незважаючи на підвищений 
інтерес дослідників до використання ІКТ, проблема формування професійних умінь засобами ІКТ  
висвітлена, на нашу думку, недостатньо. Отже, мета статі – уточнити склад професійних умінь 
майбутніх учителів ІМ із урахуванням вимог інформаційного суспільства та запропонувати 
технологію їх формування засобами ІКТ у процесі професійно-методичної підготовки.   
Для здійснення ефективної педагогічної діяльності вчитель ІМ повинен оволодіти наступними 

професійними уміннями: проектувальними, адаптаційними, організаційними, мотиваційними, 
комунікативними, уміннями контролю і самоконтролю, дослідницькими, допоміжними [5]. Але, 
виходячи із вищезгаданих вимог інформаційного суспільства, до даних груп умінь ми вважаємо 
доцільним додати такі вміння як інформаційно-практичні, під якими ми розуміємо вміння 
використовувати ІКТ у професійній діяльності як з метою навчання учнів ІМ так і з метою 
формування їх умінь та  інноваційні вміння, які  передбачають "володіння способами і прийомами 
інноваційної діяльності, що дають змогу виокремити проблему, проникнути в її суть і на цій основі 
конструювати і продуктивно розв’язувати інноваційні професійно-педагогічні завдання" [6: 340]. Ми 
акцентуємо увагу та тому, що, якщо десятиліття або два тому дані вміння трактувались тільки як 
бажані (вчитель міг бути професіоналом і не володіючи комп’ютером або не схильним до 
інноваційної діяльності, лише якісно використовуючи існуючи педагогічні технології), то 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 37. Педагогічні  науки  
 

162 

інформаційне суспільство вимагає обов’язкового володіння вищезгаданими уміннями хоча б на 
елементарному рівні.   
Включення до складу професійних умінь двох вищезгаданих груп вимагає і нових засобів, які б 

забезпечували процес їх формування. Таким засобом ми вважаємо ІКТ, оскільки формування 
інформаційно-практичних умінь неможливо без застосування ІКТ виходячи із змісту самих умінь, а  
формування інноваційних умінь вимагає і інноваційних технологій, якою є ІКТ (в науковій літературі 
навіть зустрічається термін "інноваційно-комунікаційні технології"). Таким чином, йдеться про 
необхідність створення технології формування професійних умінь майбутніх учителів ІМ засобами 
ІКТ. Реалізація даної технології можлива, на нашу думку, в рамках інтегрованих спецкурсів, які б 
ставили за мету систематизацію знань з рідної та іноземної мов, психолого-педагогічних дисциплін, 
методики викладання ІМ, основ інформатики та ТЗН та формування на базі вже отриманих знань 
відповідних професійних навичок та вмінь, необхідних для здійснення педагогічної діяльності 
майбутнього вчителя ІМ. Одним із прикладів таких спецкурсів може стати розроблений нами 
спецкурс "Формування професійних умінь майбутніх учителів ІМ засобами ІКТ", який введений до 
навчального плану студентів ІV курсу Інституту іноземної філології Житомирського державного 
університету імені Івана Франка.  
При розробці спецкурсу ми враховували, що студенти ознайомлені зі структурою професійних 

умінь майбутніх учителів, їх класифікаціями, психологічними механізмами, етапами, методами, 
прийомами та засобами  їх формування; знають, які професійні вміння необхідні саме вчителю ІМ; 
вільно володіють рідною та іноземними мовами відповідно до їх спеціальності; володіють базовими 
знаннями з методики викладання ІМ; володіють базовими знаннями з інформатики та ТЗН відповідно 
до програми для студентів ІМ. Також ми враховували досвід створення спецкурсів, які дотичні до 
нашого дослідження: програму "Intel® Навчання для майбутнього"; програму І.П. Сердюкова 
"Технологія професійної діяльності вчителя іноземної мови/перекладача", спецкурс Л.І. Морської 
"Сучасні інформаційні технології у професійній підготовці вчителя іноземної мови", спецкурс 
Р.С. Гуріна "Нові інформаційні технології" для майбутніх учителів гуманітарного профілю та ін.  
Вихідним матеріалом для розробки технології, яка лягла в основу спецкурсу, є теорія поетапного 

формування розумових дій, згідно з якою розумовий розвиток (у тому числі і засвоєння знань, умінь, 
навичок) відбувається поетапно, спрямовуючись від "матеріальної" (зовнішньої) діяльності у 
внутрішній розумовий план" [6: 74]. За класифікацією О.А. Острянської, технологія формування 
будь-яких педагогічних умінь включає наступні етапи:  мотиваційно-пізнавальний, мета якого – 
усвідомлення цілей дії і пошук способів її виконання;  тренувально-виконавчий (використання 
набутих знань про спосіб виконання дії, але в незмінних чітко визначених ситуаціях) та рефлексивно-
творчий (творче використання набутих умінь у змінних ситуаціях) [7: 14]. Дані етапи співвідносяться 
з компонентами готовності майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності 
(мотиваційний, когнітивний, креативний та рефлексивний) [7: 282-288] та компонентами їх 
готовності до використання ІКТ (адаптивно-мотиваційний, планово-змістовий, організаційно-
координаційний та творчо-рефлексивний) [9: 7] у тому сенсі, що на кожному етапі формування 
педагогічних умінь відбувається і формування відповідного компоненту готовності до інноваційної 
діяльності та використання ІКТ. Таким чином, формування інформаційно-практичних та 
інноваційних умінь буде відбуватись за загальною схемою формування професійних умінь майбутніх 
учителів ІМ.   
Відповідно до етапів формування виділяють наступні рівні сформованості педагогічних умінь (за 

О.А. Абдуліною): репродуктивний; репродуктивно-творчий; творчо-репродуктивний; творчий [10]. 
Справжнього творчого рівня сформованості уміння (майстерності), на нашу думку, можна  досягнути 
тільки в процесі педагогічної практики та подальшої самостійної професійної діяльності. В рамках 
даної технології ми ставили за мету формування професійних умінь на репродуктивному; 
репродуктивно-творчому та творчо-репродуктивному рівні. Для цього ми розбили матеріал спецкурсу 
на 3 блоки, які представлені у вигляді таблиці. 

Таблиця 1 

№ 
п/п 

Етапи 
формування 

вмінь 

Рівні 
сформованості 
педагогічних 

умінь 

Блоки спецкурсу 

1. мотиваційно-
пізнавальний 

репродуктивний 
 

Формування професійних умінь майбутніх 
учителів іноземних мов у процесі аналізу та 
використання мультимедійних програм та 
Інтернет-ресурсів 
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№ 
п/п 

Етапи 
формування 

вмінь 

Рівні 
сформованості 
педагогічних 

умінь 

Блоки спецкурсу 

2. тренувально-
виконавчий; 

репродуктивно-
творчий 
 

Формування професійних умінь майбутніх 
учителів іноземних мов у процесі створення 
власних дидактичних матеріалів засобами ІКТ 

3. рефлексивно-
творчий 

творчо-
репродуктивний 
 

Формування професійних умінь майбутніх 
учителів іноземних мов у процесі організації 
навчальної діяльності з використанням ІКТ 

Матеріал першого блоку відповідає першому (мотиваційно-пізнавальному) етапу формування 
професійних умінь та ставить за мету формування вмінь на репродуктивному рівні. Його завдання – 
ознайомити майбутніх учителів іноземних мов із готовими найбільш поширеними мультимедійними 
програмами, словниками, енциклопедіями, іграми, Інтернет-ресурсами, які вони зможуть 
використовувати в майбутній професійній діяльності. У процесі аналізу даних програм, на нашу 
думку, у студентів сформується стійкий інтерес до їх подальшого пошуку та використання.  
Матеріал другого блоку відповідає другому (тренувально-виконавчому) етапу формування 

професійних умінь та ставить за мету формування вмінь на репродуктивно-творчому рівні. Його 
завдання – навчити студентів розробляти власні дидактичні матеріали для учнів засобами ІКТ.  
Матеріал третього блоку відповідає третьому (рефлексивно-творчому) етапу формування 

професійних умінь та ставить за мету формування вмінь на творчо-репродуктивному рівні. Його 
завдання – навчити планувати та організовувати навчальну діяльність учнів як на уроці, так і в 
позаурочний час засобами ІКТ. Окрему увагу ми приділили створенню проектів у мережі Інтернет та 
в режимі off-line. Отже, на цьому завершальному етапі студенти акумулюють всі знання, навички та 
вміння, які вони отримали і розвинули на заняттях попередніх блоків.  

Поточний та тематичний види контролю здійснюється викладачем на кожному практичному 
занятті через перевірку виконання запропонованих завдань, демонстрацію фрагментів уроків з 
використанням готових мультимедійних програм та самостійно створених дидактичних матеріалів. 
Крім того, здійснюється контроль наприкінці кожного блоку у вигляді підсумкового тесту та 
створенні відповідного каталогу як частини електронного портфоліо. Формою підсумкового 
контролю є диференційований залік.  На залік студенти мають підготувати повний електронний 
портфоліо, який містить: 

1) дидактичний матеріал для учнів, створений  за допомогою авторизованої програми (Hot 
Potatoes); 

2) дидактичний матеріал для учнів, створений у програмі MS Word; 
3) дидактичний матеріал для учнів, створений у програмі MS Excel; 
4) друкований дидактичний матеріал для учнів, створений у програмі MS Publisher; 
5) веб-сайт, створений у програмі MS Publisher (один на групу з 3х-4х студентів);  
6) мультимедійна презентація, створена в програмі MS Power Point; 
7) електронний тест, створений у програмі Microsoft Word; 
8) 3 теми проектів для учнів (для різних етапів); 
9) аналіз  3-х мультимедійних курсів (для різних етапів); 
10) розгорнутий план-конспект уроку з використанням ІКТ. 
На заліку студенти захищають свої роботи та оцінюють роботу інших студентів, таким чином 

беручи активну участь у підсумковому контролі.   
Зауважимо, що завдання, які представлені у спецкурсі, сприяють формуванню всіх 

вищезазначених умінь, але у різній мірі. Наприклад, у створення  своєї групи за інтересами на сервісі 
G-mail та спілкуванні з іншими студентами через мережу Інтернет базовим буде виступати 
формування комунікативних умінь, у той час як пошук інформації у електронних енциклопедіях 
формує переважно дослідницькі уміння. Тому при описі завдань ми також виділили основні 
професійні вміння,  які формуються. Всі інші вміння відповідно будуть додатковими.  
Наведемо приклади завдань спецкурсу. 
Блок № 2, тема 5.1 "Створення друкованих дидактичних матеріалів за допомогою програми 

Microsoft Publisher". 
Мета: проаналізувати можливості програми Microsoft Publisher для створення друкованих 

дидактичних матеріалів та розробити власні публікації різних видів. 
Базові професійні вміння: інформаційно-практичні, проективні, інноваційні, додаткові 

(дизайнерські). 
Практичні  завдання: 
I. До-комп’ютерні завдання. 
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1. Подивіться на фрагменти друкованих дидактичних матеріалів, створених за допомогою 
програми Microsoft Publisher (три з них представлені на Мал. 1) та спробуйте передбачити їх вид 
(інформаційний бюлетень, рекламне оголошення, листівка, календар, буклет, меню, тощо), 
інформацію, яку вони містять, та навчальну функцію, яку вони виконують на уроці.  

 
 
 

2. Продивіться повну друковану версію матеріалів та перевірте ваші припущення. 
IІ. Комп’ютерні  завдання. 
1. Продивіться комп’ютерну версію даних публікацій та інших матеріалів із каталогу (каталог із 

найкращих власних та студентських публікацій попередніх курсів готує викладач); визначте їх вид, 
тему, рівень та навчальні цілі. 

2. Продемонструйте технологію створення друкованих дидактичних матеріалів за допомогою 
програми Microsoft Publisher (завдання робиться по групах, кожна група відповідає за свій вид 
публікації). 

III. Після-комп’ютерні  завдання. 
1. Обговоріть дидактичні матеріали, які були представлені на уроці, з точки зору їх дизайну, 

відповідності навчальним цілям та віковим особливостям учнів, зручності сприйняття,  цікавості, 
тощо; проаналізуйте їх з точки зору їх спільних рис та відмінностей, переваг та недоліків; 
запропонуйте шляхи вдосконалення даних матеріалів. 

2. Зробіть каталог публікацій для формування різних мовленнєвих навичок та вмінь на базі 
матеріалів що обговорювались. 

3. Проаналізуйте, в чому полягають переваги та недоліки програми Microsoft Publisher у 
порівнянні з іншими програмами (Microsoft Word та Microsoft Excel) для створення друкованих 
дидактичних матеріалів. 

IV. Завдання для самостійної  творчої роботи.  
1. Створіть ваші власні дидактичні матеріали згідно із завданням (дане завдання дається для 

кожного студента або  для групи студентів у залежності від складності та обсягу роботи). 
Зразки завдань: 

− зробіть зразок вітальної листівки до Дня Матері для учнів початкової школи; 
− зробіть зразок меню з теми "Їжа" для учнів основної школи; 
− зробіть інформаційний бюлетень, присвячений найбільш відомим винаходам ХХ століття для 

учнів старшої школи. 
2. Створіть власну публікацію (виберіть вид, тему та рівень за бажанням), визначте навчальну 

мету вашого дидактичного матеріалу, завдання до нього та етап уроку, на якому він буде 
використовуватись. 

3. Запропонуйте 2-3 творчі завдання (для різних рівнів), в яких учні повинні самі створити 
публікації  за допомогою програми Microsoft Publisher. 

Висновки:  
1. Інформаційне суспільство вимагає оновлення змісту професійно-методичної підготовки 

майбутніх учителів іноземних мов, зокрема формування їх професійної компетенції, у напрямку 
уточнення професійних умінь, необхідних майбутнім учителям ІМ, та використання інноваційних 
засобів їх формування. 

2. З огляду на вимоги інформаційного суспільства ми вважаємо за доцільне додати до складу 
професійних умінь, необхідних майбутнім учителям ІМ, інформаційно-практичні та інноваційні 
уміння. 

3. Для формування професійних умінь нами розроблена блочно-модульна  технологія, яка 
реалізується в рамках інтегрованого спецкурсу "Формування професійних умінь майбутніх учителів 

Мал. 1 
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ІМ засобами ІКТ" для студентів ІV курсу Інституту іноземної філології Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. 
Більш розгорнуті матеріали до даного спецкурсу та методичні рекомендації щодо його 

застосування будуть висвітлені в наших подальших публікаціях, що дасть змогу викладачам 
використовувати його ідеї в процесі професійної підготовки інших гуманітарних дисциплін.  
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Зимовец Е.А. Технологический подход к формированию профессиональных умений будущих 
учителей иностранных языков средствами информационно-коммуникационных технологий в 

процессе профессионально-методической подготовки. 

В статье рассматривается проблема формирования профессиональных умений будущих учителей 
иностранных языков в условиях информационного общества: уточняется состав профессиональных 

умений, исходя из требований информационного общества, и предлагается технология их 
формирования средствами информационно-коммуникационных технологий в процессе 

профессионально-методической подготовки. 

Zymovets O.A. The Technological Approach to the Development of Prospective Foreign Language 
Teachers’ Professional Skills by Means of Information and Communication Technologies in the Process 

of Professional-Methodological Training. 

The article deals with the problem of the development of prospective foreign language teachers’ professional 
skills in the Information Society: professional skills are specified and the strategy for their formation by 
means of Information and Communication Technologies in the process of professional-methodological 

training is suggested.
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ У РАМКАХ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

У статті розглядаються можливі шляхи поетапного формування інформаційно-аналітичних умінь 
майбутніх учителів іноземних мов, які відповідають інноваційним освітнім тенденціям. Аналізується 

поняття інформаційно-аналітичних умінь, пропонується їх класифікація та можливі шляхи їх 
поетапного формування. 

Метою статті є спроба виявити та науково обґрунтувати шляхи поетапного формування 
інформаційно-аналітичних умінь у рамках інноваційного підходу до освітнього процесу.  
В епоху нової технологічної революції з’являється складне суспільство, яке базується на 

найсучаснішій технології та швидко розвивається, так зване інформаційне суспільство. Інформаційне 
суспільство – це таке, в якому інформація множиться, ускладнюється, швидко застаріває і набуває 
якісно нових функцій, у якому інформаційний вплив вимагає від людини нових компетенцій, 
сформованості вмінь орієнтуватися у швидкісному потоці інформації, вмінь знаходити, 
опрацьовувати та використовувати інформацію для розв’язання життєвих та професійних завдань.  
Рекомендації Ради Європи, Болонська Декларація, "Закон України про освіту", "Національна 

доктрина розвитку освіти України у XXI столітті" висувають у зв’язку з цим нові вимоги до 
підготовки вчителів у вищих навчальних закладах, серед яких розробка форм та методів навчання, що 
сприяють формуванню вищенаведених якостей та вмінь. 
В основу реформування системи підготовки майбутніх учителів доцільно покласти зміну цільових 

пріоритетів: з орієнтації на засвоєння готових знань на процес самостійного пошуку інформації та 
включення її у власну систему професійних знань та вмінь. Реалізація багатьох завдань, що стоять 
перед сучасною системою освіти, неможлива без використання у навчальному процесі інноваційного 
підходу, інноваційних педагогічних технологій, що сприяють оптимізації змісту освітнього процесу, 
формуванню нових компетенцій та мотивацій, необхідних для професійного зросту в нових життєвих 
та суспільних умовах.  
Саме тому застосування інноваційних методів формування професійних умінь майбутніх учителів 

іноземних мов доцільно спрямувати, зокрема, на розвиток двох типів умінь, що взаємодоповнюються: 
умінь орієнтуватися у швидкісному потоці інформації, обираючи необхідне та умінь всебічної 
обробки отриманої інформації з метою її подальшого застосування у власній професійній діяльності. 
Тому проблема формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов у 
рамках інноваційного підходу до освітнього процесу є актуальною.  
Даній проблемі присвячено низку праць вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, М.В. Кларін 

розглядає такі уміння як основу розвитку у тих, хто навчається, можливостей застосувати новий 
досвід, що є метою навчання при інноваційних підходах до освітнього процесу [1: 11]. П.Ф. Кравчук 
підкреслює, що необхідно "готувати не сліпих послідовників ідей і методів, а людей аналітичного 
складу розуму, здатних критично підходити до розв’язання наукових і життєвих проблем", "постійно 
прагнути до набуття нових знань, нової інформації, навчитися творчо застосовувати її у різних 
ситуаціях" [2: 43]. Дані уміння визначаються також як "здатність аналізувати навчальну інформацію з 
позицій логіки і особистісно-психологічного підходу, щоб застосовувати отримані результати як у 
стандартних, так і в нестандартних ситуаціях, питаннях, проблемах, виробляти різноманітні 
підтверджуючі аргументи, приймати незалежні продумані рішення" [3: 133].  
Проте спостереження за навчальним процесом студентів III – IV курсів факультету іноземних мов 

ЖДУ імені Івана Франка виявило, що досить часто студенти механічно заучують певний набір фактів, 
понять, законів, не розуміючи їх. З точки зору завдань сучасної освіти важливою є не стільки 
інформація сама по собі, скільки можливість оперувати нею при розв’язанні теоретичних і 
практичних завдань, здатність використовувати її у різних умовах і набувати нових знань. Тому 
педагоги відмічають, що для професійного розвитку важливе значення має накопичення як фонду 
знань, так і фонду добре відпрацьованих та міцно закріплених розумових прийомів (інтелектуальних 
операцій) [4: 170], за допомогою яких відбувається і засвоєння інформації, й оперування нею. Під 
інтелектуальними операціями розуміють способи реалізації дій [5: 156]. Послідовність 
взаємозв’язаних інтелектуальних операцій, які виконуються за певними правилами і спрямовані на 
вирішення певного завдання, лежить в основі формування умінь та навичок. Уміння та навички –  
важливі складові навчального процесу, що сприяють набуттю та використанню знань у будь-якій 
діяльності, визначають її успішність, характеризують рівень засвоєння знань. Формування умінь у 
майбутніх вчителів – важливе завдання навчання та один із елементів змісту освіти. Тому навчанню 
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способів здійснення дій (операцій), тобто відповідних умінь та навичок, у педагогіці приділяється 
значна увага. 
Проблему формування умінь та навичок розглядали багато науковців, увага яких була спрямована 

на дослідження значення і місця умінь та навичок у процесі особистісного розвитку студентів, 
визначення специфічних якостей та складових певних умінь, розробку програм і методик їх 
формування. Для даного дослідження особливий інтерес представляють погляди тих науковців, які 
розглядають уміння як дії з певними властивостями (Н.Ф. Тализіна); як складний комплекс розумових 
і практичних дій (О.Я. Савченко; Г.І. Щукіна); як засвоєний досвід здійснення різних способів 
діяльності (І.Я. Лернер, М.М. Скаткін); як засвоєння, оволодіння сукупністю певних операцій, тобто 
способів здійснення дій (А.М. Алексюк, В.І. Лозова, І.Ф. Харламов).  
Оскільки провідною діяльністю студентів є навчально-пізнавальна, спрямована на засвоєння 

соціального досвіду людства, пізнання об’єктивної реальності, розвиток їх особистості, особлива 
увага приділяється проблемі формування навчальних умінь, які формуються в процесі засвоєння 
наукових знань і забезпечують успішність їх набуття. Складністю поняття "уміння", багатогранністю 
його якостей пояснюється той факт, що серед дослідників немає також однозначності щодо їх 
класифікації, яка здійснюється на основі різних ознак. Найчастіше класифікують уміння за такими 
ознаками: за характером пізнавальної діяльності – загально-навчальні та спеціальні уміння 
(Ю.К. Бабанський, Н.А. Лошкарьова, О.В. Почупайло, О.Я. Савченко, Н.Ф. Скрипченко та ін.); за 
видом навчальної діяльності – практичні та інтелектуальні (І.Я. Лернер, М.М. Скаткін); за характером 
вирішення завдання в новій ситуації – продуктивні і непродуктивні уміння (В.О. Кулько, 
Т.Д. Цехмістрова). Незалежно від ознак класифікації, існують складні зв’язки та взаємовідношення 
між різноманітними уміннями. Наприклад, О.Я. Савченко зазначає, що кожне загальне вміння, як 
правило, включає кілька окремих; В.О. Кулько, Т.Д. Цехмістрова вважають, що високорозвинені 
уміння мають складну структуру, містять у собі більш прості уміння і навички, так пов’язані між 
собою, що забезпечують цілісний акт вирішення інтелектуальних завдань. 
До загально-навчальних умінь відносять такі, що забезпечують здійснення навчальної діяльності 

на всіх її етапах. Загально-навчальні уміння не залежать від специфіки конкретного матеріалу (хоча 
дії, характерні для них, завжди виконуються із застосуванням предметних знань) та є важливими для 
засвоєння будь-яких знань. Спеціальні (предметні) вміння формуються в процесі вивчення 
конкретного предмета, обумовлені його особливостями і нерозривно пов’язані із знаннями з певної 
галузі, із засвоєнням конкретного навчального матеріалу.  
Розглядаючи інформаційно-аналітичні уміння, ми спиралися на класифікації загально-навчальних 

умінь Ю.К. Бабанського (навчально-організаційні, навчально-інформаційні, навчально-інтелектуальні 
уміння); О.Я. Савченко (організаційні, логіко-мовленеві, загально-пізнавальні, контрольно-оцінні 
уміння); А.В. Усової та А.О. Боброва (пізнавальні, практичні, організаційні, самоконтролю, оцінні 
уміння). На підставі аналізу зазначених класифікацій ми вважаємо інформаційно-аналітичні уміння 
компонентами загально-навчальних умінь, характерними для всіх видів навчально-пізнавальної 
діяльності, важливими та необхідними для майбутніх фахівців у сучасних умовах. Так, одне із 
найважливіших завдань сучасної вищої школи – навчити студентів вчитися – тісно пов’язане з 
проблемою формування вмінь знаходити, опрацьовувати та використовувати інформацію. Уміння 
пошуку, всебічної обробки та використання інформації для вирішення поставлених завдань – основне 
загально-навчальне уміння, яке є базовим для навчально-пізнавальної діяльності, основа для 
успішного засвоєння всіх навчальних предметів, для подальшої самоосвіти. Розвинені інформаційно-
аналітичні уміння зумовлюють успішне набуття предметних навчальних умінь, сприяють оволодінню 
змістом освіти, є основою для засвоєння нових знань.  
Проблема формування навчальних умінь знайшла відбиток у дослідженнях багатьох авторів. 

Велике значення для розкриття основ формування загально-навчальних умінь мають роботи 
О.М. Алексюка, Ю.К. Бабанського, І.Я. Лернера, Н.А. Лошкарьової, В.Ф. Паламарчук, О.Я. Савченко, 
А.В. Усової та ін. Ними розроблені класифікації вмінь, склад та характеристики вмінь учнів різного 
віку, вимоги до вмінь; етапи їх розвитку; умови, способи та прийоми формування. Педагогічні та 
методичні основи формування інформаційно-аналітичних умінь при вивченні різних дисциплін також 
були предметом досліджень науковців (В.А. Попков, А.В. Коржуєв, О.Л. Рязанова, Г.О. Горська, 
І.О. Загашев, С.І. Заір-Бек, Т.О. Олійник, Н.Л. Журбенко та ін.).  
Певний інтерес у рамках нашого дослідження становлять погляди Н.Л. Журбенко, який пропонує 

розділити процес формування інформаційно-аналітичних умінь та навичок на 4 етапи відповідно до 
послідовності роботи з інформацією: 
А. Етап отримання інформації та її первинної обробки. Даний етап включає такі основні групи 

умінь:  
− визначення цілі; 
− пошук джерела інформації, який відповідає заданим вимогам; 
− ознайомлення з інформацією та оцінка інформативності та цінності джерела. 
Б. Етап первинної обробки інформації. До даного етапу відносяться такі групи вмінь:  
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− ознайомлення з інформацією та виділення ключових слів; 
− визначення основних та вторинних тем; 
− переклад з іноземної мови на рідну (за необхідності). 
В. Етап вторинної обробки інформації. Даний етап включає дві основні групи вмінь:  

− осмислення та аналіз інформації; 
− перефразування. 
Г. Заключний етап – створення вторинного тексту. До даного етапу відносяться вміння:  

− створення вторинного тексту на іноземній мові у відповідності до поставлених завдань та з 
використанням стандартних для цієї мови фраз, висловлювань, кліше.  
Уміння кожного етапу спочатку є метою навчання, а після того, як вони закріплюються, 

трансформуються в навичку, тобто відповідна дія прийме розумову форму, перестають бути метою та 
перетворюються в засіб досягнення нової мети, а саме – оволодіння вміннями наступного етапу.  
Ми вважаємо за доцільне підтримати позицію Н.Л. Журбенко та інших дослідників, які 

наголошували на послідовності та поетапності формування вмінь ефективної роботи з інформацією. 
Беручи за основу групи інтелектуальних операцій, які є типовими для основних етапів пошуку, 
всебічної обробки та використання інформації, ми виділяємо чотири групи інформаційно-аналітичних 
умінь. (див. Таблиця 1) 

Таблиця 1 
Класифікація інформаційно-аналітичних умінь 

Підгрупи Уміння 
1. Уміння 
пошуку та 
відбору 
інформації  

а) здійснювати пошук необхідної інформації в різних джерелах, як 
друкованих, так і електронних; 
б) обирати метод і засіб пошуку, виконувати вибірку потрібної інформації 
за допомогою правильно визначених і сформульованих критеріїв пошуку; 
в) визначати джерела інформації та стратегії їх пошуку; 
г) визначати потребу у додатковій інформації, отримувати її, якщо це 
можливо. 

2. Уміння 
первинного 
аналізу 
інформації 

а) оцінювати інформацію з точки зору її достовірності, точності, корисності 
для вирішення проблеми; 
б) встановлювати зв’язки між різними формами та видами інформації та 
обирати з них необхідні для вирішення певної проблеми; 
в) узагальнювати інформацію, отриману з різних джерел, використовуючи 
різноманітні таблиці, схеми для фіксації результатів. 

3. Уміння 
всебічного 
аналізу 
інформації 

а) порівнювати та зіставляти різні погляди на явища, події, факти, 
виробляти власну точку зору; 
б) усвідомлювати інформацію, оцінювати її смисл та значущість, 
співвідносити зі своїми цілями та завданнями. 

4. Уміння 
використання 
інформації  

а) узгоджувати нову інформацію з уже наявною, відомою; 
б) використовувати результати процесів пошуку, отримання, аналізу та 
оцінки інформації для прийняття рішень; 
в) використовувати результати обробки інформації для створення власної 
інформації.  

На нашу думку, дана класифікація може бути використана для пошуку ефективних шляхів 
поетапного формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов у 
процесі професійної підготовки, оскільки вона дозволяє виділити основні етапи формування цих 
умінь: організація діяльності з пошуку інформації, оволодіння технологіями її аналізу, 
структурування, систематизації та адекватного подання; створення спеціальних ситуацій, які 
вимагають залучення результатів аналізу отриманої інформації до прийняття рішень та створення 
власної інформації, залучення студентів до висунення і перевірки гіпотез, вироблення і співставлення 
різних варіантів розв’язання завдання, аргументованого вибору між ними.  
Оскільки інформаційно-аналітичне вміння пошуку є основним загально-навчальним умінням, 

базовим для навчально-пізнавальної діяльності, сформованість даних умінь зумовлює успішне 
набуття майбутніми вчителями іноземних мов навчальних умінь з педагогіки, психології, методики та 
інших дисциплін. Ми розглянемо можливі шляхи поетапного формування інформаційно-аналітичних 
умінь майбутніх учителів іноземних мов на прикладі практики мови (тема "Advertising", яка входить 
до навчальної програми підготовки вчителів іноземних мов факультету іноземних мов ЖДУ імені 
Івана Франка). На першому етапі для формування вмінь пошуку та відбору інформації необхідно 
створити педагогічні умови, за яких студенти будуть здійснювати пошук та відбір інформації за 
попередньо встановленими критеріями. Наведемо приклад завдання: "Search for examples of effective 
advertising. What makes it effective?" У ході виконання завдання студенти встановлюють критерії 
ефективного пошуку та відбору інформації (надійність джерела, можливість отримання додаткової 
інформації, тощо). 
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На другому етапі студентам необхідно навчитись оцінювати інформацію, зібрану з різних джерел 
з точки зору її корисності для вирішення поставленого завдання, узагальнювати інформацію, подану у 
різних формах та видах. Завдання може бути сформульоване таким чином: "Group the examples of the 
advertising you have found according to advertising techniques used there". Виконання завдання 
передбачає узагальнення зібраних даних у таблицях та схемах, а також попередніх висновків щодо їх 
корисності для вирішення поставленого завдання. 
Метою третього етапу є всебічний аналіз відібраної інформації, її порівняння та зіставлення із вже 

відомими фактами. На цьому етапі доцільно використовувати технології критичного мислення, 
більшість з яких мають на меті формування вмінь всебічного аналізу інформації як основної 
складової вмінь критичного мислення. Наведемо приклад завдання із використанням технології "The 
Fishbone", спрямованої на аналіз причинно-наслідкових зв’язків між об’єктами, фактами чи явищами: 
"Look for possible reasons why sellers and buyers need advertising. What reasons do you find most 
important and why?" 

 
 

 
 

У ході виконання завдання студенти зіставляють різні погляди на явища, події, факти, 
осмислюють інформацію та її значущість для виконання поставленого завдання. 
На четвертому етапі студентам необхідно використати результати обробки інформації для 

розв’язання задач. Завдання може бути сформульоване наступним чином: "Create your own 
advertisement. Comment on the choice of the target audience, objective(s), and techniques." Виконання 
завдання потребує узгодження нової інформації з уже відомою, прийняття на її основі незалежних 
рішень. 
Для ефективного педагогічного управління процесом поетапного формування інформаційно-

аналітичних умінь необхідна спеціальна організація навчального процесу, обґрунтування комплексу 
педагогічних умов, пошук і впровадження адекватних методів, способів, засобів навчання, які 
відповідають інноваційним освітнім тенденціям, рівню розвитку інформаційного суспільства. У 
подальшому пошуку ефективних шляхів вирішення цієї проблеми ми вбачаємо перспективи 
наукового дослідження. 
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Карпенко Е.Н. Формирование информационно-аналитических умений будущих учителей 
иностранных языков в рамках инновационного подхода к образовательному процессу. 

В статье рассматриваются возможные пути поэтапного формирования информационно-
аналитических умений будущих учителей иностранных языков, которые соответствуют 
инновационным образовательным тенденциям. Анализируется понятие информационно-

аналитических умений, их основные характеристики, предлагается их классификация и возможные 
пути их поэтапного формирования. 

Karpenko Ye.M. The Formation of Prospective English Teachers Informational-Analytical Skills within 
the Innovatory Approach to the Process of Study. 

The paper deals with the possible ways and stages of informational-analytical skills formation of prospective 
foreign language teachers within the innovatory approach to the process of study. The main characteristics 

of the informational-analytical skills are examined, possible stages of their development are classified 
analysed. 
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ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОЇ 
ТВОРЧОСТІ УЧНІВ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ 

У статті представлено історико-педагогічний аспект становлення художньо-технічної творчості 
учнів в Україні та за кордоном у контексті культурологічного підходу та загальносвітових художніх 

традицій.  

Системний підхід до розгляду проблеми дослідження передбачає ретроспективний аналіз 
становлення художньо-технічної творчості в Україні та за кордоном й розгляду наукових ідей щодо 
організації художньо-технічної творчості у початковій школі в історичному аспекті. 
Зародження мистецтва та перші кроки художнього розвитку людства мають витоки ще в 

первіснообщинному ладі, коли закладалися основи матеріального й духовного життя суспільства. На 
українських землях життя первісної людини зафіксовано 1 млн. р. до н.е. (поселення Королево на 
Закарпатті), де первісними людьми були закладені елементи художньо-технічної творчості, основи 
культурних традицій. З глибини століть і до сьогодні художньо-технічна творчість набула 
своєрідного змісту. 
Метою цієї статті, що становить одну зі складових нашого дослідження, є розкрити історико-

педагогічний аспект становлення художньо-технічної творчості учнів в Україні та за кордоном згідно 
з парадигмою педагогічної науки та практики. 
На основі ретроспективного аналізу філософської, історичної, психолого-педагогічної літератури, 

зокрема наукових праць М. Кагана, Д. Крвавича, Т. Носаченко, В. Овсійчука, С. Черепанової, 
О. Шевнюк та ін. [1; 2; 3; 4], нами було виділено етапи розвитку художньо-технічної творчості в 
Україні та за кордоном: донауковий етап (близько 35 тис. до н.е. – перша половина ХVІ ст.), етап 
становлення художньо-технічної творчості у системі мистецтвознавчих наук (друга половина XVI ст. 
– ХVІІІ ст.), етап розквіту художньо-технічної творчості у новітній час (ХІХ ст. – ХХІ ст.). 
В Україні первісне мистецтво характеризувалося періодами елементарної художньо-технічної 

творчості, які виокремлювалися додатковими епохами: епоха палеоліту (давньокам’яний вік) 
(близько 35 – 10 тис. до н.е.); епоха мезоліту (середньокам’яний вік) (10 – 6 тис. до н.е.) [5]; епоха 
неоліту (5 – 3 тис. до н.е.) [2: 43]; епоха бронзи (близько 2 тис. до н.е. – 1 тис. до н.е.) [6: 23]. 
Художньо-технічна творчість періоду становлення християнства в Україні (ІV ст. н.е. – VІІІ ст.) 

ґрунтувалася вже зовсім на інших засадах духовності та представлена декоративним оформленням 
храмів, формуванням ранньої символічної емблематики, поширенням інкрустаційного стилю. 
У києворуський період (ІХ – ХІІІ ст.) простежуються тенденції світової інтелектуальної традиції, 

зокрема античної, візантійської, середземноморської, південнослов'янської культур на ґрунті 
культури автохтонної. Активна художньо-технічна творчість розпочалася на Русі з упровадженням 
християнства, яке визначило основні категорії суспільної свідомості, форму їх художнього виявлення 
у Х – ХІ ст. У Київській Русі аквареллю оздоблювали рукописні книги (Остромирове Євангеліє, 1056 
– 1057; ",Изборник Святослава", 1073 та ін.). Майже в усіх рукописних книгах ми знаходимо малюнки 
і мальовані великі літери, які є цікавим декоративним вирішенням у вигляді заставок, кінцівок, 
ілюстрацій з використанням при цьому різноманітних орнаментальних композицій [7: 68]. 
З другої половини XVI до першої половини XVII ст. – період українського Ренесансу. Ренесансне 

мистецтво на землях України – новий етап в історії українського мистецтва. У цей час мистецтво 
живопису під впливом досягнень архітектури та декоративно-об’ємної пластики поступово 
змінювалося. Зароджувалися нові жанри, новий метод художнього бачення світу. 
Друга половина XVII – перша половина XVIII ст. – українське мистецтво періоду бароко і рококо, 

яке характеризувалося впровадженням європейського художнього рівня в архітектурі, скульптурі, 
живописі. У цей час Київ здобув належну йому об'єднувальну роль у питаннях художньо-технічної 
творчості. Мистецьким осередком стала Києво-Печерська лавра, де з XVIII ст. була започаткована 
малярська школа. Чимала увага приділялася художньому вихованню учнів у Київській академії.  
Друга половина ХVІІІ ст. – початок ХІХ ст. – українське мистецтво класицизму та романтизму. У 

вищезазначений період в Україні набувають розвитку монументально-декоративне барокове 
малярство і разом з ним – класицизм. Дві стильові тенденції – бароко і класицизм – стали провідними. 
У новітній час (ХІХ – ХХІ ст.), на етапі розквіту художньо-технічної творчості на землях України, 

під впливом розвитку виробництва, промисловості здійснюється реконструкція міст, відбувається 
розвиток архітектурної художньо-технічної творчості – стилів модерн, неокласицизм; а також 
представлені стильові тенденції мистецтва скульптури – академізм, реалізм, неоакадемізм, 
традиціоналізм, авангард [3: 155].  
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Становлення художньо-технічної творчості в Україні безпосередньо пов’язано з культурою 
європейських країн, що дає нам можливість розглядати її особливості в межах виділених нами етапів. 
На відміну від України, в Європі мистецтво стародавнього світу (VІ тис. до н.е. – 476 р. н.е.) 

характеризувалося розвитком художньої творчості та елементів технічної на етапі синкретизму 
мистецтв. 
Синтез мистецтв досягається гармонійним поєднанням окремих компонентів на засадах ідейно-

художнього задуму, композиційного узгодження стилів, жанрів, пропорцій, ритмів тощо. Що ж до 
видовищних (просторово-часових) мистецтв, то тут синтез іманентний самій природі художньо-
технічної творчості і відбувається ніби всередині даного виду мистецтва. Синтез пластичних 
мистецтв (архітектура, образотворче, ужиткове мистецтво) спрямований на естетичне формування 
довкілля і буття людини [6: 27].  
У стародавньому світі мистецтво Заходу досягло цільності, єдності, завершеності та синтезу всіх 

форм. Художня творчість та елементи технічної у той час зберігали народний характер, формуючись 
у сфері міфологічного мислення. Різні види мистецтва, архітектура, скульптура, живопис, прикладне 
мистецтво вступали одне з одним у співдружність. Художньо-технічна творчість у цей період мала 
більш цілісний характер, вона об’єднувалася єдиними принципами та ідеями епохи. У мистецтві 
Стародавньої Греції було втілено ідеал краси гармонійно розвиненої особистості.  
Період мистецтва Середніх віків (V – ХІV ст.) характеризувався розвитком художньо-технічної 

творчості в європейських країнах і було уособленням творчої волі людини, могутності праці 
колективу [6: 78].  
Саме в епоху середніх віків художня творчість та елементи технічної у деяких народів Європи 

досягли високого розквіту (розвиток пейзажу, натюрморту, побутового жанру, портрета). Протягом 
цього часу народи створювали яскраві самобутні пам’ятки архітектури, скульптури, живопису та 
прикладного мистецтва.  
Європейське мистецтво епохи Відродження (ХV – ХVІ ст.) характеризувалося домінуванням 

художньої творчості й науки.  
Не випадково більшість митців доби Відродження поєднували художню творчість і науку, 

досліджували проблеми пропорції, симетрії, ритму, перспективи, гармонії, з якими пов'язують 
досконале втілення краси. Серед них – Джотто (1266-1337) – італійський живописець, скульптор і 
архітектор; Мазаччо (1404-1428) – італійський живописець; Леонардо да Вінчі (1452-1519) – італійсь-
кий живописець, учений, теоретик мистецтва; А. Дюрер (1471-1528) – німецький живописець, 
скульптор, гравер, теоретик мистецтва. Мистецтво відродження вирізнялося пристрастю до 
гармонійного ідеалу та завершеними класичними формами співвідносилося до гострих почуттів 
індивідуально неповторної художньо-технічної творчості. 
У Європейському ренесансному мистецтві (друга половина XVI – перша половина XVII ст.) 

простежуються концептуальні дослідження у галузі художньо-технічної творчості у системі 
мистецтвознавчих наук. 
Цей період став етапом формування національних культур Нового часу. Думка про розвиток 

художньо-технічної творчості XVII ст., як і попередньої доби Відродження, розвивалася в 
органічному зв'язку з художньою практикою. Концептуальні дослідження у галузі художньо-
технічної творчості здійснює переважно мистецтвознавство.  
У цю епоху завершений процес локалізації великих національних художніх шкіл, своєрідність 

яких визначалася як умовами історичного розвитку, так і художніх традицій художньої творчості, що 
складалися у кожній країні – Італії, Фландрії, Голландії, Іспанії, Франції. У художньо-технічній 
творчості отримує нове тлумачення поняття синтезу мистецтва. У цей період такі країни, як Італія, 
Іспанія, Фландрія, Голландія, Франція, стають художніми осередками, де досягнуто найвищих 
творчих результатів серед національних мистецьких шкіл. В інших європейських країнах – Англії, 
Німеччини, Австрії, Чехії, Польщі, Данії – художньо-технічна творчість зберігала відбиток локальних 
властивостей та взаємозв’язок з традиціями попередніх епох. У першій половині ХVІІ ст. головне 
місце займав живопис, який був носієм вищих етичних ідеалів, які втілювалися в образ людини, а з 
60-х рр. живопис, як і скульптура, мав переважно декоративний характер і підпорядковувався 
архітектурі [6: 225]. У художній творчості йшов процес розкладу класицизму з його регламентацією, 
посилювався інтерес до народної творчості. 
Мистецтво класицизму та романтизму Європи (ХVІІІ ст.) – це період розвитку точних наук, 

високого підйому художньо-технічної творчості. Наукові знання створювали фундамент точного 
спостереження та аналізу дійсності для художньо-технічної творчості.  
У середині XVIII ст. подоланню класицистичної доктрини сприяли представники демократичного 

напряму німецького Просвітництва – історик, теоретик мистецтва, археолог Й. Вінкельманн (1717-
1768) і філософ, письменник, теоретик мистецтва Ґ. Лессінґ (1729-1781). За теорією Й. Вінкельманна, 
мистецтво покликане втілювати ідеальну красу. У такому випадку втілення і дія, виступаючи 
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моментами прекрасного, становлять певне обмеження прекрасного [8]. З-поміж німецьких теоретиків 
Ґ. Лессінґ перший вказав шляхи розвитку національного мистецтва, наголосив на необхідності 
подолання канонів і норм класицизму. У трактаті ",Лаокоон, або Про межі малярства і поезії" (1766) 
Ґ. Лессінґ розглянув проблеми наближення мистецтва до життя, проаналізував сутність та засоби 
словесного й образотворчого мистецтва. 
Методично порівняльний аналіз Ш. Батте охоплює сім видів мистецтв: поезію, живопис, музику, 

архітектуру, красномовство, скульптуру, танець, які повністю вичерпують світ мистецтв як 
витончених, створюваних для насолоди, так і ,,прикладних" (архітектура, красномовство). Він 
прагнув засобами порівняльного аналізу виявити "єдиний принцип", властивий для всієї художньо-
технічної творчості, й таким вважав "наслідування прекрасній природі" [9: 378-379].  
Мистецтво епохи імперіалізму в Європі і в Україні (ХІХ – ХХІ ст.ст.) – розквіт художньо-

технічної творчості. Реалістичне мистецтво ХІХ століття стверджувало естетичні цінності дійсності, 
оспівувало красу реальної дійсності та праці людини. У середині ХІХ ст. складається теоретична 
програма реалізму, яка отримала практичне втілення у творах графіки, живопису, скульптури [6: 267]. 
Протягом ХІХ ст. одне з передових місць у Європі займала німецька культура, котра досягла 
високого розквіту в жанрі живопису. Специфіка художньо-технічної творчості Нового часу в країнах 
Центральної та Південно-Східної Європи (Польщі, Чехії та Словакії, Угорщині, Румунії, Болгарії, 
Югославії) проявилась у формуванні національної самосвідомості народів. Засновники нової 
культури та мистецтва прагнули підкреслити її національні основи, інтерес до історичного минулого, 
до народного характеру та звичаїв. 
Відкриття у художньо-технічній творчості, зроблені у різних регіонах світу, переконливо довели, 

що "мистецькі досягнення, здобуті впродовж усієї історії людства, можуть бути сумарно побаченими 
одним цілісним історико-культурним явищем, відповідно поділеним на категорії, проаналізованим як 
глобальний загальнолюдський творчий феномен" [10: 325]. 
На межі XIX-XX ст. активізувалася діалогічно-комунікативна взаємодія різних культур. 

Національні філософсько-естетичні пріоритети та методологічні пошуки набули 
загальноєвропейського значення. 
Отже, аналіз наукової літератури дозволив нам порівняти характер, специфіку та виділити такі 

тенденції становлення художньо-технічної творчості в Україні та Європі:  
− упродовж усієї історії образотворчого мистецтва художня творчість та елементи технічної 

значно змінювалися, з’являлися нові можливості передавати найтонші нюанси у кольорі, формі, 
фактурі, композиції; у мистецтві стародавніх східних держав яскраво виражена спрямованість до 
значного та досконалого; 

− становлення художньо-технічної творчості у країнах Європи в епоху Відродження 
відбувається в оволодінні просторовими закономірностями, відображенні загальної композиції, 
колориту, пропорційності, симетрії, рельєфності зображення; 

− протягом ХVІІ – початку ХVІІІ ст. в Україні простежується домінація традицій народного 
мистецтва в розвитку художньої творчості; 

− у період ХІХ – ХХ ст. втілюється реалістичний напрям у різних жанрах художньо-технічної 
творчості в Україні та за кордоном. Успішного освоєння набувають нові творчі прийоми, форми, 
техніки виконання виробів; 

− у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. впроваджуються і використовуються  нові гнучкі технології, 
триває пошук орієнтації в організації художньо-технічної творчості; посилюються інтеграційні 
зв’язки між окремими видами мистецтв.  
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В статье представлен историко-педагогический  аспект становления художественно-технического 
творчества в Украине и за рубежом в контексте культурологического подхода и мировых 

художественных традиций.  

Kolesnyk N.Ye. Тhe Historical and Pedagogical Aspects of the Pupils’ Artistic and Technical Creative 
Activity Formation in Ukraine and Abroad. 

Тhe historical and pedagogical aspects of the pupils’ artistic and technical creative activity formation in 
Ukraine and abroadin the context of culturological approach and world artistic traditions are presented in 

the article. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 37. Педагогічні науки  

 

© Малинівська Л.І., 2008 
174 

УДК 378.937  
Л.І. Малинівська, 

аспірант 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ 
ЯК ПРОБЛЕМА В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

Автор розглядає психолого-педагогічні основи формування відповідального ставлення до природи 
школярів у вітчизняній психолого-педагогічній літературі, підкреслює, що формування екологічної 
відповідальності передбачає таку перебудову поглядів людини, коли засвоєні екологічні норми 

стають одночасно і нормами поведінки в ставленні до природи. 

Історія людства нерозривно пов’язана з історією природи. На сучасному етапі питання 
традиційної взаємодії природи з людиною переросли в глобальну екологічну проблему. Якщо люди в 
найближчому майбутньому не навчаться відповідально ставитися до природи, вони загублять себе. А 
для цього треба формувати такі почуття як відповідальність, відповідальне ставлення до природи. І 
починати варто з шкільного віку, тому що в цей час надбані знання можуть надалі перетворитися в 
стійкі переконання. 
Одне із завдань формування відповідального ставлення до природи школярів – досягти того, щоб 

природа набула для молодої людини життєво важливого значення, стала її особистісною цінністю. 
Вчитель повинен сформуватися світогляд майбутнього господаря, а не бездушного споживача 
навколишнього середовища.  
У наскальних малюнках первісної людини, які дійшли до нас, видно інтерес людини до самої себе, 

до всього, що з нею відбувається. Тут вона, людина, танцює ритуальні танці, збирає плоди і коріння, 
полює всім плем’ям, здійснює обряд поховання, няньчить немовлят, обробляє ґрунт і т.д. 
У Законі України "Про освіту" формування відповідального ставлення учнів до природи 

визначається як розуміння людиною своєї єдності з природою. Людина "нічого не може створити без 
природи, без зовнішнього світу. Це – матеріал, на якому здійснюється її праця, в якому розгортається 
її трудова діяльність" [1: 89]. Також у законі України "Про охорону навколишнього природного 
середовища" (ст. 8, 1992 р.) говориться про те, що кожна людина має право на безпечне для життя 
навколишнє середовище. Людям необхідно говорити правду про його стан, але займатися 
природоохоронною діяльністю. Ще в школі школярі повинні усвідомлювати, що за порушення 
екологічного законодавства завжди несеться певна відповідальність – адміністративна або навіть 
кримінальна, не кажучи вже про духовно-моральні наслідки. 
Проблема формування відповідального ставлення до природи учнів сільської школи становить 

значний інтерес як для багатьох природничих наук, так і для філософії, етики, соціології, педагогіки, 
психології. Основними джерелами теоретичного аналізу, вихідних методологічних і методичних 
основ, побудови моделі структури відповідального ставлення до природи, крім психолого-
педагогічних досліджень, можуть бути роботи з екології, філософії, соціології, етнопедагогіки, 
народознавства. Мета статті – з’ясувати умови формування відповідального ставлення до природи у 
школярів на матеріалі вітчизняної психолого-педагогічної літератури. 
Проблема взаємодії людини та природи розглядалась ще в роботах Гіппократа та його школи, а 

потім Платона, Ксенофонта, Арістотеля і Галена. До Арістотеля Геракліт звертав увагу на існування 
загального зв’язку в живій природі, на вічну її рухливість та мінливість. Гален стверджував, що 
природа – найкращий з лікарів. Вона виліковує ¾ своїх хворих [2].  
Демосфен, Демокрит, Діоген, Піфагор та інші мислителі стародавнього світу вважали, що людина, 

її бажання пізнати саму себе, її ставлення до природи є динамікою розвитку людського суспільства й 
природи [2]. 
Серед вітчизняних мислителів, які досліджували відповідальне ставлення до природи, був 

Г. Сковорода. Педагогічне вчення Г. Сковороди виходить з його оптимістичного переконання в тому, 
що природа кожної людини є добро і в ній криється велика сила здібностей. Розглядаючи прекрасне з 
погляду корисності, потрібності та бажань людини, Г. Сковорода поділяв думку, що природа 
прекрасна така, яка є. Що це зразок того найблагороднішого, найтвердішого металу, на який чим 
більше дивишся, тим прекрасніше виблискує [3: 78]. Г. Сковорода прийшов до переконання, що 
справжня, істинна краса, добровластиві якості кожної людини від природи і є найпотрібнішим та 
найдоступнішими, як вода й повітря.  
Ф. Енгельс зазначав у "Діалектиці природи", що зовнішній світ є або природа, або суспільство. 

Природа і історія є двома складовими елементами того середовища, в якому ми живемо. Але на 
відміну від інших природних істот, людина – не просто природна істота, а людська природна істота, 
тобто така, яка існує для самої себе [2]. 



Л.І. Малинівська. Формування відповідального ставлення до природи як проблема в науковій літературі 

175 

Філософ Г. Йонас трактує відповідальність як особливу сутність людини в залежності від ступеня 
участі особистості у саморозвитку. Особистісна відповідальність прямо залежить від досягнутого 
рівня відповідальної поведінки в оточуючому середовищі [2]. 
Поняттям відповідальності широко оперують і соціологи. В їх працях виділяються різновиди 

відповідальності: політична, особиста (персональна), моральна, колективна, правова. 
Відповідальність тісно пов’язана із з’ясуванням умов, за яких суб’єкт може виконати певні вимоги й 
завдання, здійснити правильний вибір і передбачити наслідки своєї діяльності. 
Поняття "природа" в науковій літературі вживається у двох значеннях. У широкому розумінні 

слово природа охоплює і суспільство, і навколишній світ у всій багатоманітності своїх проявів, тобто 
є синонімом Всесвіту. У вузькому розумінні природа – це частина світу, яка, умовно кажучи, 
протистоїть суспільству і взаємодіє з ним, це природне середовище, в якому живе суспільство. Саме 
під таким кутом зору у даному розділі розглядається проблема взаємодії суспільства і природи.  
Соціологи також виділяють поняття "соціальна відповідальність". Соціальна відповідальність – 

схильність людини поводитися відповідно до інтересів інших людей і соціального цілого, а не у 
вузькоегоїстичних інтересах, дотримуватися прийнятих норм і виконувати рольові обов’язки. 
Питання соціальної відповідальності нерозривно пов’язані з соціалізацією особистості, оскільки 
перша утверджується як новоутворення онтогенетичного розвитку індивіда у період соціальної 
зрілості. У цьому контексті соціалізація розглядається як набуття людьми соціального досвіду та 
ціннісних орієнтацій, потрібних для виконання соціальних ролей. Ці проблеми у соціології 
розглядалися багатьма вченими (Л. Буєва, П. Мінкіна, В. Сперанський, М. Лукашевич, Т. Шибутані, 
Е. Еріксон, Т. Парсонс) [4: 23].  
У психологічних дослідженнях відповідальність до природи розглядається як цілісна якість 

особистості, в якій інтегровані духовні, соціально-психологічні та психофізіологічні функції, що 
забезпечують розвиток учня як суб’єкта відповідальної поведінки в природному середовищі [5]. 
Відповідальність як особистісна основа відповідального ставлення до природи є смисловим 

утворенням особистості, що розглядається як одна із якостей особистості, і виникає в результаті 
інтеграції її психічних функцій, її емоційного ставлення до обов’язку (К. Абульханова-Славська, 
І. Бех, М. Боришевський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, та ін.). Ж. Піаже, Л. Кольберг, Р. Хайдер, беручи за 
основу когнітивні аспекти відповідальності (передбачення наслідків і на цій основі своєчасна 
регуляція поведінки) або моральні аспекти (автономна регуляція поведінки на основі вільного вибору 
суб’єкта), визначають відповідальність як "гарантоване особистістю досягнення результату своїми 
силами при заданому самим суб’єктом рівні складності" [6].  
Загальні питання формування відповідального ставлення школярів до природи досліджували 

К. Бункер, Г. Плеханов, А. Луначарський, Г. Шульц та інші. Окремі аспекти організації 
природоохоронної діяльності школярів розглядалися в працях Л. Виготського, А. Маслоу, 
К. Роджерс, К. Ушинського, В. Сухомлинського. 
Педагоги класики, зокрема Я. Коменський, вважали, що людина – це частина природи, тому вона 

повинна формуватися за законами природи. Правильне виховання має будуватися відповідно до 
природи дитини, її можливостей. В усьому потрібно наслідувати природу, послідовно розвиваючи 
сили дитини [7: 34].  
Ж.-Ж. Руссо також був прихильником відповідального ставлення до природи. Він вважав 

прогулянки на лоно природи чудовим засобом розвитку дитини, адже діти мають змогу бігати, 
стрибати, задовольняючи природні потреби у рухах, а також різноманітні ігри з природними 
матеріалами – снігом, водою. 
Педагог К. Ушинський неодноразово підкреслював важливість впливу природи на виховання 

дитини. Він вважав недоліком у виховному процесі неувагу до впливу природи на формування 
особистості, закликав розширити спілкування учнів з природою.  
К. Ушинський у книзі "Дитячий світ" основним своїм завданням вважав надання учням 

елементарних знань про природу, географію. Викладаючи матеріал з природознавства, він групував 
його так, щоб школярі систематично засвоювали єдність будови тваринного і рослинного світу та 
природи, що його оточує. Також педагог пристосовував учнів до розумових вправ і наочному 
знайомству з предметами природи [8]. 
А.С. Макаренко створив на практиці і спромігся теоретично осмислити відповідальне ставлення 

до природи. Спираючись на високі і благородні принципи людського виховання, видатний педагог 
прийшов висновку: природа – це не якесь символічне багатство – це, перш за все, праця десятків і 
сотень поколінь, що поливали своїм потом рідну землю і передавали її своїм нащадкам [9: 64-68]. 
Діти повинні зрозуміти, що природа – це і матеріальне багатство. Якщо з якоїсь причини вона збідніє, 
збідніємо і ми. Ось чому потрібно, щоб діти з тривогою дивилися, слухали і дізнавалися про те, що 
інколи забруднюється, отруюється, а то й зовсім зникає наше природне багатство. Справжній патріот 
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не може не вболівати душею за рідну природу. Він повинен проявляти свою відповідальність за 
кожен клаптик землі, за лісові і водні багатства, за повітря, яким ми дихаємо.  
Розвиваючи ідеї А. Макаренка, В. Сухомлинський у своїй педагогічній системі розглядав 

відповідальність у тісному взаємозв’язку з громадянськістю та совістю. Багато слушних порад 
стосовно відповідального ставлення до природи дав видатний педагог В. Сухомлинський. Митець 
говорив, що люди дуже багато беруть від природи і дуже мало дають їй, а природні ресурси 
перестали бути невичерпними. Тому неприпустимо перебудувати і втручатися в природу за власним 
бажанням. Перед педагогічним колективом Павлиської школи ставилося завдання: навчити учнів 
розуміти природу; піклуватися про збереження та примноження її багатств. Найважливішими 
умовами виховання відповідального ставлення до природи було: пізнання та вивчення рідного краю, 
розвиток в учнів позитивних емоційних виявів до навколишніх об’єктів, активну практичну 
діяльність [10]. 
Спираючись на дослідження вчених (Декарта, Паскаля, Я. Коменського, А. Макаренко, 

Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, В. Сухомлинського К. Ушинського, та інших) під відповідальним 
ставленням до природи ми розуміємо тип соціальної поведінки людини, спрямованої на реалізацію 
предмета відповідальності (обов’язки, доручення, завдання тощо. Відповідальне ставлення до 
природи – це спосіб взаємодії з природою, який гармонійно поєднує інтереси природи з людиною; 
заснований на розумінні законів природи, що визначають життя людини. 
Проблему відповідального ставлення до природи, до праці також розглядають педагоги 

сучасності. Наприклад, І. Бех передбачає визнання людиною єдиної активної причетності до 
соціального і природного світу, і це визнання є не тільки результатом оцінки особистості іншими 
людьми, а її власним переконанням, підсумком самоусвідомлення. Людина є не пасивним 
споглядачем будь-яких природних подій. Відповідальна людина має право стверджувати – я 
відповідаю всім своїм життям, кожний мій акт і переживання є моментом мого життя як 
відповідальності. Внутрішній світ відповідальної особистості завжди відкритий для соціальних 
потреб, пріоритетів, людських цінностей [4: 3-8]. 
М. Левківський трактує відповідальність як інтегральне новоутворення підліткового та юнацького 

віку. Саме завдяки інтеріоризації відповідальність стає визначальним регулятором життєдіяльності 
особистості. При цьому вчений виділяє чотири групи відповідальності особистості, які класифікує як 
за формою виявлення, так і за змістом. За формою виявлення відповідальність підлітків поділяється 
на зовнішню та виконавську, а за змістом – відповідальність за себе та за інших. Загалом, регулятивні 
механізми відповідальності за інших є похідними від відповідальності за себе [11: 216]. 

Ґрунтуючись на відзначених положеннях, учені роблять висновок про те, що ставлення людини до 
природи є фундаментальне вимірювання її самої, яке виражається категорією не корисності, а 
універсальності [7]. 
Формування відповідального ставлення до природи, нових технологій взаємодії з природою, 

конкретність та об’єктивність знань, умінь і навичок здійснюються через різні організаційні форми: 
заняття, гурткову роботу, конференції, семінари, походи, експедиції, практичні роботи в 
лабораторіях; теплицях, на науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та 
промислових підприємствах, на природі тощо. Потреба у вихованні відповідальності, насамперед у 
шкільному віці, буде зростати та підвищуватися від особистої відповідальності кожної людини за 
власний внесок у процес суспільних перетворень. Спираючись на викладені вище підходи, ми 
визначаємо ставлення до природи як свідомий вибір зв’язків (школяра) з різними природними 
об’єктами та явищами. Природними об’єктами в цьому випадку є сама природа, екосистеми і 
геосистеми, власне людина як природна істота. Крім того, в систему екологічних відношень 
включається ставлення до діяльності, пов’язаної з використанням та охороною природи.  
Відповідальним визначається таке ставлення школяра до людини як природної істоти, до природи 

як об’єкта і предмета праці, до природоохоронної діяльності, що відповідає правилам та нормам 
цивілізованого суспільства, принципам та нормам високої моралі. 
Розглянувши зміст поняття "відповідальність перед природою" (екологічна відповідальність), ми 

приходимо до висновку, що тут містяться всі суттєві ознаки поняття відповідальності. Це соціальна та 
психологічна категорії свідомості, бо свідомість – спосіб ставлення об’єктів до своєї діяльності з 
урахуванням її властивостей та можливостей. 
Таким чином, формування відповідального ставлення до природи має бути тісно пов’язане з 

процесами розвитку суспільства. Необхідно враховувати соціально-культурні реалії, які впливають на 
виховання (не тільки негативні, а й позитивні). Урахування складних умов формування 
відповідального ставлення до природи у підлітковому віці дасть можливість запобігти 
декларативному характеру прищеплення любові до природи. 
Отже, аналіз психолого-педагогічних основ формування відповідального, бережливого ставлення 

до природи у школярів показує, що методи та прийоми навчання й виховання повинні бути 
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спрямовані на переведення у внутрішній світогляд особистості соціальних екологічних орієнтирів: 
знань, умінь, ціннісних характеристик та ідеалів, принципів, правил ставлення цивілізованого 
суспільства до навколишнього природного середовища. 
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Малиневская Л.И. Формирование ответственного отношения к природе как научная проблема в 
отечественной, зарубежной психолого-педагогической литературе. 

Автор рассматривает педагогические основы формирования ответственного отношения к природе 
школьников в отечественной, зарубежной педагогической литературе, подчеркивает, что 

формирование ответственности перед природой предусматривает такую перестройку взглядов 
человека, когда усвоенные экологические нормы становятся одновременно и нормами поведения в 

отношении к природе. 

Malynivs'ka L.I. The Formation of Responsible Attitude toward Nature as a Scientific Problem in 
Domestic, Foreign Pedagogical Literature. 

The author examines pedagogical bases of responsible attitude toward nature formation of schoolchildren in 
domestic, foreign pedagogical literature, underlines that responsibility before nature formation foresees such 
alteration of person's views, when the mastered ecological norms become simultaneously codes of conduct in 

attitude toward nature. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТЕОРІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ 

У статті класифікуються та структуруються основні концептуальні теорії дистанційного 
навчання, розглядаються моделі і теорії дистанційного навчання у світовій практиці та 
шляхи їх упровадження в освітній простір України; розглянуто напрямки формування 

перспективної системи освіти. 

Освіта є однією з найважливіших сфер людської діяльності, якість якої визначається не тільки 
кінцевим результатом, але й освітнім процесом у цілому. 
Система освіти безпосередньо пов’язана зі стадіальним розвитком суспільної формації, з рівнем 

розвитку її культури в той чи інший період існування. Пріоритет певних педагогічних концепцій у 
різні періоди існування людства обумовлений культурною ситуацією, а також роллю та значущістю 
особистості [1: 19]. 
Тенденції розвитку сучасного освітнього простору виявили протиріччя між соціальною системою, 

традиційною освітою та індивідуальними потребами і можливостями особистості [2: 18]. 
Динаміка соціально-економічних процесів у постіндустріальному світі радикально актуалізувала 

проблему інтелектуального потенціалу нації як одну із гарантій стабільних її позицій у світовому 
співтоваристві, успішного реагування на різноманітні цивілізаційні запити. Потреба в людях, готових 
до життя в змінному соціумі, налаштованих на інноваційну діяльність, стимулює освітні процеси, що 
забезпечують стабільність і розвиток соціуму. 
Проблема розвитку дистанційного навчання, його технологій та форм організації в контексті 

стадіального розвитку соціуму знайшла своє відображення в доробках західних учених Майкла Мура, 
Ренді Гаррісона, Майри Бейнтон, а також вітчизняних теоретиків навчання В.І. Гриценко, 
В.Н. Кухаренко, В.Н. Стефаненко, Б.І. Шуневича [3; 4; 5; 6]. Але, на нашу думку, в педагогічній 
літературі недостатньо висвітлена проблема систематизації теорій та організаційних моделей 
дистанційного навчання, які функціонують у світових освітніх системах. 
Метою статті є класифікація основних світових теорій дистанційного навчання та структуризація 

організаційних моделей дистанційного навчання. 
Відповідно до зазначеної мети, ми поставили наступні завдання: окреслити перспективні напрями 

формування та розвитку світових освітніх систем; проаналізувати та класифікувати основні 
концептуальні теорії дистанційного навчання, розглянути структуру основних організаційних 
моделей дистанційного навчання в світовій практиці та перспективи впровадження моделей 
дистанційного навчання в систему вищої освіти України.  
У сучасному постіндустріальному суспільстві відбуваються важливі зміни в системі освіти 

завдяки рівню розвитку інформаційних технологій, що відкриває нові можливості в інтелектуалізації 
автоматизованих систем і їхнього інтерфейсу та дозволяє інтегрувати знання в єдиний інформаційно-
освітній простір, доступний тим, хто навчається в будь-якій країні світу. 
Зміни в системі освіти також відбуваються у зв’язку з виникненням нових освітніх потреб у 

суспільстві, що зумовлює розвиток нових траєкторій навчання, які б відповідали сучасним умовам, 
запитам, потребам та індивідуальним особливостям тих, кого навчають. 
На думку фахівців "Інституту інформатизації освіти" ЮНЕСКО, до найбільш важливих напрямів 

формування перспективної системи освіти можна віднести: 
− підвищення якості освіти шляхом застосування різних педагогічних підходів з 

використанням нових інформаційних технологій; 
− забезпечення випереджального характеру всієї системи освіти, націленість на майбутнє 

постіндустріальної цивілізації; 
− розширення доступу до освіти завдяки появі нових форм навчання та надання визначної ролі 

самоосвіті; 
− розвиток креативного компонента в освіті для підготовки людей до життя в різних 

соціальних середовищах з урахуванням пріоритетних напрямків розвитку. Нова освітня парадигма 
повинна вибудовуватись на засадах збереження і розвитку творчого потенціалу людини, її 
спрямованості на самовизначення, готовності до сприймання і розв’язання нових завдань [3].  
Інформатизація суспільства, необхідність неперервного та ефективного підвищення професійної 

кваліфікації спеціалістів, потреба в отриманні нових спеціальностей та кваліфікацій, зростаючі 
вимоги до якості, доступності та зручності навчання змушують педагогічну науку шукати нові 
форми, засоби та методи навчання. У цих умовах дистанційна форма навчання, яка набирає 
поширення в суспільстві, виступає одним з найважливіших механізмів адаптації суспільства до нових 
ринкових умов, передумови розвитку якої можна класифікувати як: 
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1. Соціально-економічні: потреба в постійному оновленні знань вимагає організації неперервного, 
ефективного підвищення кваліфікації спеціалістів усіх рівнів та проектування нових спеціальностей; 
актуальність, практичність, урахування адекватності навчання сучасним вимогам професійної 
діяльності; зниження вартості освіти.  

2. Загально-дидактичні та організаційно-методичні: заниженість навчальної мотивації студентів 
через застарілість форм організації навчально-виховного процесу та невідповідність вимогам часу; 
використання традиційно регламентованих форм навчання, які обмежують можливості самоосвіти та 
не мають творчої складової освіти [1: 75].  

3. Соціально-психологічні: підвищення інформаційної культури студента; очікування від процесу 
навчання гнучкості, доступності та поваги до своїх прав, посилення ролі самоосвіти, навчання поза 
стінами вузу [2: 15-17].  
Побудова системи дистанційної освіти не узгоджується або важко узгоджується з формами 

організації і управління в традиційному навчанні і вимагає принципово інших організаційних, 
змістових і методичних підходів, освітніх технологій і методів контролю. 
У зв’язку з цим, ми вважаємо необхідним проаналізувати та класифікувати зарубіжні теорії 

дистанційного навчання з огляду на необхідність їх розробки. 
Еволюція дистанційного навчання знайшла своє відображення в концептуальних теоріях, які 

пов’язані з типом технології, що використовувалась на певному етапі розвитку дистанційного 
навчання, змінами у суспільстві та економіці. 
Існуючі теорії дистанційного навчання можна умовно поділити на ранні і сучасні [4: 34].  
У теорії автономії та незалежності її автор Рудольф Делінг розглядає дистанційне навчання як 

багатовимірну систему процесів навчання і зв’язку за допомогою штучного сигналу-носія та виділяє 
вісім вимірів цієї системи: студент, суспільство (включаючи законодавство, уряд, сім’ю та ін.); 
організація (заклад дистанційного навчання, що допомагає студентові в освоєнні знань); мета 
навчання; зміст навчальної інформації; результат навчання; відстань; носій сигналу. Концепція 
зворотного зв’язку та двосторонньої комунікації є базовою в теорії Р. Делінга, згідно з якою 
з’єднуючою ланкою між студентом і навчальним закладом є штучний носій-сигнал. Р. Делінг зводить 
до мінімуму роль викладача та навчального закладу в дистанційному навчанні, стверджуючи, що в 
дистанційному навчанні немає викладання в його традиційному трактуванні; функції ж, що пов’язані 
з вивченням студентом матеріалу в межах навчального закладу виконуються машинами або 
технічним персоналом. Учений наголошує на автономії та незалежності студента у виборі цілей та 
методів навчання [4: 35]. 
Чарльз Ведемеєр та Майкл Мур розробили теорії "незалежного" або "автономного навчання", в 

центрі якого знаходиться студент, який, на відміну від традиційного навчання, є незалежним, 
обираючи свій темп навчання та відповідальність за самостійне коректування програми; викладач при 
цьому виступає респондентом, а не керівником. Майкл Мур класифікує програми навчання на 
автономні, які визначаються студентом, та неавтономні, які визначаються викладачем. Автономними 
вчений вважає програми, в яких вибір цілей і методів навчання, а також критеріїв оцінювання 
покладається на студента. Слідом за Майклом Муром дослідник Бердж Гольмберг розглядає 
дистанційне навчання як індивідуальну діяльність студента і стверджує, що одним із завдань 
дистанційного навчання є допомога студенту досягти повної автономії. Він зосереджується на 
інтерперсоналізації навчального процесу на відстані, яка була покладена в основу його теорії 
дидактичної розмови, що належить до загальної категорії теорії комунікацій. Згідно з цією теорією, 
всі види усної діяльності, які виконують студенти (роздуми вголос, власні висновки та читання 
подумки) є комунікаційними процесами, які зумовили розвиток специфічних принципів керованої 
дидактичної розмови. Учений дійшов висновку, що при використанні цих принципів у розробці 
друкованих матеріалів для дистанційного навчання відбувається змодельована розмова між 
студентом та автором матеріалів, що підтримує мотивацію студента та робить навчання релевантним 
до кожного окремого студента [5]. 
Німецький теоретик дистанційного навчання Отто Петерс запропонував теорію індустріалізації 

викладання та навчання. На його думку, традиційні дидактичні категорії непридатні для 
дидактичного аналізу дистанційних систем тому, що системи для дистанційного навчання 
структуруються інакше, ніж при традиційному навчанні. Він вважав, що економічна і промислова 
теорія найбільш адекватно виражає структуру дистанційного навчання та запропонував нову 
термінологію для його аналізу, порівнюючи дистанційне викладання з промисловим виробництвом 
товарів, яке включає раціоналізацію, поділ праці, механізацію, лінію збирання, масове виробництво, 
підготовчу роботу, планування, організацію, наукові методи керування, формалізацію, 
стандартизацію, функціональні зміни, об’єктивність, концентрацію та централізацію. Раціоналізація в 
економіці передбачає вживання заходів для зменшення витрат потужності, часу та коштів. О. Петерс 
вважає її характеристикою дистанційного навчання, оскільки знання і навички викладача 
передаються до теоретично необмеженої кількості студентів за допомогою курсу дистанційного 
навчання. Поділ праці, як основна перевага дистанційного навчання, є поділом завдань на більш 
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прості компоненти та залучення до процесу викладання іншого персоналу, окрім викладачів, які 
розробили курс. Механізація передбачає використання новітніх інформаційних технологій у процесі 
викладання та навчання. Лінія збирання – це метод роботи, при якому працівники залишаються на 
місці, тоді як об’єкти, з якими вони працюють, рухаються повз них. У дистанційному навчанні 
матеріали для викладача, студента та навчальні програми не є індивідуальним продуктом, вони 
викладаються авторами, доповнюються методистами, розповсюджуються, зберігаються, 
поширюються багатьма людьми. Масове виробництво автор асоціює з розробкою великої кількості 
якісних дистанційних курсів для роботи з великими групами студентів на відстані, чого не 
передбачають традиційні форми викладання. Також автор наголошує на важливості етапу 
планування, яке має здійснюватись досвідченими спеціалістами, та стандартизації курсів 
дистанційного навчання, які мають бути гнучкими, недорогими у розробці та виробництві й 
придатними для заміни. При дистанційному навчанні можуть відбуватися функціональні зміни в ролі 
викладача, який виступає як провайдер знань, консультант, тьютор та носій об’єктивної істини. На 
організаційному рівні відбувається концентрація і централізація капіталу та інтелектуальної праці, 
необхідної для масового виробництва якісних дистанційних курсів, як тенденція об’єднання у великі 
промислові концерни з централізованим адмініструванням і монополізованим ринком, що знаходить 
своє відображення у сучасних організаційних моделях дистанційного навчання [6].  
У цілому ранні концептуальні теорії дистанційного навчання характеризуються спрямованістю на 

студента як активного учасника навчального процесу, який самостійно створює свій навчальний 
простір та розглядають викладача та навчальний заклад як інформаційне джерело.  
До сучасних теорій дистанційного навчання відносять, насамперед, теорію реінтеграції актів 

викладання і вивчення Десмонда Кігена, теорії еквівалентності дистанційного навчання Майкла 
Сімонсона та Дага Шейла, тривимірну теорію дистанційного навчання Джона Вердьюіна та Томаса 
Кларка.  
Центральною ідеєю у концепції дистанційного навчання Десмонда Кігена є те, що дистанційна 

освіта характеризується не міжособистісною комунікацією, а відокремленням акту навчання від акту 
вивчення в часі і просторі, а ефективна організація дистанційного навчання залежить від реінтеграції 
цих двох актів, яка може бути реалізована шляхом розробки якісних навчальних матеріалів в 
електронному форматі та спілкуванням тьюторів зі студентами в режимі он-лайн.  
Американські дослідники дистанційного навчання Майкл Сімонсон та Даг Шейл запропонували 

теорію еквівалентності дистанційного навчання, яка наголошує на рівних можливостях та умовах для 
студента традиційної та дистанційної форми навчання та не розглядає дистанційне навчання як окрему 
галузь. Прихильники цієї теорії визначають дистанційне навчання як навчання на базі навчального 
закладу, що відбувається з використанням інтерактивних телекомунікативних систем зі зворотнім 
зв’язком. Таким чином усі студенти цього закладу, незалежно від обраної форми навчання, повинні 
мати доступ до всіх друкованих та електронних матеріалів та отримувати якісний набір послуг.  
Послідовники теорії дистанційного навчання Майкла Мура Джон Вердьюін та Томас Кларк 

наголошують на автономності студента як учасника навчального процесу та у своїх працях 
намагаються ширше відобразити сферу практичного використання дистанційного навчання.  
Загалом, сучасні теорії дистанційного навчання розвивалися на основі ранніх теорій та, 

здебільшого, є їх синтезом. На нашу думку, розглянуті вище теорії стали підґрунтям для формування 
та розвитку основних організаційних моделей дистанційного навчання, які представлені у світових 
освітніх системах. 
Модель визначають як систему елементів, яка відтворює деякі сторони, зв’язки, функції об’єкта 

дослідження. Модель – структурне поєднання елементів, ізоморфічне щодо даного оригінального 
укладу, більш простий і доступний для дослідження [7: 69]. Основою моделювання є певне нетотожне 
співвідношення між об’єктом, що досліджується (оригіналом) та його моделлю. Теоретична модель 
представляє чіткий, фіксований зв’язок елементів у певній структурі, яка відображає внутрішні, 
суттєві відношення реальності [8: 333].  
Проаналізувавши наукову літературу, ми можемо виділити дві основні організаційні моделі 

дистанційного навчання: автономну (відкриту) і змішану (дуальну).  
Відкрита або автономна модель дистанційного навчання, яка реалізується мегауніверситетами, що 

функціонують як державні та національні, представлена, насамперед, у Азії. Ця модель може бути 
представлена відкритим університетом, який приймає велику кількість студентів та здійснює 
навчальний процес, застосовуючи виключно методи дистанційного навчання. Прикладом таких 
інституцій є Відкритий Національний університет Індіри Ганді в Індії, Університет Гербука в 
Індонезії, Відкритий університет в Таїланді, Корейський Національний відкритий університет та 
Радіотелевізійний відкритий університет в Китаї. Уряди цих країн розглядають ці університети як 
підґрунтя соціально-економічної стратегії розвитку вмінь та знань на національній основі, яка є 
економічно вигідною. Навчальні заклади, які реалізують модель відкритого навчання, мають 
централізований менеджмент та розвинуті системи підтримки студентів на локальному рівні. 
Університети цього типу на даному етапі свого розвитку не пропонують освітніх послуг на 
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міжнародному рівні, але, на нашу думку, наступним етапом розвитку цієї моделі стане віртуальний 
університет як навчальний заклад без кордонів, де навчання буде здійснюватись в кіберпросторі. Ця 
модель у сучасному освітньому просторі представлена в інституційному партнерстві недавно 
утвореного консорціуму за ініціативи Університету Південного Квінсленду, до якого залучені 10 
провайдерів з азіатсько-тихоокеанського регіону, Північної Америки, Африки та Європи. Метою 
консорціуму є розробка технології отримання ступеня з дистанційного навчання, який пропонується 
виключно в електронному варіанті. Кожен навчальний заклад при цьому забезпечуватиме регіональну 
підтримку у своїй країні та буде брати участь у розробці та доповненні онлайнових матеріалів.  
Змішана або дуальна організаційна модель дистанційного навчання не передбачає розмежування 

між дистанційним викладанням та традиційним як в акредитації програм, так і в критеріях 
оцінювання знань. Ця модель представлена Австралійським, Новозеландським та Малазійським 
університетами дистанційного навчання. Основною її характеристикою є використання як 
традиційних технологій навчання, так і дистанційних. Іншою істотною рисою функціонування 
змішаної або дуальної моделі є партнерство декількох навчальних закладів на основі "братської 
домовленості", де один партнер забезпечує присудження кредитів, а інший – регіональне 
адміністрування та систему підтримки студентів. Типовим прикладом змішаної моделі є партнерство 
Університету Південної Австралії з Коледжем баптистів у Гонконгу.  
На нашу думку, на сучасному етапі розвитку суспільства саме автономна модель організації 

дистанційного навчання може бути ефективно інтегрована в систему навчання України, оскільки 
нинішній стан розвитку дистанційної освіти в Україні передбачає відносну самостійність кожного 
навчального закладу в розробці пакету забезпечення дистанційного навчання. Змішана ж модель 
побудована на стандартизації дистанційних програм, що може бути перспективою наступного етапу 
розвитку дистанційного освіти в Україні.  
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Малярчук О.В. Концептуальные теории дистанционного обучения в мировой практике. 

В статье классифицируются и структурируются основные концептуальные теории 
дистанционного обучения; рассматриваются модели и теории дистанционного обучения в мировой 

практике и пути их внедрения в образовательное пространство Украины; рассматриваются 
направления формирования перспективных систем образования. 

Malyarchuk O.V. The Conceptual Theories of Distance Education in the World Practice. 
The main conceptual theories of distance education are classified and structured in the article; the article 

deals with the models and theories of distance education and the ways of their integration in the educational 
field of Ukraine; the ways of the development of perspective educational systems are analysed. 
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ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ УМІННЯ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВНЗ 
ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ 

У статті досліджується актуальність проблеми формування презентаційних умінь студентів 
педагогічних ВНЗ, аналізується їх місце в системі педагогічних умінь. Також наводиться 

класифікація презентаційних умінь у контексті лекторсько-педагогічної діяльності та з'ясовуються 
перспективи дослідження визначеної проблеми. 

Соціальні зміни у суспільстві, інтеграція України в європейський освітній простір, виразні 
протиріччя між вимогами до особистості, діяльності педагога і фактичним рівнем готовності 
випускників педагогічних ВНЗ до виконання професійних функцій зумовлюють необхідність 
розширення професіограми педагога, використання нових форм, методів та засобів навчання. Закон 
України "Про освіту", Указ Президента України "Про основні напрями реформування вищої освіти 
України", державна національна програма "Освіта" ("Україна ХХІ століття"), державна програма 
"Вчитель" одним з пріоритетних завдань педагогічних закладів усіх рівнів акредитації визначають 
підготовку фахівців з високим рівнем професіоналізму, сформованістю педагогічних умінь як 
провідного чинника і критерію професійної компетентності педагога. Експерти країн Європейського 
союзу розглядають компетентність як здатність ефективно й творчо застосовувати знання та вміння в 
професійних ситуаціях [1: 8]. Для формування професійної компетентності, як зазначається у 
декларації ЮНЕСКО [2], ВНЗ мають виховувати інформованих студентів, здатних до критичного 
мислення та вирішення різних проблем. Тому реалізація поставлених завдань вимагає нових 
досліджень у педагогічній сфері, формування вмінь, пов’язаних "з комунікацією, творчим і 
критичним аналізом, незалежним мисленням" [2: 10]. 
Зважаючи на зміни в соціально-економічному житті держави, вимоги законодавства України та 

міжнародних організацій до кваліфікації випускників ВНЗ, за предмет дослідження ми обрали 
презентаційні уміння майбутнього викладача ВНЗ. Метою публікації є визначення місця 
презентаційних умінь у системі педагогічних умінь і обґрунтування принципів їх класифікації. 
Вивчення презентаційних умінь у педагогічній сфері було розпочате Н.Л. Драб, О.Ю. Поповою, 

С.О. Царьовою, R.I. Arends, S.G. Donald, P.E. Kneale, P. Race, які доводять, що зазначені уміння 
полегшують процес підготовки, ефективного представлення навчального матеріалу й 
відслідковування результатів професійної діяльності, що робить їх формування актуальним і 
необхідним. Під презентаційними уміннями ми розуміємо готовність педагога до викладання 
навчального матеріалу у вигляді композиційно чітко та логічно оформленої промови, націленої на 
спонукання до дії, інформування чи переконання студентів. Вказана готовність ґрунтується на 
володінні гнучкою системою усвідомлених, цілеспрямованих, взаємопов’язаних розумових і 
практичних дій з узагальнення інформації, дослідження певних проблем, підсумування міркувань 
щодо застосування інформації чи розв’язання проблеми. Дане робоче визначення запропоновано 
нами з урахуванням визначення поняття "професійно-педагогічна презентація", що було одержано в 
результаті попереднього контент-аналізу, і визначення поняття "педагогічні уміння", 
запропонованого О.А. Острянською [3: 73]. 
Для визначення місця презентаційних умінь у системі педагогічних умінь розглянемо різні 

напрями дослідження даного питання. Займаючись вирішенням цієї проблеми, О.О. Абдулліна 
виділяє три напрями дослідження і принципи їх класифікації. Першого напряму, в основу якого 
покладено компоненти педагогічної діяльності, дотримуються С.І. Кисельгоф, Н.В. Кузьміна, 
О.І. Щербаков. Другий напрям (В.О. Сластьонін) бере за основу класифікації етапи педагогічної 
діяльності та характеризується розробкою професіограми викладача, в якій визначається перелік 
необхідних педагогу умінь. Представники третього напряму (О.О. Абдулліна, О.І. Кочетов, 
Є.І. Пассов, В.П. Кузовлєв) об’єднують уміння в групи на основі структурно-функціонального і 
системного аналізу діяльності викладача [3: 260-261; 4: 75-76]. 
Дослідження, проведене О.А. Острянською, дозволило виділити ще два напрями класифікації 

педагогічних умінь. Отже, четвертий напрям, якого дотримується А.К. Маркова, основою 
класифікації вважає позицію викладача – суб’єкта інформації, предметника, діагноста, методиста, 
дослідника, організатора діяльності. Л.Ф. Спірін, представник п’ятого напряму, групує уміння за 
етапами управлінської педагогічної діяльності [3: 261-262]. 



С.Б. Моркотун. Презентаційні уміння майбутнього викладача ВНЗ як складова професійної компетентності 
сучасного фахівця 

183 

Проведений нами аналіз педагогічної літератури дозволив виділити шостий напрям (Г.О. Атанов), 
в основу якого покладено діяльнісний підхід, що ґрунтується на поетапному формуванні педагогічних 
умінь з основою на попередньо сформовані [5: 55-64]. 
Серед виділених напрямів класифікації педагогічних умінь з предметом нашого дослідження 

співвідносяться перший і другий, оскільки вони передбачають послідовний, комплексний підхід, 
спрямований на реалізацію завдань професійно-педагогічної презентації (ППП). Н.В. Кузьміна, 
вивчаючи педагогічну діяльність, відмічає, що вона складається з чотирьох компонентів: 
конструктивного, організаторського, комунікативного і гностичного. О.О. Леонтьєв, розглядаючи 
структуру лекторської діяльності, виділяє в ній гностичний компонент, проте вміння, що його 
обслуговують, за Н.В. Кузьміною, належать до конструктивного блоку. Перцептивний компонент, за 
психологом, співвідноситься з гностичним у педагога. Соціально-комунікативний блок з підгрупою 
організаційних умінь, виділений О.О. Леонтьєвим, відповідає окремим блокам у Н.В. Кузьміної. 
Згідно з В.О. Сластьоніним, діяльність педагога чітко структурована і відбувається послідовно за 
певними етапами. Отже, спираючись на дослідження Н.В. Кузьміної, О.О. Леонтьєва і 
В.О. Сластьоніна, в основу класифікації презентаційних умінь ми поклали компоненти лекторсько-
педагогічної діяльності, за якими розбили вказані уміння на групи, об’єднавши їх у три блоки 
відповідно до етапів підготовки, реалізації, відстеження результатів ППП. 
Необхідно зазначити, що різні підгрупи презентаційних умінь використовуються для реалізації 

декількох компонентів лекторсько-педагогічної діяльності, на кількох етапах презентаційної, 
управлінської педагогічно-презентаційної діяльності або впродовж усього процесу підготовки і 
проведення ППП. Крім того, презентатор виконує одночасно кілька видів діяльності й виступає у 
кількох ролях, для яких потрібні однакові підгрупи презентаційних умінь, що також не дає 
можливості чітко їх згрупувати. Зважаючи на зазначені причини, ми об’єднали два напрями 
класифікації педагогічних умінь і використали їх для побудови системи презентаційних умінь. 
Оскільки для проведення ефективної ППП її необхідно спланувати, організувати та відстежити 

результати, що вимагає сформованості відповідних умінь, то презентаційні уміння, на нашу думку, 
носять інтегративний характер. Так, конструктивний компонент презентаційних умінь запозичується 
з конструктивного загальнопедагогічного і передбачає уміння визначати ціль і завдання діяльності, 
діагностувати умови, моделювати структуру діяльності, прогнозувати досягнення; організаторський 
компонент послуговується уміннями організовувати діяльність студентів таким чином, щоб 
результати відповідали поставленим цілям, власну діяльність і поведінку в процесі безпосередньої 
взаємодії з студентами. Так як усна ППП належить до академічного виду публічної промови, 
презентатор має володіти і сформованими комунікативними уміннями (встановлювати педагогічно 
доцільні стосунки з студентами, реалізувати комунікативний план діяльності). Це підтверджується 
думкою В.А. Кан-Калика, Н.В. Кузьміної, О.О. Леонтьєва про те, що педагогічна діяльність будується 
за законами спілкування, та положенням О.А. Дубасенюк, за яким педагогічна діяльність є постійним, 
довготривалим спілкуванням. Гностичний компонент використовує відповідні загальнопедагогічні 
вміння, а саме: аналізувати процес ППП і досягнуті результати, визначати місця та причини 
допущених помилок, вносити необхідні корективи. Зазначимо, що всі названі запозичення 
адаптуються під специфічні умови і завдання ППП. 
Зобразимо схематично позицію інтегративних презентаційних умінь у системі педагогічних згідно 

підходу О.О. Моткова, С.Б. Єлканова, Н.В. Кузьміної (див. схему 1). 
Відзначимо, що фахівці-презентатори не класифікують і не групують презентаційні уміння у своїх 

працях, а лише наголошують на необхідності їх формування. Проаналізувавши роботи Л. Арредондо, 
Д. Вайссмана, Р.І. Гандапаса, Е. Джея, Н.Л. Драб, Н.Д. Красюк, О.Ю. Попової, Р. Хоффа, 
С.О. Царьової, R.I. Arends, P. Brown, M. Ellis, N. O’Driscoll, J. van Emden, L. Becker по презентаціям і 
презентаційним умінням, праці Ж. Данкел, Е. Парнхем, О. Ернста, С.Ф. Іванової, Д. Карнегі, 
В.І. Максимова, Ю.І. Палехи, П.Л. Сопера, І. Томана з публічного мовлення та культури спілкування, 
а також І.О. Зимньої, В.А. Кан-Калика, О.О. Леонтьєва, А.К. Михальської, К.С. Станіславського, 
Е.М. Фальковича, В.П. Чихачьова та інших, присвячені проблемам комунікації, ми виділили наступні 
блоки, групи та підгрупи презентаційних умінь. 
Перший блок – уміння етапу підготовки ППП, яка, як і будь-який інший вид публічного 

виступу, розпочинається з планування, що забезпечує ППП міцною, впорядкованою структурою. 
Блок містить конструктивну групу презентаційних умінь, пов’язану з проектувально-прогностичною 
(виходити з мотивації студентів при плануванні ППП; представляти, як аудиторія буде реагувати у 
тому чи іншому випадку; моделювати процес комунікації під час ППП), інформаційною 
(користуватись інформаційно-пошуковими системами; використовувати методи обробки інформації; 
накопичувати, систематизувати, класифікувати та зберігати інформацію; перетворювати ППП на 
інформативну, якщо не вдається спонукати аудиторію до дії чи переконати) та структурно-змістовою 
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(композиційно оформлювати ППП, виділяти смислові блоки виступу, "стискати" і "розгортати" 
інформацію) діяльністю презентатора. Організаторська робота лектора передбачає два аспекти: 
організацію середовища (пристосовувати технічні засоби комплексу умов, оцінювати вплив 
другорядних факторів) й учасників ППП та їх діяльності (розподіляти час, створювати психологічні 
умови для ефективної ППП, налаштовуватись на конкретну аудиторію слухачів). 
До другого блоку ми віднесли уміння, необхідні для безпосереднього проведення ППП і 

реагування на будь-які процеси, події чи факти. Під час публічного виступу педагог використовує 
конструктивно-оперативну групу, яка складається з психолого-педагогічних (моделювати внутрішні 
особливості студента на основі зовнішніх ознак; викликати у студента ситуативні переживання, що 
навіюють приємні відчуття, для реалізації цілі ППП; поводитись перед відеокамерою і мікрофоном), 
конструктивно-діяльнісних умінь (підкорювати вербальні і невербальні засоби комунікації загальній 
цілі; вносити корективи у структуру ППП, враховуючи стан слухачів, інші незалежні від лектора 
умови; визначати необхідний баланс емоційних і раціональних аргументів). Група комунікативних 
умінь містить комунікативно-організаторські (окреслювати рамки спілкування з аудиторією, план, 
регламент ППП; забезпечувати власну лідерську позицію під час ППП; стимулювати слухачів 
задавати питання), комунікативно-перцептивні (визначати, чи здатні слухачі до дії, чи вдасться 
переконати аудиторію; створювати примирливий настрій, якщо студенти проти пропозиції), 
соціально-психологічні (послідовно викликати у слухачів чотири стани – увагу, інтерес, рішучість, 
бажання діяти; користуватись нюансами емоціонально-оціночних стосунків), контактовстановлюючі 
(викликати довіру, встановлювати і підтримувати зворотний зв’язок, обирати доцільний стиль 
спілкування) та уміння реалізувати комунікативний план (розпочинати, проводити, завершувати 
ППП; добирати мовні засоби, які викликали б у слухачів необхідну реакцію; дотримуватись відчуття 
міри; уникати монотонності, одночасно не бути занадто виразним). 
Завершується діяльність відстеженням результатів ППП, що відбувається на 

післяпрезентаційному етапі. Для успішного виконання цієї операції лектор має володіти 
сформованими гностичними (визначати, чи досягнуто цілі ППП; знаходити і виправляти помилки) і 
рефлексивними уміннями (аналізувати проведену презентацію, критично відноситись до досягнутих 
результатів). 
Узагальнимо викладений вище матеріал у вигляді таблиці 1. 
Дослідники відмічають, що професійно-педагогічне спілкування з людьми у великій аудиторії, 

розраховане на увагу слухачів до лектора, є досить складним і неможливе без спеціальної підготовки. 
Тому перспективи дослідження ми вбачаємо у простеженні педагогічних умов формування 
презентаційних умінь майбутніх педагогів. 

 
Схема 1. 

Позиція презентаційних умінь у системі педагогічних 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Таблиця 1. 
Класифікація презентаційних умінь у контексті лекторсько-педагогічної діяльності 

Загальнопедагогічні уміння 

Конструктивні Організаторські Комунікативні 

Проектувальні Гностичні Власне конструктивні 

Презентаційні 
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№ 
п\п 

Етап 
презентаційного 

процесу 
Компонент 
лекторсько- 
педагогічної 
діяльності 

І. Підготовки ППП ІІ. Реалізації ППП ІІІ. Після-
презентаційний 

1. Конструктивний 

• Проектувально-
прогностичні вміння 
• Інформаційні вміння 
• Структурно-змістові 
вміння 

• Психолого-педагогічні 
вміння 
• Конструктивно-
діяльнісні вміння 

 

2. Організаторський 

• Уміння організації 
середовища 
• Уміння організації 
учасників ППП і їх 
діяльності 

  

3. Комунікативний  

• Комунікативно-
організаторські вміння 
• Комунікативно-
перцептивні вміння 
• Соціально-психологічні 
вміння 
• Контактовстановлюючі 
вміння 
• Уміння реалізувати 
комунікативний план 

 

4. Гностичний   

• Гностичні 
вміння 
• Рефлексивні 
вміння 
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Моркотун С.Б. Презентационные умения будущего преподавателя ВУЗа как составляющая 
профессиональной компетентности современного специалиста. 

В статье исследуется актуальность проблемы формирования презентационных умений студентов 
педагогических ВУЗов, анализируется их место в системе педагогических умений. Также приводится 
классификация презентационных умений в контексте лекторско-педагогической деятельности, и 

определяются перспективы исследования обозначенной проблемы. 

Morkotun S.B. Presentation Skills as a Necessary Constituent of a Prospective 
Teacher’s Professional Competence. 

The article deals with the issue of forming masters’ presentation skills, analyses their place in the system of 
pedagogical skills. Besides, the classification of presentation skills in the context of lecturer-pedagogic 

activity is given and the perspectives of future teachers' presentation skills formation are defined. 
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БОТАНІКИ-ІНОЗЕМЦІ ТА ЇХ РОЛЬ У ВИКЛАДАННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 
І НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КРЕМЕНЕЦЬКОМУ ЛІЦЕЇ 

У статті зроблено спробу визначення чинників наукової, природничої та педагогічної діяльності 
вчених-іноземців у Кременецькому ліцеї. Виявлено організаторські, подвижницькі засади діяльності 
Т. Чацького та культурницькі особливості вкладу у розвиток парків Західної Волині Д. Макклера. 

Окреслено деякі аспекти внеску іноземних педагогів у культуру Волинського краю. 

Із історії відомо, що на межі Волині і Поділля, серед зелених мальовничих гір (гора Воловиця, 
гора Бона, Дівочі Скелі та Черча), розташувалось місто Кременець. Площина повіту займає найбільш 
підвищену частину Волинської губернії. За даними досліджень Н.П. Барбота де-Марни (1865 р.) 
відомо, що Кременецькі гори були єдиним цілим, але завдяки поточним водам розділилися [1: 630]. 
Залишки кам’яної кременецької фортеці на горі Боні свідчать про її неприступність для завойовників. 
Перша літописна згадка про місто датується 1073 роком [2: 7]. 
Завдяки видатним природознавцям, які створили важливий осередок ботанічних досліджень у 

м. Кременці, був зроблений вагомий внесок у розвиток світової науки. 
Слід відмітити, що перші наукові пошуки з розвитку освіти Волині з’явилися вже у другій 

половині ХІХ століття. Зокрема, П. Батюшков, Н. Мукалов, М. Теодорович, Н. Барсов, К. Левицький 
та інші висвітлювали окремі аспекти розвитку освіти, діяльності духовенства, історії становлення 
навчальних закладів тощо. Зазначимо, що історико-педагогічні дослідження Волині знайшли 
відображення у творчості Н. Бовсунівської, О. Борейка, С. Коляденко, М. Левківського, Н. Сейко та 
ін. Проте вивчення внеску іноземних педагогів у розвиток культури й освіти нашого краю автори 
займалися лише частково. 
Мета статті – визначення соціокультурних чинників, що вплинули на наукову, природничу та 

педагогічну діяльність учених-іноземців у Кременецькому ліцеї. 
Створення багатьох знаменитих парків, більшість яких є пам’ятниками національної культурної 

спадщини, наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ століття на терені Волині, пов’язане з іменем Діонісія 
Макклера (Мак Клейра, Міклера). Діонісій Макклер (ірландець за походженням, народився в 1762 
році у Ферфілді) з шістнадцяти років займався ботанікою, садівництвом і парковим будівництвом при 
Дублінській академії. Під час навчання у Лондоні Д. Макклер утвердив пейзажний стиль парку, який 
у практиці садово-паркового мистецтва винайдений в Англії у 1710-1730 роках. 
Відома поширювачка моди на англійські парки з Волині, княгиня Ізабелла Чорторийська, 

запросила молодого Діонісія до себе у маєток у Пулавах (Польща). Місцева волинська знать, 
бажаючи мати поблизу будинку власний сад-парк, запрошувала його для облаштування власних 
садиб, парків. У той час це було надто престижно, модно. Пізніше відомий ландшафтний архітектор 
отримав запрошення від Михайлини Любомирської, у маєтку якої було закладено парк "Палестина". 
Рослинний світ, краса лісів і річок сприяли створенню парку генерала Карвіцького (у м. Мізочі), 

мальовничого парку князя Радзивіла (у с. Шпанові). У ХІХ столітті Д. Макклером було створено 
близько п’ятдесяти парків на території Волині – у Порицьку, Боремлі, Заборолі, Берестечку, 
Іванчинцях, Ворончині, Підлужному, Рівному, Озеровичах, Гармаках, Вишнівці, Полонному, Любарі, 
Лашках, Ладигах, Самчках, Кривині і т.д. 
Організатор системи освіти Київської, Подільської та Волинської губерній, відомий польський 

учений, просвітницький діяч Тадеуш Чацький мріяв заснувати у Кременці гімназію, з перетворенням 
її згодом у ліцей, при якій би діяв ботанічний сад, що на той час був у великій пошані. Отже, спочатку 
була створена гімназія вищих наук, а з 1819 року – ліцей. У 20-ті роки ХХ століття Волинський ліцей, 
завдяки плідній діяльності вчених іноземців, було перетворено у найбільший осередок освіти всієї 
Правобережної України [3: 31]. Т. Чацький запровадив вивчення п’яти мов (російської, польської, 
латинської, німецької та французької), факультативні курси (бібліографії, нумізматики, гігієни, 
метеорології, енциклопедії наук, а також вивчення англійської та грецької мов). Для створення 
ботанічного саду Т. Чацький запросив Д. Макклера. 
На початку ХІХ століття Д. Макклер відвідав Фінляндію, Швецію, Англію звідки привіз рідкісні 

саджанці і насіння для парку в Кременці. Останніх п’ятнадцять років він займався розробкою парків, 
при цьому багато парків створив без креслень, у натурі. Він постійно знаходився у пошуках чудової 
природи, рослинних пейзажів у різних куточках Європи. 
Серед останніх робіт Д. Макклера є реконструкція парку на Чорному острові, де він реалізував 

нову ідею використання води й старих дерев. Цю ідею було втілено, насамперед, у прекрасному парку 
графа Густава Олізара у м. Коростишеві та Кривинському парку на березі річки Горині. 
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Завершив свою діяльність Д. Макклер у 91 рік. Його творчість мала значний вплив на розвиток 
садово-паркового мистецтва Волині, України. 
Перші рослини до Кременецького ботанічного саду були привезені Тадеушем Чацьким, його 

дружиною княжною Дембінською та дружиною її брата княжною Потоцькою із садів Порік та Селек. 
Пізніше садом керував В. Бессер, який обмінювався насінням і рослинами з багатьма садами Європи 
та підтримував зв’язки з відомими європейськими ботаніками. У створенні саду допомагали: відомий 
знавець у галузі ботаніки пан Борейко, князі Олізар, Радзівіл та Яблонський, княжни Карвіцька, 
Валевська та Ожаровська, пан Голембовський та пан Петровський. Багато визначних осіб (професор 
хімії та ботаніки з Вени пан барон Жакен Консейлер, професор зоології та ботаніки у Вільно абат 
Жюндзіль, професор ботаніки з Вени Шмідт, професор ботаніки в Готенгу Шредер, префект 
ботанічного саду з Парижу Туен) надавали ботанікам Кременецького ліцею консультації по догляду 
за рослинами. 
З історії ботаніки відомо, що у своєму прогресивному зростанні людство тісно пов’язано зі світом 

рослин. Ще в античні часи сформувалася наука, що почала уважно вивчати володіння 
древньогрецької богині Флори – ботаніка (її назва виникла від старогрецьких слів ботане – "трава" 
або ботанікос – "рослинний"). З часом, із розвитком людства, ця наука дедалі розвивалася, 
поглиблювалася і стала системою знань про рослинний світ. 
Розглядаючи рослинність, необхідно розрізняти поняття "флора" і "рослинність", хоча ці слова 

схожі на синоніми, але це не зовсім так. Флорою прийнято називати сукупність видів рослин, які 
зустрічаються на певній території. Багато рослин в Україні були розповсюджені з Кременецького 
саду, де вони були акліматизовані. Тому Кременецький ботанічний сад був одним із кращих та 
відомих далеко за межами свого краю. 

1805 р. Т. Чацький запропонував роботу у Волинській гімназії Францишеку Шейдту. Цей учений 
народився в Кракові 2 квітня 1759 року у заможній міщанські родині, отримав вищу освіту у 
Краківському університеті. Здобувши ступінь доктора, він почав працювати вчителем хімії у Любліні. 
Видатний природознавець викладав хімію, натуральну історію, тобто ботаніку, зоологію та 
мінералогію у Волинській гімназії. Ботаніка за його програмою, опублікованою 1805 року, включала 
багато елементів фізіології рослин, та викладалася у хімічному трактуванні [4: 175]. 
Ф. Шейдт був, водночас, бібліографом, його бібліотека пізніше збагатила і кременецьку бібліотеку 

(остання вміщувала колекцію польського короля Станіслава Августа Понятовського, та нараховувала 
велику кількість книг з природознавства). 
Заслуговує на увагу творчість німецького вченого В. Бессера, який народився в Інсбруку 7 липня 

1784 року. Його батьки, Самюель Готліб Бессер і Юзефа фон Лансенгоффер, померли під час епідемії, 
коли хлопчику було чотирнадцять років. З цього часу він виховувався під опікою дядька Шуберта 
Шиверека, професора ботаніки у Львові. Численні експедиції на околиці Львова, Кракова вплинули 
на подальшу діяльність юного В. Бессера. 
У 1808 році Т. Чацький запропонував В. Бессеру працювати в Кременці (зайняти місце, яке 

звільнилося після Шейдта), але за таких умов: змінити польське підданство на російське; для 
викладання вивчити польську мову, бо завдяки зусиллям Т. Чацького польська мова, до того 
перемішана з латиною, очистилася, а вся освіта в ліцеї звільнилася від єзуїтської схоластики [4: 264]. 
Загалом у забезпеченні кадрами у Кременецькому ліцеї можна виділити декілька етапів: 

• І етап – переважно професори та вихованці Краківської академії (Й. Чех, Ф. Шейдт, 
М. Сціборський, В. Бессер, брати Ярковські). 

• ІІ етап – викладачі ті вихователі Віленського університету (Й. Улдінський, О. Міцкевич). 
• ІІІ етап – вихованці Волинського ліцею після одержання університетської освіти 

(Й. Коженьовський, Ф. Мехович, А. Анджейовський, М. Вишневський). 
Загалом, у серпні 1809 року, В. Бессер приймає пропозицію і приїздить до Кременця викладати 

ботаніку та зоологію. Одночасно він стає директором ботанічного саду і прагне ввести багато змін: 
висаджує нові рослини, розбудовує оранжереї, прокладає доріжки. Він осучаснив програму навчання 
та систему колекцій ботанічного саду, продовжив флористичні дослідження. В. Бессер продовжив 
справу Ф. Шейдта щодо перетворення Кременця у важливий пункт на карті досліджень європейської 
флори [4: 176]. 
Природничі науки у Кременецькій гімназії вивчались у широкому обсязі. Хімія була обов’язковим 

предметом. Тому після смерті Францишека Шейдта викладати її запросили Стефана Зеновича (1807-
1815). Мінералогія викладалась як додатковий предмет (протягом року по дві години на тиждень). 
С. Зенович був відданим учителем та невтомним, повним запалу дослідником [4: 189]. Він прагнув 
долучити учнів до найсучасніших на той час знань у галузі геології. З 1814 року С. Зенович проводив 
польові дослідження. Загалом він мав ґрунтовні знання про геологічну будову Волині й Поділля. Ці 
знання пізніше були описані ним у праці "Геогностичний опис Кременецьких гір" (рукопис, на жаль, 
не зберігся). З 1815 року С. Зенович викладав мінералогію, геогнозію і технологію. Він впорядкував 
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колекції, створив каталоги, обладнав лабораторію, тобто зробив вагомий внесок у розвиток 
природничої науки в Кременецькому ліцеї. 
У 1803 році в Російській імперії було запроваджено єдину систему шкільництва: університет, 

гімназія та парафіяльна школа. Тому гімназія ставила за мету підготувати юнацтво до університету; 
дати широку освіту. Щодо природничих наук, то у Волинській гімназії викладався дворічний курс 
природничої історії, який В. Бессер поділив на три частини: 

1. Загальна біологія, що передбачала вивчення розвитку життя на Землі, характеристику життя 
рослин та тварин; 

2. Зоологія, де студенти вивчали загальні питання з курсу зоології у формі розбудованих таблиць. 
В. Бессер порівнював багато систем класифікацій, а саме Кюв’є, Ламарка. 

3. Ботаніка. Вивчення ботаніки передбачало, насамперед, знання з історії біології, органографії 
(морфології рослин), та елементи фізіології. При вивченні курсу ботаніки подавав В. Бессер матеріал 
у формі таблиць і порівнював системи класифікацій Ліннея, Турнефорта і Антуана Лорана де Жусьє.  
Учням для опрацювання був складений список ботанічної літератури (для всіх учнів і тих, хто 

цікавиться ботанікою). Вони повинні були вміти добре розпізнавати рослини, ґрунтовно вивчити 
систематику. З кожним роком кількість учнів у Кременецькій гімназії зростала (1806 р. – 422, 1807 р. 
– 434, 1808 р. – 404, 1809 р. – 413, 1810 р. – 612, 1811 р. – 612, 1812 р. – 693 учнів). 
Кременецький ботанічний сад слугував базою для глибокого й ґрунтовного опанування учнями 

наукових засад ботаніки. Вони збирали місцеву флору і вирощували її в саду для кращого вивчення і 
примноження. Також були відділи декоративних та овочевих рослин. Систематичне висаджування 
рослин сприяло створенню у 1807 році аптекарського городу як складової ботанічного саду. 
Загалом ботанічний сад став осередком просвітництва для широкого загалу, оскільки вхід до нього 

був вільний для багатьох людей. На той час багато рослин роздавались людям безкоштовно, 
передусім це були різноманітні види і сорти овочів та зернових рослин. 
Садівником був пан Ігнац Грабовський (з 1807 року), який отримав ґрунтовні знання у свого 

вчителя Д. Макклера по догляду за рослинами. З 1818 року місце садівника займає Вітцел, якого у 
1827 році змінив Гофман. Учні постійно доглядали екзотичні рослини, особливо влітку, за що 
отримували заробітну платню. Загалом у школі працювало 31 особа в управлінні та на викладацьких 
посадах (директор – 1000 руб., префект – 600 руб., бібліотекар – 700 руб., священик – 350 руб., 
вікарний – 150 руб., старші вчителі (9) – 600-500 руб., молодші вчителі (10) – 150-500 руб., посадові 
помічники (7) – 150-300 руб.). 
З 1810 року почав видаватись каталог рослин французькою мовою "Catalogue des Plantes du Jardin 

Botanique de Krzemieniec en Volhynie", 1810), де вказувались усі рослини, що росли у саду (2500 видів, 
750 родів). Сад поступово розширювався й розвивався і вже у 1820 році було видано польською 
мовою "Список декоративних рослин" (Spis roslin ozdobnich). 
В. Бессер безперервно проводив флористичні дослідження, він був найкращим знавцем флори 

Волині і Поділля, досвідченим знавцем степових рослин, а його польові дослідження охоплювали 
великі території. На основі вивчення європейських гербаріїв В. Бессер видав декілька праць (Revisio 
Artemisiarum Musei Regni Berolinensis, cuius partem consituit Hetbarium Vildenovianum, "Linnaea" 1841, 
t. 19, s. 83-112; Tentamen de Abrotis, "Memoires de la Soc. Nat. Mosk." 1832, t. 9, s. 3-92). Свій гербарій 
він збирав ще з часів навчання у Ягелонському університеті (Краків). Йому допомагали вчителі, які 
присилали йому рослини з усієї Волині. 
Викладачі ліцею вели науково-дослідну роботу, видавали журнал [5: 180]. В. Бессер був членом 

багатьох наукових товариств: Товариства садівників у Лондоні, наукових товариств у Ліпску і 
Берліні, Варшавського Товариства Друзів Наук, Петербурзької Академії Наук, Московського 
товариства природодослідників, Краківського наукового товариства. 
Значну роль у розвитку колекцій ботанічного саду у Кременці відіграв й А. Анджейовський, який 

зібрав багато видів рослин, подорожуючи по Волині, Поділлю, Південному Поліссі. Він був першим 
волинським ботаніком, який народився і працював на Волині, навчався у Волинському ліцеї, 
прослухав курси Шейдта і Бессера. 
Неподалік Кременця, у селі Сапанів, для проведення дослідів, було організовано дослідне 

господарство. Була створена база для вивчення агрономії. Викладачем агрономії був Міхал 
Фричинський (1794 – 1859 р.). 1807 року була відкрита професійна школа механіків і геометрів 
(передбачалося відкриття шкіл: гувернанток, підготовки учителів початкових класів, хірургії, 
ветеринарів, акушерства). У експериментальному селі Сатанів учні школи механіків перевіряли свої 
інженерно-конструкторські вміння, а учні школи агрономії набували вмінь, необхідних для ведення 
сільського господарства. 
У цій школі викладач М. Фричинський займався розробкою технології виробництва полотна з 

льону, а також запропонував нову технологію його відбілювання. Тобто він був засновником новітніх 
технологій виготовлення полотна на волинських землях. Свої замітки М. Фричинський друкував на 
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сторінках "Dziennika Wilenskiego". Серед них опубліковані наступні: "Кілька зауважень про сільське 
господарство в Північній Голландії", "Використання у Голландії способу відбілювання полотна й 
ниток", "Спосіб захисту одягу, хутра й т. п. від молі", "Приготування качиного пір’я з метою 
використання його для постелі", "Спосіб, яким пожовклій білизні повернути білизну", "Спосіб 
виготовлення вестфальських сирів", "Спосіб позбавлення риби від болотного присмаку", "Рослини, 
які поліпшують ґрунт", "Спосіб протидії черв’якам у збіжжі". Як видно із назв, роботи 
М. Фричинського мають практичне спрямування і тим самим збагачують побутово-господарську 
культуру. 
Як свідчать архівні джерела у Кременецькому ліцеї працювала ціла плеяда педагогів, що походили 

з Польщі та інших країн Європи (див. табл. 1.). 
Таблиця 1. 

Викладачі природничих наук Кременецького ліцею 
 

№ 
п/п 

 
Прізвище, ім'я Рік і місце 

народження Освіта 

Роки праці у 
Кременецькому 

ліцеї, 
назва 

навчального 
предмету 

Наукові праці 

1 Віллібальд 
Бессер 

нар. 1784 р. в 
Інсбруку, 
помер 1842 
року, 
австрієць, 
лікар 

Краківський 
університет, 
доктор 
медицини 

з 1809 року, 
викладач 
ботаніки, зоології 

"Правила 
складання 
гербаріїв" (Вільно, 
1826), "Погляди на 
фізичну географію 
Волині та 
Поділля" та ін. 

2 Францишек 
Шейдт 

нар. 1759 р. у 
Кракові, 
помер 1807 р, 
поляк 

Краківський 
університет, 
доктор наук 

з 1805 по 1807 рік 
– викладач 
натуральної 
історії 

 

3 Стефан 
Зенович 

нар. 1779 р. у 
Луцьку, помер 
1856 р. 
поляк 

Віленський 
університет 
(1804-1808), 
кандидат 
філософії 

з 1814 по 1815 р., 
вчитель хімії, 
викладач 
мінералогії, 
геогнозії, 
технології. 

"Про 
незадовільність 
поширених у хімії 
основ" (1830), 
"Про необхідність 
зміни загальних 
основ наук, усіх 
теорій і систем" 
(1837) 

4. Міхал 
Фричинський 

нар. 1794 р. на 
Поділлі, 
помер 1859 р. 
поляк 

навчався у 
Волинській 
гімназії 

з 1824 р. по 
1828 р. – агроном 

Результати праці у 
"Dziennik 
Wilenski" 
(Професор 
Віленського 
університету) 

5. Антоній 
Анджейовський 

1785-1868 рр., 
нар. на Волині 
поляк 

Навчання у 
Вільно, 
Кременці 

з 1810 р. 
помічник учителя 
малювання  

"Геогностичний 
опис 
Кременецьких гір" 
"У Київському 
університеті 
професор хімії і 
мінералогії" 

6. Олександр 
Ходкевич 

1776-1838 рр. 
поляк 

 викладач хімії  

У 1830 році у Кременецькому ботанічному парку нараховувалось 12 тисяч різних рослин. 
Коли матеріальну базу Кременецького ліцею було перенесено до Київського університету 

св. Володимира (у 1833 році), була перевезена колекція до Київського ботанічного саду [6: 861]. У 
1839 році було засновано Київський ботанічний сад. 
Загалом, як свідчить аналіз, Кременецький ботанічний сад був заснований у 1806 році і проіснував 

до 1841 року. З 1806 по 1809 рік садом керував Д. Макклер, а з 1809 року по 1838 рік посаду 
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директора займав В. Бессер, який зробив сад практичною спорудою наукової тенденції, який міг 
рівнятися з університетськими садами не лише Кракова, а й усієї Європи. З 1838 року В. Бессер 
передав свої повноваження Р. Траутфетеру. 
Кременець був важливим науковим центром Європи. Завдяки незвичайній, багатій флорі, 

порівняльним дослідженням В. Бессера, експедиціям А. Анджейовського Кременець тривалий час був 
фундаментом наукових досліджень з ботаніки, відомим у Західній Європі. 
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Павленко В.В. Ботаники-иностранцы и их роль в преподавании природоведческих дисциплин и 
научная деятельность в Кременецком лицее. 

В статье сделана попытка определения факторов научной, природоведческой и педагогической 
деятельности ученых-иностранцев у Кременецком лицее. Определены организаторские, 

благодетельные основы деятельности Е. Чацкого и культурные особенности вклада развитии 
парков Западной Волыни Д.  Макклера. Описанные некоторые аспекты вклада иностранных 

педагогов в обогащение образовательной и общей культуры Волынского края. 

Pavlenko V.V. Botanists-Foreigners and their Role in Teaching Natural Sciences and Research Work in 
Kremenetskiy Lyceum. 

The article makes an attempt to define the factors of scientific, natural and pedagogical activity of scientists-
foreigners in Kremenetskiy Lyceum. The organizing, beneficial bases of T.  Chatskiy's activity and 

D. Muckler's contribution into the development of the parks in Western Volyn cultural peculiarities were 
found. Some aspects of development of foreign pedagogues and enriching of educational and general culture 

of Volyn region were described.
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ЧЕСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ ВОЛИНІ У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ 
КОРЕНІЗАЦІЇ (20-30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) 

У статті висвітлено стан чеських національних навчальних закладів Волині у контексті політики 
коренізації, досліджено процес створення та діяльність чеських шкіл на Волині у 20-30-ті рр. ХХ ст., 

проаналізовано еволюцію політики радянського уряду щодо чеського населення. 

Одне з домінуючих місць у наукових педагогічних дослідженнях ХХІ століття посідають 
етнонаціональні проблеми. Освіта може бути ефективною лише за умови вивчення історичного 
досвіду та залучення його найбільш прогресивних і раціональних здобутків до сучасної практики. 
Національні меншини займають не просто певне місце в етнічній структурі України – їм належить 
вагомий внесок у розвиток продуктивних сил, науки і культури України. Наразі опубліковано ряд 
монографій, статей, присвячених історії євреїв, німців, поляків та інших етносів. Менш досліджена у 
плані освіти чеська тема, що можливо пояснити кількома причинами: 1) чехи не були такою 
численною групою, як скажімо, поляки чи євреї, і не впливали суттєво на політичну, соціально-
економічну ситуацію в УРСР; 2) чехи не мали такої широкої мережі шкіл, національних рад тощо, як 
вищезгадані етнічні групи. 
Окремі аспекти життя чехів у Радянському Союзі наводяться у невеликих розвідках дослідників 

В.А. Нестеренко, В.А. Надольської, М.Т. Щербак, Н.О. Щербак та інших [1; 2; 3]. 
Мета нашої статті – дослідити процес створення та діяльності чеських шкіл на Волині у 

міжвоєнний період та проаналізувати еволюцію політики радянського уряду щодо чеського 
населення. 
За даними 1920 року, в Україні налічувалось 75 % усіх чехів РСФСР та УРСР [4]. У перші 

післявоєнні  роки центральні та місцеві органи влади майже не приділяли уваги волинським чехам, у 
той час як для роботи з місцевими поляками, євреями, німцями були організовані спеціальні відділи, 
бюро при парткомах, виконкомах, наросвіті. Ситуація змінилася з початком політики коренізації, що 
була проголошена на ХІІ з’їзді ВКП (б). Політика коренізації передбачала створення національних 
рад, шкіл у місцях компактного проживання нацменшин. 
На теренах Волинської губернії чеські колоністи поселилися в 1850-1890 роках. Вони дуже 

повільно почали вивчати мову корінних жителів. На початку ХХ століття, виключаючи молодь, 
більшість колоністів не засвоїла російської чи української мови й у побуті вживала чеську мову з 
помітними впливами української, російської та польської мов [5]. 
Чеське населення та його колонії були розгалужені по всіх округах та районах Волинської 

губернії. Так, у Житомирському окрузі у 1923 році існували наступні чеські колонії: Крошня, 
Городище, Виногради, Плехова, Селянщина, Славів, Околек, Кручинець, Івановичі, Альтпинівка, 
Романів, Ольшанка. У Шепетівському  окрузі чеські колоністи проживали у наступних пунктах: 
Дідова Гора, Мощанівка, Головни, Ядвинин, Антонівка, Мезиліска біля самого західного кордону 
Радянської Федерації та Польщі. У Коростенському окрузі чеські колонії були розташовані на 
кордоні з Київською губернією: Кужелі, Славковичі, Межеліска, Хаверов, Март’янин і Словечно. У 
доповіді про політпросвітницьку роботу серед чеського населення Волинської губернії зазначається, 
що населення чеських поселенців було бідне й відстале в культурному та господарському відношенні 
[5]. 
У прикордонній смузі Шепетівського округу під керівництвом учителя-чеха були організовані у 

чеських колоніях гуртки, які ставили п’єси, готували лекції з проблем сільського господарства, члени 
гуртків проголошували доповіді та бесіди чеською мовою. Чеські школи та гуртки зацікавили чеське 
населення прикордонної смуги Польщі, де всяка освіта рідною мовою нацменшин була заборонена. 
Були також політичні спроби чеських колоністів із Польщі відвідувати школу та брати участь у 
роботі чеських гуртків [5]. Серед чехів-переселенців були вчителі, які закінчили вищі педагогічні 
іноземні освітні заклади. Це дало можливість у кожному поселенні відкрити школу, що утримувалася 
на кошти чеських колоністів. 
Перші чеські школи були створені на Волині ще до революції. Однак деякі з них припинили свою 

діяльність після виїзду багатьох учителів до утвореної Чехословацької республіки. У роки коренізації 
чеське населення почало активно добиватися відкриття чеських шкіл навіть у тих селах, де було 
менше 40 дітей шкільного віку. 
Чеська секція, яка була створена при Волгубнарпросі у травні 1921 року, обстежила 26 населених 

пунктів. У цих колоніях проживало 5000 чехів, дітей шкільного віку – 856, з яких – 498 відвідували 
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школу. У 1921 та 1922 роках чеською секцією відкрито в 13 пунктах 13 шкіл, у яких діти навчалися 
рідною мовою. Кількість груп – 34 при 13 чеських вчителях [5]. 
На теренах Волинської губернії у 20-х рр. ХХ ст. діяла ціла низка етнонаціональних шкіл: 

польських, єврейських, німецьких тощо. Мережа шкіл нацменшин тут була значно більша, ніж в 
інших регіонах України, що суттєво вплинуло на тенденцію їх зростання в роки коренізації. 
У річному звіті Волинської окрінспектури народної освіти за 1924/1925 рр. Зазначається, що при 

Волинській окрузі існувало троє штатних інспекторів нацмену. Чеську національність обслуговувало 
Бюро нацмену, яке діяло при Окрінспектурі. Обстеження показало, що вчительство намагалося 
перейти до нових методів навчання. Спроби комплексного викладання проводилися лише у деяких 
школах, але жодна школа не перейшла цілком на комплексне викладання. Новим помітним явищем 
стало викладання по буквоскладовому методу. Всі установи по польським, німецьким, чеським 
вертикалям були на місцевому бюджеті [6]. Загалом кількість освітніх закладів  Волині можливо 
представити у наступній схемі: 

Сітка установ нацмену по Волинському Округу на 1924/25 рр. [6] 
 всіх 

шкіл 7-літки 4-літки 3-2-
літки 

рівно-
біжні 

кількість 
груп 

кількість 
дітей 

польські  39 1 5 24 9 102 2697 
німецькі 59 2 4 49 4 124 3131 
єврейські 21 10 5 - 6 107 4730 
чеські 4 - - 4 - 12 249 
російські 10 6 1 3 - 52 1681 
разом 133 19 15 70 19 397 12508 

 

У зазначеному вище документі проект шкільної  мережі нацменшин на 1925/1926 передбачав  
збільшення польських освітніх закладів на 28, німецьких на – 2, єврейських – на 1. Збільшувати 
кількість чеських та російських шкіл керівництво Волинської окрнаросвіти не планувало.  

Шкільна мережа на 1925/1926 навчальний рік [6]. 

польських німецьких єврейських чеських російських 
67 61 22 4 10 

У 1924/1925 навчальному році  польські школи були забезпечені на 15 % підручниками, німецькі 
на 30 %, єврейські на 35 %, російські на 40 %. Чеські школи в цілому не були забезпечені 
підручниками. Наступний рік був позначений явним покращенням  такого стану.  

Забезпечення підручниками (%) у школах нацменшин на 1925/1926 рр. [6]. 

польських німецьких єврейських чеських російських 
25 30 35 20 40 

 

Загалом у 1924-25 навчальному році в УРСР чеські школи охоплювали лише 43,8 % чеських дітей; 
34,3 % продовжували відвідувати українські школи; 11,2 % – російські; 5,1 % – школи змішаного 
типу – українсько-чеські; 2,4 % – польські [7]. 
Усі чеські школи були початковими. У них зазвичай викладали 1-2 вчителі, навчалося 50-80 учнів. 

Навчання у школах тривало 4 роки. У доповіді про стан культосвітньої роботи серед чеських 
колоністів Волинської губернії читаємо: "Чешские школы на Волыни имеют характер школ 1-ой 
ступени 1-4 груп, молодежь старшого возраста обучается в школах с украинским или русским языком 
преподавания" [5]. У цьому ж документі зазначається, що діти 1-ої групи навчаються виключно 
чеською мовою, а починаючи з 2-ої групи, вводиться навчання державних та інших мов відповідно 
плану Губвно. Маючи на меті виховати та дати освіту чеській молоді для життя в межах Радянських 
республік, починаючи з 4-ої групи всі предмети спеціального значення викладалися державною 
мовою, і чеська мова викладалася як предмет. Семирічок не було. У таких умовах випускники 
чеських початкових шкіл не мали змоги продовжувати навчання рідною мовою і змушені були 
навчатися в українській чи російській школі. 
Не вистачало помешкань для навчання, підручників, а головне – досвідчених педагогів, які б знали 

чеську мову та культуру. З існуючих 13-ти шкіл та 15 гуртків тільки 6 шкіл та 4 гуртки мали власні 
приміщення, решта – знаходилися на приватних квартирах. Усіх учителів, які могли б викладати 
чесьою мовою у межах Волинської губернії, нараховувалося 13. З них – один професор слов’янських 
мов, другий – закінчив консерваторію [5]. Деякі чехи наполягали на тому, щоб їм призначили 
українських учителів або такого вчителя-чеха, котрий разом із тим міг би викладати й українську 
мову [8]. 
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Архівні матеріали свідчать, що в чеських школах нерідко використовували старі підручники та 
календарі, привезені колоністами 40-50 років тому з колишньої Австрії [5]. 
Варто зазначити, що до української чи російської мови представники чеських етнічних груп не 

прилучилися такою мірою, як скажімо, поляки. І одна, й друга мови сприймалися ними як іноземні. 
Початок ХХ ст. позначений диференціацією національної української свідомості та свідомості 

національних меншин, орієнтацією на забезпечення свого місця у структурі українського суспільства. 
Проблема етнокультурних потреб національних меншин – це напрям державної політики УНР. Іван 
Огієнко, як Міністр народної освіти уряду УНР, всіляко підтримував рідномовну політику 
національних меншин, творив концепцію національної системи шкільної та вищої освіти в Україні – 
національної за характером, наукової за способом організації. І це тоді, коли в результаті більш ніж 
250-річної русифікації в Україні не було жодної української вищої школи (університети в Києві, 
Харкові та Одесі не були українськими), не було українських середніх шкіл. У цій площині увагу 
притягує висновок професора Мічеганського університету(США) Р. Шпорлюка: саме з усвідомлення 
себе як етносу, як нації, як дійової особи історії та сучасного світу починається національне 
відродження. Автор звертає увагу на надзвичайну складність культурних процесів на території, яку в 
ХХ ст. уперше на картах названо Україною. Величезним досягненням, успіхом української ідеї є сам 
факт, що такі неподібні до себе території, з такими відмінностями у релігії, політичній історії, 
соціальній структурі об’єдналися як Україна [9]. 
Національна освітня політика часів коренізації мала на меті забезпечити відкритість до інших 

культур, передусім – до українського та інших корінних етносів. Не менш важливим було й те, що в 
середовищі чисельної нації українців розвивалося доброзичливе, толерантне ставлення до носіїв 
інших культур та мов. 

30-ті роки ХХ століття характеризуються знищенням політики "українізації". У цих умовах 
працівників місцевого апарату, відділів освіти без усяких підстав звинувачували в насильницькій 
українізації етнонаціональних меншин. Характерна в цьому плані ухвала колегії Народного 
Комісаріату освіти від  1 квітня 1933 року. У ній говорилося, що "в Україні мали місце певні 
націоналістичні перекручення, що полягають у фактично примусовій українізації частини учнів, що їх 
мова не є українська" [10]. 
У 1931 році питання про діяльність чеських шкіл Волині було порушене на засіданні ВУЦВК. 

Відмічалося, що місцеві органи зовсім не цікавляться станом чеських шкіл, які працювали без 
контролю радянської влади. Керівники УРСР були незадоволені тим, що чеські вчителі мали 
систематичний зв’язок з Чехословаччиною, звідки отримували літературу. 
Проте варто зазначити, що ще протягом кількох років мережа чеських шкіл, рад не скорочувалася, 

на відміну від польських та німецьких. На наш погляд, це сталося тому, що дипломатичні стосунки 
Радянського Союзу з буржуазно-демократичною Чехословаччиною не були такими напруженими, як 
із Німеччиною чи Польщею. Однак наприкінці 30-х років ХХ ст. тоталітарний режим остаточно 
ліквідував чеські органи самоуправління, освітні заклади. В умовах нового радянського 
національного курсу, який полягав у необхідності створення нової нації – "радянський народ" освітні 
заклади етнонаціональних меншин поступово припинили своє існування. 
Як бачимо, процес створення та діяльності чеських шкіл загалом збігався у зазначений період з 

аналогічними процесами становлення та розвитку освіти інших етнічних груп (поляків, німців) на 
Волині. Тим часом прослідковується певна специфіка цього процесу. Зокрема, формування мережі 
освітніх закладів у чеських колоніях Волинської губернії відбувалося досить швидко, оскільки 
колоністи-переселенці в отриманні освіти вбачали важливу умову досягнення успіхів у господарській 
діяльності. Цьому процесу сприяли й наявність чеських вчителів, які отримали освіту в закордонних 
освітніх закладах. На прикладі становлення та діяльності чеських навчальних закладів Волинської 
губернії у 20-30-ті роки ХХ століття чітко простежується дія двох тенденцій: піднесення рівня 
етнічного шкільництва у 20-ті роки ХХ століття та згортання мережі національних шкіл в умовах 
тоталітарного режиму кінця 30-х років. Варто врахувати й те, що представники чеських етнічних груп 
нерідко стриманно ставилися до можливості асимілюватися, прагнули зберегти свою ідентичну 
самобутність. Російська й українська мови сприймалися ними  на рівні іноземних. 
Стаття не вичерпує всіх аспектів означеного дослідження, яке потребує подальшого глибшого 

висвітлення. 
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Памирская Л.Ю. Чешские национальные образовательные заведения Волыни в контексте 
политики коренезации (20-30-е года ХХ столетия). 

В статье рассматривается состояние чешских национальных учебных заведений Волыни в 
контексте политики коренизации,  исследуется процесс образования и деятельность чешских школ 

на Волыни в 20-30-х годах ХХ столетия, анализируется эволюцию политики советского 
правительства относительно чешского населения. 

Pamirska L.Yu. Czech National Educational Institutions in Volyn Region under the Policy of Rooting in 
the 20-30-s of the ХХth Century. 

The article deals with  the state of Czech national educational institutions in Volyn region under the policy of 
rooting. The author investigates  the foundation and the activity of Czech national schools in Volyn in the 20-

30-s of the 20th century. The evolution of Soviet government policy of Czech population is analysed.
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ТИПОВІ ЗАДАЧІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ 
З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

У статті проаналізовано типові задачі діяльності вчителя інформатики з інформаційної безпеки в 
сучасних умовах. Запропоновано їх класифікація за видами професійної діяльності вчителя 

інформатики. Розглянуто особливості типового навчального комп’ютерного комплексу з огляду на 
його безпеку. Зроблено висновок про необхідність доповнення змісту професійної підготовки 

майбутнього вчителя інформатики курсом з основ інформаційної безпеки. 

Як випливає з аналізу тенденцій розвитку суспільства, наслідків переходу до постіндустріальної 
економіки, реалій інформатизації освіти і школи зокрема, темпів розвитку комп’ютерної техніки, 
завдання професійної діяльності вчителя інформатики суттєво розширюються в наш час. На вчителя 
інформатики покладаються все частіше функції інженера з інформаційно-комунікативних технологій 
(ІКТ). Він повинен не лише навчати предмета інформатики, але й підтримувати дієздатність 
обладнання та  програмного забезпечення шкільного комп’ютерного класу. З огляду на це, виникає 
необхідність введення в зміст підготовки майбутнього вчителя інформатики курсу з інформаційної 
безпеки (ІБ). Зазначимо, що під інформаційною безпекою, ми будемо розуміти, " …заходи прийняті 
для попередження несанкціонованого чи зловмисного використання, зміни відомостей, фактів, даних 
чи апаратних засобів або відмова у доступу до них" [1: 25]. 
Питаннями, що пов’язані з удосконалюванням змісту та методики вивчення основ інформатики в 

середніх та вищих навчальних закладах займається багато вчених: Н.В. Апатова, Т.А. Бороненко, 
А.Ф. Верлань, А.П. Єршов, М.І. Жалдак, В.М. Касаткін, Е.І. Кузнєцов, В.В. Лаптєв, М.П. Лапчик, 
Н.В. Макарова, Ю.І. Машбиць, В.М. Монахов, Н.В. Морзе, В.Я. Ожогін, Ю.А. Первін, 
Ю.С. Рамський, В.Д. Руденко, І.А. Румянцев, Є.М. Смірнов, Ю.В. Триус, В.В. Фірсов, Г.Д. Фролов, 
Т.І. Чепрасова, М.В. Швецький та інші. Їхні роботи є фундаментом для формування професійної 
підготовки майбутніх вчителів інформатики, однак питання, пов’язані з професійною компетенцією 
майбутніх учителів інформатики в галузі інформаційної безпеки, є ще не достатньо вивченими і 
розробленими. 
Інформаційна безпека – відносно нова галузь людського знання. Якщо розглядати захист 

інформації з гуманітарної точки зору, тобто звернути увагу на загрози, які несе широка доступність 
шкідливої інформації для дітей і підлітків, а також загрози виникнення комп’ютерної залежності, 
розповсюдження кіберзлочинності серед молоді, то проблеми інформаційної безпеки перестають бути 
суто технічними, а переходять у галузь превентивної, корекційної педагогіки. Обізнаність з цими 
питаннями, методами попередження девіантної поведінки, спричиненої загрозами інформаційного 
середовища, є одним з нагальних завдань майбутнього вчителя інформатики. 
Виходячи з засад компетентнісного підходу до результатів навчання, компетентність майбутнього 

спеціаліста має адекватно відповідати вимогам ринку праці (очікуванням роботодавців). Тобто 
підготовка майбутнього вчителя інформатики повинна мати випереджуючий характер. Даний підхід 
вимагає прогнозного аналізу  задач та видів діяльності майбутнього спеціаліста виходячи з типових 
задач та проблем, які виникають у діяльності  вчителя інформатики в галузі ІБ та враховувати темпи 
розвитку ІКТ. Одним з документів, обов’язкових при підготовці майбутніх спеціалістів є освітньо-
кваліфікаційні характеристики, що базуються на таких основних поняттях, як: виробнича функція 
(типи діяльності), типова задача діяльності, здатність (компетентність) та вміння (компетенція). 
Аналіз літератури, зокрема, показує, що стосовно професійної діяльності вчителя ототожнюються 
поняття "вид (тип) діяльності" і "виробнича функція", тому надалі не будемо їх розрізняти [2: 132; 3: 
8]. Порівняємо класифікацію видів діяльності, яку подано в освітньо-кваліфікаційній характеристиці 
за напрямком підготовки 0802 Прикладна математика в Україні [3] та Державному освітньому 
стандарті вищої професійної освіти Російської Федерації з спеціальності 030100 інформатика 
кваліфікації вчитель інформатики [4] (див. Таблицю 1). 
Метою цієї статті є розробити і класифікувати типові задачі діяльності вчителя інформатики в 

галузі інформаційної безпеки. 
Розглянемо особливості типового навчального комп’ютерного комплексу (НКК) стосовно питань 

безпеки інформації і програмного забеспечення (ПЗ) цієї системи. На відміну від комерційних ІС 
шкільна не містить особливо цінної інформації, крім ПЗ, що випливає з специфіки використання 
даної комп’ютерної техніки в навчальних цілях. 

 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 37. Педагогічні  науки  
 

196 

Таблиця 1. 

Порівняння класифікацій видів професійної діяльності 

Види професійної діяльності. 
Кваліфікація вчитель інформатики Напрямок підготовки прикладна математика 
Навчально-виховна; 
Науково-методична; 
Соціально-педагогічна; 
Культурно-просвітня; 
Організаційно-управлінська. 

Аналітична; 
Проектна; 
Розробницька; 
Дослідницька; 
Організаційна; 
Виховна. 

 
Основні загрози втрати цілісності, пошкодження програмної складової навчального 

комп’ютерного комплексу, випливають з: 
− невмілого користування чи навмисного пошкодження користувачами (учнями); 
− загрози проникнення вірусів; 
− вад самого програмного забезпечення (накопичення помилок з часом, що веде до 

уповільнення чи повної зупинки роботи комп’ютера). 
Рівень даних загроз залежить від виду і наявності: 

− операційної системи і рівня її стійкості до ушкоджень і збоїв; 
− локальної мережі; 
− підключення до Інтернету. 
Як показує досвід, через декілька років роботи комп’ютера в такому інтенсивному режимі, як це 

відбувається у школі (велика кількість різних користувачів, часто недосвідчених, адже учні лише 
вчаться), відбувається не лише фізичний знос техніки, але і збої у роботі програмного забезпечення. 
Виявляти і виправляти ці помилки, а також періодично шукати і вилучати велику кількість 
учнівських файлів потребує великих затрат часу і є не найефективнішим методом вирішення таких 
проблемами. Тому вчителю інформатики необхідно вміти розробляти і впроваджувати такий 
механізм захисту, який б: 

− виховував учнів як відповідальних користувачів; 
− мінімізував витрати часу і зусиль учителя інформатики на підтримання працездатності ПЗ 

шкільного комп’ютерного класу; 
− використовував засоби операційної системи та вільно розповсюджуваних програм захисту; 
− виконував золоте правило захисту: надавати користувачам лише ті можливості, які необхідні 

для їхньої роботи.  
Проаналізуємо типові задачі, які виконує вчитель інформатики в області ІБ в умовах 

загальноосвітнього навчального закладу.  
Первинним завданням є проектування, розробка й удосконалення існуючої системи безпеки 

шкільної інформаційної системи. Тому, опираючись на знання методу створення типової системи 
захисту НКК (такий метод має бути включено в зміст курсу ІБ) майбутній учитель інформатики 
повинен уміти проектувати, розробляти і впроваджувати її в залежності від реальних вимог, 
технічних можливостей і наявного програмного забезпечення. Це завдання вимагає комплексного, 
системного підходу, технічної грамотності, знань і умінь з основних питань ІБ, рівень яких повинен 
задовольняти вимоги захисту типової НКК. Також, не останню роль відіграє позитивна мотивація 
вчителя та переконання в необхідності такого захисту . 
Завдання проектування, розробки та впровадження типової системи захисту НКК слід віднести до 

розробницького виду професійної діяльності вчителя інформатики.  
Учитель інформатики організовує навчальну діяльність у особливому середовищі – середовищі 

машино-людської взаємодії. Найбільш неубезпеченим від навмисного чи ненавмисного втручання є 
програмний компонент цього середовища. Враховуючи вікові психологічні особливості учнів і рівень 
їх навчальних досягнень та бережливого ставлення до комп’ютерного обладнання, вчителю необхідно 
організувати захист важливої інформації та критичних компонентів ПЗ від втручання. 
Використовуючи систему заборон та ієрархічний доступ до інформації, необхідно виховувати свідоме 
ставлення учнів до комп’ютерної техніки і програмного забезпечення, а також до інформації, як до 
фактору ризику. У цьому має допомогти заохочення поважного ставлення до вказаних речей, шляхом 
варіювання повноважень, наданих учневі як користувачу, з огляду на його вік, рівень 
дисциплінованості та знань. Поряд із цим, не останню роль може відіграти створення системи 
індивідуальних паролів та системи протоколювання і відстеження несанкціонованих дій учнів-
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користувачів. Віднесемо цю типову задачу до організаційно-управлінського виду діяльності вчителя 
інформатики. 
Перед учителем інформатики також стоїть завдання підвищення правової культури учнів у 

питаннях, пов’язаних з захистом таємниці інформації, захистом інтелектуальної власності 
(програмних продуктів). Швидке розповсюдження комп’ютерних залежностей серед дітей і підлітків, 
вимагають підвищення рівня знань учителів інформатики з психологої і педагогіки, з метою 
виявлення і корекції цього виду девіацій. Перед учителем інформатики виникає необхідність 
консультувати і допомогати батькам у питаннях, пов’язаних з цією проблемою. 
Враховуючи розширення змісту діяльності вчителя інформатики, необхідності розвитку його 

компетентності, що стосується надання інформаційно-консультаційних послуг учителям, батькам, 
учням, а також широкого розповсюдження домашніх ПК, необхідно розвивати їхнє уміння 
переконувати батьків у необхідності захисту дітей від шкідливої інформації. Необхідність 
консультації батьків про можливості програмного забезпечення і технічної реалізації, не допущення 
доступу дітей до шкідливої інформації посередництвом домашнього ПК, вимагає отримання 
майбутніми вчителями необхідної компетенції з питань інформаційної безпеки.  Дані типові задачі є 
змістовним наповненням культурно-просвітнього виду діяльності вчителя інформатики  в галузі ІБ.  
З огляду на розширення змістовної частини курсу інформатики, базовими знаннями з 

інформаційної безпеки має володіти кожен випускник загальноосвітньої школи. Дана типова задача 
належить до навчального виду діяльності вчителя інформатики в галузі ІБ.  
Серед завдань виховання основними в галузі інформаційної безпеки є формування в учнів таких 

ставлень, відношень, переконань:  
− критичне ставлення до інформації, розвиток критичного мислення; 
− свідоме ставлення до інформації як до власності; 
− свідоме ставлення до інформації як до фактору ризику;  
− відношення до комп’ютера як до засобу виробництва;  
− бережне ставлення до програмного та технічного забезпечення шкільного класу; 
− переконання в необхідності захисту власної електронної інформації. 
Основною метою виховання в галузі інформаційної безпеки є формування рис особистості, 

характеру учнів, що забезпечуватимуть самозахист молодої особитості від загроз з інформаційного 
середовища. Ці типові задачі конкретезують виховну функцію вчителя інформатики з інформаційної 
безпеки. 
Слід наголосити на особистих якостях випускника вузу, які є необхідними для успішної реалізації 

компетентності з інформаційної безпеки в професійній діяльності вчителя. Вони відносяться до 
загальних ключових компетенцій. Це виконавська дисципліна, наполегливість, ініціативність, уміння 
спілкуватися та прагнення самовдосконалюватися в професійному сенсі. 
Проведене дослідження дозволяє запропонувати структуру видів професійної діяльності вчителя 

інформатики в галузі ІБ, кожна з яких включає такі типові задачі: 
Проектувальна: 
проектування, розробка та впровадження типової системи захисту НКК. 
Організаційно-управлінська: 
технічне забезпечення управління навчальною діяльністю учнів, виходячи з завдань захисту НКК. 
Культурно-просвітницька: 
консультація батьків з питань комп’ютерної залежності; 
консультація батьків з питань обмеження доступу дітей до шкідливої інформації через домашній 

ПК. 
Навчальна: 
предметне вивчення питань інформаційної безпеки. 
Виховна: 
підвищення правової культури учнів з питань захисту інформації та інтелектуальної власності; 
формування рис особистості, характеру учнів, що забезпечуватимуть самозахист молодої 

особитості від загроз з інформаційного середовища. 
Таким чином, необхідним є доповнення змісту професійної підготовки майбутніх учителів 

інформатики курсом інформаційної безпеки, адаптованим для педагогічних спеціальностей. 
Подальшого дослідження вимагає з’ясування умов ефективного формування компетентності 
майбутнього вчителя інформатики з інформаційної безпеки.  
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Ковальчук В.Н. Типовые задачи профессиональной деятельности учителя информатики по 
информационной безопасности. 

В статье проанализированы типовые задачи профессиональной деятельности учителя 
информатики по информационной безопасности в современных условиях. Предложена их 

классификация по видам  профессиональной деятельности учителя информатики. Рассмотрены 
особенности типового учебного компьютерного комплекса с точки зрения его безопасности. 

Делается вывод о необходимости дополнения содержания профессиональной подготовки будущего 
учителя информатики курсом по основам информационной безопасности. 

Kovalchuk V.N. The Typical Tasks of the Computer Science Teacher Professional Activity on the Issues of 
Informational Security. 

The article analyses the typical tasks of the computer science teacher professional activity devoted to the 
issues of informational security in modern conditions. It presents the classification of these tasks according 
to the types of computer science teacher professional activity as well as the peculiarities of typical school 
computer complex from the point of view of its security. The conclusion is made about the necessity of the 

basics informational security course introduction into the curriculum of the future computer science teacher.  
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ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У ВИВЧЕННІ СТУДЕНТАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

У статті розглянуто особливості використання нових інформаційних технологій у навчанні 
майбутніх учителів іноземній мові. Такі технології навчання допомагають студентам розвинути 
необхідні вміння та навички, збільшують інтерес до навчального матеріалу, дозволяють зробити 

навчальний процес більш ефективним та індивідуалізованим. 

Упровадження інформаційних технологій в освітню систему України та формування єдиного 
інформаційно-освітнього простору – одні з пріоритетних напрямів сучасної державної політики. 
Зокрема, в "Національній доктрині розвитку освіти в Україні" зазначається, що "Головною метою в 
контексті створення інформаційного суспільства й освітньо-інформаційного простору є забезпечення 
доступу до інформації широкого спектру споживання; належне інформаційне забезпечення всіх гілок 
влади; розвиток та впровадження сучасних комп’ютерних технологій у системі освіти, державного 
управління, науці та інших сферах; створення в найкоротші строки необхідних умов для забезпечення 
широкого доступу навчальних закладів, наукових та інших установ до мережі Інтернет; розширення й 
удосконалення подання у мережі Інтернет об’єктивної політичної, економічної, правової, екологічної, 
науково-технічної, культурної та іншої інформації про Україну; розвиток освітніх і навчальних 
програм на базі комп’ютерних інформаційних технологій" [1: 29-30].  
У зв’язку з цим, потреби у розвитку педагогічних технологій сьогодні величезні. З’являються нові 

технічні, інформаційні, поліграфічні засоби, які стають невід’ємним компонентом навчального 
процесу. Включення в методичну систему комп’ютерних засобів навчання вимагає розробки методики 
використання цих принципово нових дидактичних засобів навчання. 
Аналіз педагогічних досліджень і публікацій дозволяє стверджувати, що підґрунтям у розробці 

педагогічних технологій слід вважати багатий досвід, накопичений вищою школою у питаннях 
організації й оптимізації навчання, який відобразили у своїх роботах видатні вчені: 
С.І. Архангельський, Ю.К. Бабанський, В.П. Беспалько, С.У. Гончаренко, Р.С. Гуревич, В.І. Єв-
докімов, І.Я. Лернер, А.С. Нісімчук, О.С. Падалка, О.М. Пєхота, І.Ф. Прокопенко, С.О. Сисоєва, 
М.М. Скаткін, Н.Ф. Тализіна, С.Т. Шацький, О.Т. Шпак та інші. 
Педагогічні і теоретичні аспекти використання інформаційних технологій у навчальному процесі 

досліджені у працях Б.Б. Бесєдіна, Ю.В. Горошка, М.І. Жалдака, Ю.О. Жука, В.І. Загвязінського, 
Ю.І. Машбиця, В.М. Монахова, Н.В. Морзе, А.В. Пенькова, Є.С. Полат, С.А. Ракова, Ю.С. Рамського 
та інших. 

Мета статті: розглянути особливості використання нових інформаційних технологій у навчанні 
майбутніх учителів іноземній мові. 
Для підвищення якості підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах освіти 

використовують різні педагогічні технології. Їх розробка і застосування спрямовані на вибір та 
обґрунтування способів і прийомів навчання, форм контролю знань і умінь, на підготовку 
дидактичних і технічних засобів навчання, на вибір методів мотивації і активізації пізнавальної 
діяльності, на планування навчального процесу, тощо [2; 3; 4; 5].  
На початку 90-х років з’явився термін "нові інформаційні технології навчання" (НІТН). 

В.М. Монахов дає йому таке тлумачення: "Під новими інформаційними технологіями навчання ми 
будемо розуміти систему сучасних інформаційних методів і засобів цілеспрямованого створення, 
збирання, зберігання, опрацювання, подання та використання даних і знань у навчанні та систему 
наукових знань про її функціонування, що спрямована на вдосконалення навчального процесу з 
найменшими затратами" [6: 17].  
В.І. Загвязінський виділяє інформаційні технології як один із істотних факторів, що визначають 

конкурентоспроможність країни, регіону, галузі й окремої організації. При цьому, важливу роль у 
процесі створення і використання інформаційних технологій він відводить вищій школі як основному 
джерелу кваліфікованих, високоінтелектуальних кадрів і потужній базі фундаментальних і 
прикладних наукових досліджень [7: 28]. 
Можна погодитись з визначеннями, висловленими цими дослідниками, оскільки основною метою 

впровадження інформаційних технологій навчання є підготовка майбутніх фахівців до повноцінної 
життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.  
Активне впровадження інформаційних технологій у сферу освіти передбачає використання  

комп’ютерних систем, здатних реалізувати  ефективні методи навчання. Причому, комп’ютер 
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використовується як джерело інформації, як багатофункціональний інструментальний засіб і як засіб 
управління навчальною діяльністю. 
Комп’ютерна техніка – не просто кмітлива і старанна служниця педагога, що готова відгукнутися 

на будь-яку його команду, але й сама стає активним дієвим учасником навчального процесу, спонукає 
викладача змінювати характер роботи на занятті, шукати більш динамічну і гнучку методику, яка 
дозволяє більш повно застосовувати можливості сучасних інформаційних технологій.  
Специфічною особливістю оволодіння іноземною мовою є, по-перше, розвиток мови з 

урахуванням психологічних факторів спілкування, і, по-друге, оволодіння лінгвістичними 
структурами, засобами комунікації. Включення комп’ютера як помічника викладача в навчальний 
процес дозволяє оптимізувати засвоєння обох аспектів, доручивши комп’ютеру рутинну роботу із 
засвоєння навичок, і залишає викладачу головне завдання – організацію комунікативного спілкування 
на заняттях.  
Використання НІТН допомагає інтегрувати різні форми діяльності і надає процесу вивчення 

іноземної мови більшої інтенсивності. Поєднуючи комп’ютерні вправи із завданнями з підручника, 
можна досягти високого рівня оволодіння граматичними та лексико-граматичними навичками.  
Нові інформаційні технології навчання – це, насамперед, комп’ютер та комп’ютерні навчальні 

програми. Ці програми називають також електронними посібниками або мультимедійними 
комп’ютерними посібниками. Електронний посібник принципово відрізняється від звичайного 
текстового. Навчальний матеріал в електронному посібнику подано по-іншому – із використанням 
комп’ютерної графіки, відеофрагментів та аудіосупроводу, повнотекстового пошуку та словника 
незнайомих термінів, у ньому також є зручна система навігації по підручнику. Це допомагає кращому 
засвоєнню матеріалу, завдяки використанню різних видів пам’яті: зорової, слухової, асоціативної. 
Основу навчального матеріалу складає гіпертекст. Від звичайного тексту він відрізняється чіткою 
структурою, можливістю практично миттєвого доступу до будь-якої частини навчального матеріалу. 
Гіпертекст може містити посилання на різні об’єкти. Об’єктами можуть бути будь-який текст, графічні 
ілюстрації, анімації, аудіо- та відеофрагменти, імітаційні програми. 
Використання мультимедійних засобів навчання на заняттях англійської мови підвищує якість 

знань, умінь і навичок, збільшує пізнавальну активність та мотивацію, прискорює темпи навчання, 
поліпшує осмислення та запам’ятовування навчального матеріалу, забезпечує самостійну діяльність 
студентів. Мультимедійні програми допомагають швидко та ефективно засвоїти сприйняття усної 
мови, поставити правильну вимову, збільшити лексичний запас і навчити говорінню.  
Зараз існує величезний вибір мультимедіа продуктів, серед яких можна виділити такі досить 

успішні курси англійської мови, як "Proffessor Higgins", "Everyday English in Communication", "Hello, 
America!", "Bridge to English", "English on Holidays", "Triple Play Plus in English", "English Gold", 
"English Platinum", "Rewards", бібліотеку навчальних програм з англійської мови "Multimedia 
Teacher", навчальну програму "Lingua Land". Програма "Lingua Land" дозволяє вивчити не тільки 
англійську, але й німецьку, французьку, іспанську мови. Всі завдання цієї програми носять ігровий 
характер. 
Телекомунікаційні засоби (електронна пошта, телеконференції, у тому числі аудіо- та 

відеоконференції) дозволяють студентам самостійно формувати свій погляд на те, що діється у світі, 
усвідомлювати багато явищ та досліджувати їх з різних точок зору, і, нарешті, зрозуміти, що деякі 
проблеми можна вирішити тільки спільними зусиллями.  
Переваги використання Інтернету в процесі підготовки до занять очевидні для будь-якого 

викладача, що має доступ до глобальної мережі. Інтернет – незамінне джерело для актуалізації 
матеріалів підручників, пошуку додаткової інформації, інструмент, що дозволяє значно 
заощаджувати час і засоби при розробці навчальних матеріалів до занять. Однак, необмежений обсяг 
інформації – це далеко не все, що може надати нове інформаційне поле викладачам іноземних мов та 
їхнім студентам. У цьому легко переконатися, зокрема, на прикладі постійно зростаючої кількості 
Інтернет-ресурсів (сайтів), які адресовані людям, що вивчають англійську мову, і активному 
обговоренню впровадження Інтернет-технологій у навчальний процес у науковій літературі. 
Характеризуючи конкретні способи використання можливостей Інтернет у вивченні іноземної 

мови, варто виділити найбільш ефективні з них:  
1. Переписка електронною поштою з однолітками-носіями мови і тими, хто вивчає англійську 

мову як іноземну в інших країнах (сучасна, жива мова, оперативність інформації, можливість 
вивчення іншої культури, одержання знання з "перших рук").  

2. Участь у текстових та голосових чатах (переваги ті самі).  
3. Участь  у телекомунікаційних міжнародних проектах (підвищення рівня володіння мовою, 

розвиток загального світогляду, одержання спеціальних, необхідних знань для виконання 
конкретного проекту).  
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4. Участь у телекомунікаційних конкурсах, олімпіадах, тестуванні (можливість одержати 
об’єктивну оцінку знань, самоствердитися, підготуватися до іспитів, участі в різних 
конкурсах та олімпіадах. Відсутність негативного психологічного моменту, відчуття страху, 
що властиве студентам у реальних ситуаціях. Одержання міжнародних сертифікатів).  

5. Можливість оперативної публікації творчих робіт студентів.  
6. Використання навчальних матеріалів сайтів, на яких розміщені граматичні, лексичні і 

фонетичні завдання, тексти художньої літератури, плани і конспекти занять, лекційні курси.  
7. Пошук в Інтернеті матеріалів для науково-дослідницької діяльності студентів і розвиток 

уміння застосовувати їх.  
Під час спільної роботи над проектами створюється найсильніша мотивація для самостійної 

пізнавальної діяльності студентів у групах та індивідуально. Така спільна діяльність стимулює 
студентів до ознайомлення з різними точками зору на проблему, на пошук додаткової інформації, на 
оцінку одержаних власних результатів. Викладач стає керівником, координатором, консультантом, до 
якого звертаються не за порадою, а як до авторитетного джерела інформації та експерта. Обговорення 
проміжних результатів, дискусії, мозкові атаки, доповіді, реферати стають якіснішими, оскільки вони 
містять не лише матеріал із підручників та офіційних довідників, але й точки зору партнерів по 
проекту з інших регіонів світу, одержані ними дані, інтерпретацію фактів, явищ. 
Слід зазначити, що проекти стають більш цікавими і складними по мірі того, як студенти 

опановують нові технології. Інформаційні технології стають корисними для відображення результатів 
роботи або одержаної інформації. Так, фінальним проектом може стати мультимедійна презентація, 
яскраво оформлена письмова доповідь або веб-сторінка. Публікація презентації або веб-сторінки 
дозволяє студентам у найпростіший спосіб донести до інших своє бачення проблеми. Цифрове 
зображення, відеокліпи, звукові кліпи та гіперпосилання можуть дати якісну інформацію, щоб 
підтвердити або проілюструвати відповідь. 
Ефективність використання НІТН значною мірою зумовлюється врахуванням викладачами 

закладених у них дидактичних особливостей. До останніх відносяться: 
− висока інформаційна насиченість цих засобів;  
− можливість долати (суб’єктивно змінювати) реально існуючі часові та просторові 

співвідношення;  
− можливість глибокого проникнення в сутність явищ та процесів, що вивчаються;  
− демонстрування об’єктів і явищ, що розглядаються, в їх розвитку, динаміці;  
− реалістичність відображення дійсності;  
− розмаїтість зображувальних прийомів,  
− емоційна насиченість.  
Нові інформаційні технології навчання різнопланово впливають на студента: по-перше, студент 

може отримати набагато більше навчального матеріалу, ніж під час спілкування лише з викладачем; 
по-друге, в студента формуються уміння працювати з інформацією, приймати оптимальні рішення; 
по-третє, такі технології готують студента стати в інформаційному суспільстві особистістю.  
Інформаційні технології дозволяють поліпшити якість викладання та навчання, забезпечуючи 

можливості швидкого аналізу інформації та зворотного зв’язку. Але потрібно зауважити, що 
інформаційні технології можуть взагалі не мати жодного впливу або, навпаки, мати негативний 
вплив. Так відбувається тому, що інформаційні технології не є головним чинником у процесі 
вдосконалення освіти. Вплив на результати роботи викладачів та студентів залежить від того, як їх 
застосовують щодо змісту навчальних планів, інструкцій та способів оцінювання.  
Використання інформаційних технологій у навчанні висуває перед викладачами низку серйозних 

завдань:  
− оволодіння новими інформаційними технологіями навчання;  
− вивчення впливу способів подання інформації на процес засвоєння навчального матеріалу;  
− розробка ігрових елементів процесу навчання;  
− застосування активних методів навчання;  
− оволодіння методами графічного подання інформації та поєднання їх  з друкованими 

матеріалами;  
− розробка методичних рекомендацій, тестів, контрольних завдань, консультацій та ін. 
Розуміння викладачами того, що НІТН принципово змінюють процес підготовки спеціалістів, 

надають новий характер освіченості, і тому їх застосування у процесі підготовки спеціалістів є 
обов’язковим для сучасного процесу навчання у ВНЗ. 
Як зазначив Ю.І. Машбиць, "вчителі зможуть ефективно використовувати нові інформаційні 

технології навчання лише в тому випадку, коли вони матимуть бажання і вмітимуть застосовувати у 
своїй практиці ці технології" [8: 3].  
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Висновки та перспективи. Потенційні переваги інформаційних технологій очевидні: можливість 
будувати модульні, легко адаптовані до потреб конкретного користувача програми навчання, 
незалежні від місця та часу навчання, можливість швидкого оновлення курсів. Використання 
інформаційних технологій дозволяє зробити навчання більш ефективним та індивідуалізованим. 
Сприйняття матеріалу при використанні комп’ютера поліпшується за рахунок різних дидактичних 

можливостей комп’ютера, як наочність, підкреслювання, динаміка кольорового зображення. 
Особливість процесу навчання за допомогою комп’ютера викликає інтерес до навчання і сприяє 
активізації та зосередженню уваги студентів на предметі. Крім того, комп’ютер створює умови для 
переходу на більш високий рівень інтелектуальної праці. 
Специфічними дидактичними функціями комп’ютера є моделювання ситуацій, які недоступні в 

нормальних умовах, занурення в мовленнєве середовище, наявність постійного зворотного зв’язку, 
автоматизація контролю, формування позитивного ставлення до навчання. 
Технології навчання, що орієнтовані на застосування засобів інформаційних технологій, можуть 

значно полегшити і якісно поліпшити роботу викладача, підняти рівень знань та умінь студентів. 
Через економічну кризу далеко не всі ВНЗ можуть в повній мірі використати ці можливості. Проте 
інформаційні технології настільки стрімко розвиваються і так глибоко проникають у всі сфери 
діяльності людини, що однаково доведеться глянути по-новому на процес навчання та виховання.  
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Подзигун Е.А. Использование новых информационных технологий 
в обучении студентов иностранному языку. 

В статье рассмотрены особенности использования новых информационных технологий в обучении 
будущих учителей  иностранному языку. Такие технологии обучения помогают студентам 

развивать необходимые умения и навыки, увеличивают интерес к учебному материалу, делают 
учебный процесс более эффективным и индивидуализированным. 

Podzihun O.A. New Informational Technologies in Teaching Students a Foreign Language. 

The article deals with the peculiarities of the new informational technologies usage while teaching future 
teachers English. Such technologies help the students to develop necessary skills in all kinds of the language 

practice, to increase their interest to the teaching material. The informational technologies make teaching 
process more effective and individual. 
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РЕЛІГІЙНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 

У статті проаналізовані умови, що визначають специфіку релігійного життя в сучасній Україні; 
особливості релігійного навчання в законодавствах та освітніх системах західноєвропейських країн.  

Розглядаються взаємовідносини церкви й держави у сфері освіти України та  визначаються 
перспективи їх покращення. 

В Україні дедалі більшого значення набуває дискусія щодо діяльності та впровадження певних 
форм та елементів релігійної освіти у світських навчальних закладах. На жаль, часто-густо політичне 
обговорення цієї проблеми не дає позитивного результату: сторони висловлюють свої думки, 
наводять аргументи, але якогось помітного руху до консенсусу і в перспективі – до розробки 
концепції державної політики у цій галузі не видно [1: 3]. 
Спираючись на процес гармонізації відносин між державою і церквою, в тому числі у сфері 

духовної освіти, Державний комітет України у справах релігій разом з Всеукраїнською Радою церков 
і релігійних організацій та фахівцями з цієї проблематики розглянув і доопрацював з урахуванням 
зауважень комітетів Верховної Ради України проект змін та доповнень до Закону України "Про 
свободу совісті та релігійні організації". Проект передбачає введення в дію нового, більш досконалого 
механізму вирішення релігійними організаціями України багатьох питань, у тому числі й у сфері 
релігійної освіти.  
Так, пропонується, зокрема, узаконити викладання в державних навчальних закладах релігійно-

філософських, релігієзнавчих та релігійно-оглядових дисциплін, яке не супроводжується виконанням 
релігійних обрядів і має інформативний характер. Ці предмети можуть включатися до навчальних 
планів середніх та вищих навчальних закладів, що вже фактично здійснюється, але поки що не має 
законодавчого підґрунтя і впорядкованого характеру [2: 37]. 
Сьогодні питання залишається відкритим, а викладання (не викладання) основ релігійних знань у 

школах та його форми залежать майже включно від світоглядних уподобань, а іноді, на жаль, і від 
матеріальної зацікавленості – керівників того або іншого закладу освіти. Така ситуація не є 
нормальною. І учні, і їхні батьки мають право на чіткі та обов'язкові для всіх правила чи бодай 
принципи викладання релігійних дисциплін у світських школах [1: 3]. 
На сучасному етапі аналогічні проблеми обговорюються під час проведення круглих столів, 

диспутів, конференцій з релігієзнавчої тематики. В опублікованих матеріалах знаходимо спробу 
запропонувати можливі практичні шляхи при врахуванні існуючих теоретичних надбань для 
найбільш ефективної реалізації аксіологічної функції релігії при спілкуванні з членами суспільства, 
звертаючи особливу увагу на сучасну молодь. Окремі проблеми такого спрямування знайшли своє 
відображення в публікаціях В. Балуха, М. Лагодича, В. Єленського. Л. Філіпович зазначає про 
необхідність детальної розробки та становлення етнології релігії. Адже її доцільно розглядати як один 
з можливих шляхів наукової розробки актуальних проблем залучення молоді до загальнолюдських 
цінностей, вивчення в тому числі і духовних здобутків власного етносу. О. Саган доводить 
об’єктивність зв’язку релігії та мистецтва, Є. Мулярчук дослідив вплив християнської моралі на 
сучасні проблеми розвитку суспільства, а В. Остроухов займається з’ясуванням окремих категорій у 
різних філософсько-релігійних концепціях [3: 126]. 
Наша наукова розвідка має за мету розглянути особливості релігійного навчання в Україні у 

порівнянні із освітніми системами західноєвропейських держав. 
Як бачимо, останнім часом проблема релігійної освіти у світських навчальних закладах набула 

певного наукового розроблення, проте дивує відсутність комплексних підходів до її вивчення, 
поєднання теоретичних положень з конкретною практичною діяльністю у суспільстві.  
Не дає чіткого, однозначного тлумачення проблеми й чинне законодавство України про освіту. 

Конституційна норма про відокремлення церкви від держави і школи від церкви є – за об’єктивного 
та неупередженого аналізу – не більш ніж конкретизацією статті 15 Конституції, якою закріплено 
ідеологічний плюралізм як одну фундаментальних засад суспільного життя в Україні [4]. Не додає 
визначеності і Закон України "Про освіту", який заперечує можливість інтеграції духовної та світської 
шкіл [5]. Досі не має відповіді на принципове запитання: чи між релігійною та світською освітою в 
Україні споруджувати глухий мур, чи ці дві освітні системи, будучи адміністративно незалежними 
одна від одної, повинні взаємодоповнювати та взаємозбагачувати одна одну? [1: 3]. 
Ми вважаємо, що релігійне навчання є одним з фундаментальних принципів релігійної свободи. 

Так, право на навчання релігії у західноєвропейських країнах включає в себе право на створення 
приватних шкіл, підконтрольних тій чи іншій церкві, та право на навчання релігії у публічних школах 
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[6]. В Україні тільки формується система релігієзнавчої освіти. У державних навчальних закладах 
викладається курс академічного релігієзнавства. У духовних навчальних закладах і недільних школах 
при релігійних громадах читається конфесійно спрямоване релігієзнавство [7: 43]. 
Треба зазначити, що право на навчання релігії закріплено в конституціях багатьох європейських 

країн (Італія, Іспанія, Німеччина, Польща та ін.), так само як і право засновувати приватні школи. При 
цьому свобода навчання релігії підтверджується ст. 2 Першого протоколу Європейської Конвенції з 
прав людини. 
У багатьох країнах немає різниці у правовому статусі релігійних і нерелігійних шкіл; в інших 

країнах засновані церквами школи користуються привілеями, що забезпечують їм права публічних 
шкіл і фінансову підтримку з боку держави. Часом відносини між владою й релігійними школами 
мають контрактний характер (Франція, Іспанія), або держави прирівнюють релігійні школи до 
публічних (Німеччина, Австрія, Швейцарія, Італія, Словаччина). Наприклад, згідно з конкордатом 
між Австрією й Апостольською столицею, всі католицькі школи отримують той же статус, що й 
школи публічні. І це положення поширюється на школи, створені всіма визнаними церквами (набуття 
такого статусу в Австрії обумовлено 20-річним випробувальним строком і числом вірних, яке має 
бути не меншим за два відсотки населення країни) [6: 32]. 
Демократизація нашого суспільства відкрила також сприятливі можливості для виховної роботи 

церкви. На початок 2000 р. в Україні різні релігійні організації мали близько 7,7 тис. недільних шкіл і 
126 духовних навчальних закладів. Налагодити релігійну освіту та місіонерську діяльність у нашій 
країні намагаються різні зарубіжні релігійні місії [7: 43]. Цікавим у цій ситуації, на нашу думку, є 
досвід Німеччини в освітній сфері.  
Німеччина – багатоконфесійна держава, тому в більшості федеральних земель запроваджено 

систему т.зв. християнського спільного навчання, яка передбачає, що уроки релігії проходять окремо, 
відповідно до конфесійної приналежності учнів, а всі інші дисципліни діти вивчають спільно. 
Звичайно, такий плюралізм має свої розумні межі: щоб утворився відповідний клас із вивчення 
релігії, має набратись певна кількість учнів, які належать, до однієї і тієї ж церкви [1: 3]. 
Узагалі характер навчання релігії у західноєвропейських школах вирішальною мірою залежить від 

моделі державно-церковних відносин у тій чи іншій країні. Як правило, принцип нейтральності 
держави в її ставленні до релігії ніде в Західній Європі не означає байдужості до релігійних 
цінностей. І, скажімо, принцип нейтральності для публічних шкіл зовсім не означає, що такі школи 
мусять бути цілковито секулярними та/або повністю вилучати навчання релігії зі своїх програм. Це 
видно на прикладі таких країн, як Бельгія, де впроваджено принцип нейтральності, або Іспанії, де 
принцип нейтральності освіти при одночасній повазі до релігійних і моральних цінностей вважається 
фундаментальним підґрунтям усієї системи освіти. 
Це означає, що в загальних курсах школі заборонено нав’язувати ту чи іншу віру з метою 

індоктринацїї; вона повинна говорити про релігію в суто інформаційних цілях. Португальська 
Конституція 1976 р. (ст. 43) визначає, що "публічна освіта не повинна мати релігійний характер" [6: 
35]. Однак з огляду на те, що держава не є ані атеїстичною, ані агностичною або навіть секулярною, 
конституційні положення не забороняють співпрацю церкви і держави, а відтак – церкви і державної 
школи. 
Навіть коли, до прикладу, у Федеративній Республіці Німеччини Конституція гарантувала вільне 

функціонування нерелігійних публічних шкіл, діяльність публічних шкіл християнського характеру 
не було заборонено чи обмежено, навіть за умови, що релігійні меншини й не бажали б такого 
християнського впливу. 
У наш час Україна перебуває під впливом різних місійних центрів, нетрадиційних релігійних 

об’єднань і корпорацій, які часом активно пропагують доволі проблематичні вірування. Вивчення 
досвіду роботи різних місіонерських організацій, молодіжних релігійних товариств, 
експериментальних класів, що пропонуються як зразки шкіл майбутнього зарубіжними релігійними 
корпораціями, дозволяє виокремити проблематичні вузли. Перш за все, привертає увагу діяльність 
так званих паралельних класів як зразків "шкіл майбутнього", що були відкриті в деяких середніх 
школах Києва американською корпорацією "Інтенсивна християнська освіта". З’ясувалося, що рівень 
освіти в паралельних експериментальних класах корпорації не відповідає вимогам стандарту освіти в 
Україні. У ряді випадків державний компонент навчального плану штучно скорочувався. Наприклад, 
до навчального плану середньої школи замість математики та історії включались такі дисципліни, як 
історія релігії в легендах, основи біблійних знань, теологія тощо. Викладання цих дисциплін 
здебільшого не мало відповідного методичного забезпечення, було відірване від культури і традицій 
українського народу. Все це істотно позначилося на знаннях учнів. Вони добре розповідали про 
родовід та імена старозавітних пророків і царів стародавньої Іудеї, але нічого не знали, скажімо, про 
князів Володимира Великого або Ярослава Мудрого. 
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Безумовно, релігієзнавча освіта й виховання є дійовим засобом формування духовності народу. 
Але вона не може здійснюватися спрощеними методами і спрямовуватись на нівелювання історичної 
і національної самобутності українського народу заради утвердження релігійних принципів тієї чи 
іншої зарубіжної конфесії. Деформоване релігійне навчання та виховання не принесе користі в 
розвитку духовності. Вони формують у молоді недовіру до традиційних духовних цінностей 
українського суспільства, нетерпимість до інших релігійних вірувань, принижує її громадянську 
гідність [7: 44]. 
Отже, нам не варто ламати списи у суперечці, яку давно розв’язало саме життя, – набагато 

доречнішою була б дискусія про концепцію інтеграції релігійної і світської шкіл, і чи не в першу 
голову – про систему підготовки майбутніх викладачів релігії. Тому давно назріла потреба заснування 
теологічних факультетів принаймні у провідних класичних університетах України. 
Ще одна проблема – запровадження у вищій школі спеціальних "церковних" дисциплін. Причому 

не релігієзнавства так, як воно викладається в українських вузах тепер, а саме теології, історії церкви, 
церковного співу тощо. Без цих спеціальних знань не можливі серйозні студії в галузі історії, 
культури, мистецтвознавства, філософії [1: 3]. 
Усі ці конкретні кроки сприяють подальшому вдосконаленню державно-церковних відносини, 

служать нормальному розвиткові релігійного середовища, утвердженню в суспільстві миру, злагоди й 
порозуміння та духовному розвиткові особистості й суспільства загалом.  
Отже, спираючись на процес гармонізації відносин між державою і церквою, в тому числі у сфері 

духовної освіти, Україна потребує більш досконалого механізму вирішення введення релігієзнвчого 
компоненту до шкільної освіти. Важливим є навчання релігії на науковій основі, оскільки знання 
релігії сприяє підвищенню освіченості людини й більш глибокому осягненню національної культури.  
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Самойленко О.А. Религиозное образование в Украине: проблемные вопросы. 

В статье проанализированы условия, которые определяют специфику религиозной жизни в 
современной Украине; особенности религиозного обучения в законодательной и образовательных 
системах западноевропейских стран. Рассматриваются взаимоотношения церкви и государства в 

сфере образования Украины и  определяются перспективы их улучшения. 

Samoilenko O.A. Religious Education in Ukraine: Problem Questions. 

In the article the conditions which determine the specific character of religious life in modern Ukraine are 
analysed; features of the religious teaching in the legislative and educational systems of Western European 

countries.  Interrelation of church and state are considered in the field of education of Ukraine and  the 
prospects of their improvement are determined. 
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ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ 
(ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) 

У статті проаналізовано передумови виникнення екології як самостійної науки та особливості 
взаємовпливу людини і природи у різні періоди розвитку суспільства. Виокремлено провідні тенденції 
розвитку суспільної та наукової думки щодо взаємозв’язків та впливів природи і людини. На цій 

основі виділено низку рівнів розвитку цих стосунків, обґрунтовано їх зміст. 

Погіршення екологічного стану планети (забруднення повітря, річок, великих територій 
різноманітними відходами), виникнення екологічної кризи, загострення конфліктів у відносинах між 
людиною і природою та усвідомлення неможливості вирішення екологічних проблем тільки 
технічним шляхом, зумовило необхідність перегляду взаємостосунків людини і природи у різні 
періоди розвитку людської цивілізації. 
Проблеми взаємостосунків людини і природи завжди привертали увагу дослідників. Не є 

виключенням і сучасні вчені. Так, філософські проблеми природознавства досліджували сучасні 
українські філософи В. Гушков, П. Дишлявий, О. Кедровський, А. Маркевич, І. Підоплічий, 
К. Ситник, Р. Чаговець та багато інших [1: 114]. Соціально-філософський аналіз проблем взаємин 
людини із навколишнім середовищем здійснено такими авторами, як Г. Бачинський, Б. Бессонов, 
А. Єрмоленко, М. Кисельов, В. Лозовий та ін. Питання відносин людини і природи займають значне 
місце у роботах вітчизняних педагогів О. Вишневського, І. Звєрєва, В. Крисаченко, Н. Пустовіт, 
І. Суравегіної, М. Самойленко та ін. 
Метою статті є вивчення питання  необхідності екологічно вихованої молоді, зумовленої 

загостренням протиріч між людиною і природою.  
Передісторія становлення екології як науки починається з праць натурфілософів Стародавнього 

Китаю, Єгипту, Індії, Риму та Греції. Перші спроби узагальнення відомостей про спосіб життя, 
залежність від зовнішніх умов, особливості розподілу рослинних і тваринних організмів 
зустрічаються вже у працях Геракліта, Гіппократа, Аристотеля, Теофраста Ерезинського, Плінія 
Старшого та ін. Так, у трактаті Гіппократа "Про повітря, воду і мистецтво" (біля 390 р. до н.е.) [2: 36] 
містяться відомості про впив навколишнього середовища на здоров’я людини. У праці "Про 
виникнення тварин" (біля 340 р. до н.е.) [2: 36] Аристотель описав більше 500 видів відомих йому 
тварин і охарактеризував їх поведінку (міграції й зимові сплячки риб, перельоти птахів, паразитизм 
зозулі, способи самозахисту у каракатиці та ін.). Учень Аристотеля Теофраст Ерезинський дослідив 
різноманітність рослин залежно від зовнішніх умов. Цікавим є повідомлення Плінія Молодшого про 
вплив горіха волоського на рослини, які ростуть під його гілками [3: 39].  
Великі географічні відкриття в епоху Відродження стали поштовхом для появи нових наукових 

спостережень та досліджень А. Цезальпіна, С. Крашеннікова, П. Паласа, Ж. Ламарка, К. Рульє, 
Н. Сєвєрцова, якими зроблено спроби систематизації рослин і тварин, опису біологічних періодів в 
житті живих організмів, перші еволюційні теорії [4: 3-11]. Екологічні спостереження містяться й у 
роботах К. Ліннея та багатьох інших вчених. Значний внесок у вивчення природних явищ зроблено 
французьким дослідником Юстасом Лібіхом, який займався вивченням впливу зовнішніх чинників на 
рослини [5: 13].  
Одним з піонерів екології був Ч. Дарвін. Його роботи "Подорож натураліста навколо світу на 

кораблі "Бігль"", "Походження видів", "Про земляні черв’яки" відіграли вирішальний вплив на 
формування екології як самостійної науки [6: 20]. 
Вперше термін "екологія" було вжито у 1866 році німецьким біологом Ернстом Геккелем, який у 

своїх працях "Всезагальна морфологія організмів" (1866 р.) і "Природна історія світосприйняття" 
(1868 р.) спробував дати визначення сутності даної науки [7: 79]. 
Змістом екології ХІХ століття було вивчення способу життя тварин і рослин, а також їх адаптації 

до кліматичних умов: температури, світлового режиму, вологості. 
Під екологією він розумів "пізнання економіки природи, одночасне дослідження взаємовідносин 

усього живого з органічними й неорганічними компонентами середовища, включаючи обов’язково 
неантагоністичні й антагоністичні взаємовідносини тварин та рослин, що контактують один з одним" 
[8: 64; 9: 5]. 
Як самостійна наука екологія сформувалася приблизно до 1900 року, однак лише в останні 

десятиріччя ХХ століття набула особливого значення і визнання [10: 9-10]. 
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У дослівному перекладі (oikos – з грецької "дім") екологія – це наука про "дім", тобто про 
природу, що оточує нас. Вона вивчає умови існування живих організмів, їхній взаємозв’язок та 
взаємодію з довкіллям [11: 7]. 
Під впливом науково-технічного прогресу і змін потреб людини розуміння поняття "екологія" 

змінювалося. Наприкінці ХХ ст. екологія трансформувалася і стала наукою про структуру та функції 
природи в цілому, наукою, що вивчає місце людини та взаємозв’язки всього живого на планеті між 
собою та довкіллям [10: 7]. 
Для останніх десятиліть ХХ століття найбільш характерним є визначення екології, наведене в 

повному словнику Уебстера, а саме: "… сукупність чи структура зв’язків між організмами і їх 
середовищем" [11: 9-10]. 
Сутність поняття "екологія" можна розглядати на різних рівнях методології науки, зокрема 

виділяють філософський, загальнонауковий та конкретно науковий рівні методології [12: 30-31; 13: 
20]. 
З філософського погляду певну цінність мають ідеї філософів стародавнього Сходу (Єгипет, Індія, 

Китай) про єдність та вічність світу, які в подальшому набули розвитку у роботах філософів 
стародавньої Греції (Фалеса, Анаксімандра, Анаксімена та ін.) [14: 10-11]. Природа є філософською 
категорією, яка виступає об’єктивною формою людського буття й мислення, характеризується 
реальністю світу [15: 375]. 
На думку Геракліта Ефеського у Всесвіті все абсолютно змінне, у світі нічого не повторюється, 

усе минуще і одноразове. З цього приводу він говорив: "усе тече, усе змінюється" і "неможливо двічі 
ввійти в одну й ту саму річку" [14: 13]. 
У різні періоди розвитку суспільства уявлення про взаємозв’язки людини і природи були різними. 

Так, у релігійних книгах християн написано, що Бог створив людину за своєю подобою і надав їй 
панівного положення над всіма його творіннями. Земля є божа, а людина – божий наступник, тому всі 
речі на Землі повинні слугувати тим, хто трудиться на славу божу [16: 88]. 
В античній філософії, природу вбачали носієм основного закону, а життя у злагоді з природою і її 

законами як запоруку благополуччя. Грецький філософ Платон вважав, що природа керується Богом, 
і люди отримують від неї всі блага. Цей період Платон назвав "золотим віком". Поступове втручання 
людини в цей процес стало причиною екологічних катастроф.  
Філософ Уільям Окко зазначав, що для досягнення загального блага, антична людина у своїй 

діяльності повинна була керуватися законами природи [17: 60]. 
Французький мислитель Жан Мальє у своєму "Заповіті" [7: 28] розглядав суспільство та природу 

як єдину систему. Природа виступає як зразок, абсолютно досконале, мірило мудрості, як щось більш 
високе і тому людині потрібно навчатися у природи, підкоритися їй. Вона сприймається як царство, 
де панують розумні закони і немає примхи і свавілля, що часто є у взаємовідносинах між людьми. 
Д. Дідро стверджував, що в цьому світі все підлягає законам природи [18: 530-532]. 
Природа побудована так, що кожна система намагається берегти свою стабільність шляхом 

еволюції складових. У книзі П. Гольбаха "Система природи", що вийшла у 1770 р. розкривається суть 
взаємозв’язків людини і природи. З даного погляду людина, з одного боку, є витвором природи, вона 
існує в природі, підкорюється її законам і не може звільнитися від неї, з іншого – є носієм моральних 
цінностей. Отже, щоб досягти щастя людина має повернутися до природи, якої вона зреклася через 
своє невігластво. П. Гольбах закликав дивитися на природу, "як на величезну майстерню, де є все, що 
потрібно, аби діяти і виробляти видимі нами речі" [17: 88; 19]. Дану позицію підтримував І. Кант [7: 
28].  
Учені-філософи епохи Відродження сприймали людину як витвір Бога і наділяли її "правом" на 

втручання в природу і внесення в неї змін. Видатний мислитель цієї епохи Пікко делла Міранделла 
вважав, що людина сама вирішує свою долю, визначає своє місце у світі і тому є хазяїном природи 
[17: 63]. 
Даної позиції дотримувалися Г. Галілей, Д. Дідро, Я. Коменський, Н. Кузанський, Леонардо да 

Вінчі.  
Зважаючи на релігійну освіту та переконання про божественне походження людини 

Я. Коменський великого значення надав "принципу природовідповідності", суть якого полягає в тому, 
що природа розвивається за певними законами, а людина є її частиною і у своєму розвитку 
підпорядковується законам природи [20: 52]. Я.А. Коменський стверджував, що світ пізнаваний: 
"Початок пізнань завжди випливає з відчуттів, адже немає нічого в умі, чого раніше не було б у 
відчуттях" [21: 159]. На його думку, людина є вищою і складнішою істотою, вінцем творіння, носієм 
духу, їй властива потенційна здібність до пізнання навколишнього середовища, що призводить до 
перетворення і зміни природи.  
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З позиції Леонардо да Вінчі людина і природа складають одне ціле, проте людина є дійовим 
началом, що і спричиняє боротьбу між ними. У зв’язку з цим у людини формуються риси воїна, який 
у природі вбачає свого супротивника [5: 11]. 
З появою великого машинного виробництва змінилися уявлення про характер взаємодії 

суспільства і природи, людина сприймає себе не лише як частину космосу, а усвідомлює себе 
господарем природи [22: 81; 23: 210].  
Видатні філософи Ф. Бекон, Р. Декарт відстоювали позицію всемогутності людського розуму, як 

основного інструменту підкорення природи. На думку Ф. Бекона, метою нашого суспільства є 
пізнання причин і прихованих сил усіх речей і розширення влади людини над природою, поки все не 
стане для неї можливим [19]. Також, він неодноразово підкреслював, що ми не можемо керувати 
природою, її треба перемагати лише на основі пізнання її законів [7: 27].  
З погляду Д. Дідро, природа є об’єктом пізнання людини, вона подібна книзі, в якій одну за одною 

прочитують все нові і нові сторінки, але ніхто не розраховує перегорнути останню сторінку [17: 86]. 
Німецький поет, мислитель І.В. Гете розглядав природу як об’єкт людської діяльності, джерело 
отримання більших прибутків [22: 81]. 
Цю позицію яскраво визначив Фіхте: "Я хочу бути володарем природи, а вона повинна служити 

мені. Я хочу мати на неї вплив, відповідний моїй силі, вона ж не повинна мати на мене впливу … я 
повинен бути незалежним від природи і взагалі від будь-якого закону, який не я сам собі поставив" 
[19]. Згідно поглядів Ф. Ніцше, суть людини полягає у нестримній "волі до влади", що виражається у 
перемозі над природою будь-якою ціною. 
Російські філософи М. Бердяєв, В. Соловйов, Н. Федоров убачали призначення людини в пізнанні 

й вільному перетворенні, вдосконаленні світу з метою наближення його до ідеалу і забезпечення 
людства у майбутньому [22: 261-263].  
Однак, саме російські філософи одні з перших почали розглядати людину як частину Природи і 

тому вважали, що природу і людину не можна протиставляти одна одній, а також кожна людина 
повинна відчувати відповідальність за власні дії в природі [24: 4]. 
Ідеї підкорення природи інтересам людини знайшли своє відображення у шкільних програмах 

загальноосвітніх шкіл, навчально-методичній літературі щодо організації і проведення екскурсій, 
постановці дослідів у природі та куточках живої природи. У них пропагувалися ідеї боротьби із 
силами природи, використання її багатств як "невичерпної комори". На думку І. Звєрєва ці ідеї 
формували у школярів прагматичне ставлення до природи та сприяли вихованню покоління 
підкорювачів, завойовників природи [25: 40].  
Водночас існує й інший напрям філософської думки, який розглядає людину і природу як єдине 

ціле.  
Ідеї єдності світу, гармонізації відносин природи і людини, поваги до природних цінностей 

притаманні східній філософії (вчення буддизму, індуїзму, ісламу). Людина не протиставляється 
іншим живим істотам, а розглядається як одна із складових природи [26: 30]. Відповідно, від 
поведінки людини залежить порядок у Космосі, вона може користуватися природними ресурсами для 
свого блага, але не зловживати цим [27: 6]. 
На думку Аристотеля, людина, як і тварина, постійно пристосовується до навколишнього 

середовища, тому закони природи не можна ігнорувати [5: 10].  
У свій час ще перші утопісти-соціалісти, зокрема Т. Кампанелла, Ш. Монтеск’є, Т. Мор, Р. Оуен, 

М. Фур’є проголошували шлях пошуку суспільної і природної гармонії. Так, Т. Мор обґрунтував 
необхідність нової організації праці, де доброчесність полягає в "житті згідно з природою" [3: 474]. 
Шарль Луї де Монтеск’є підкреслював, що людина є частиною природи і підкорюється її законам, 
тому досягнення гідного, щасливого життя суспільства залежить від пізнання природи та ефективної 
просвітницької діяльності людини [17: 78-79]. 
Б. Спіноза стверджував, що "людина, доки вона залишається частиною природи, має 

дотримуватися її законів … Поки вона так чинить, вона щаслива" [19]. 
Ці погляди підтримував французький просвітник Жан-Жак Руссо. Він вважав, що первісна людина 

жила в гармонії з природою, яка давала їй все необхідне для існування. Гаслом Ж.-Ж. Руссо було 
"Назад до природи!", яке передбачало повернення до життя на лоні природи, як запоруку єдиного 
способу запобігання руйнівної діяльності людини [5: 12]. 
Гармонія взаємин природи і людини досягається, коли людина наслідує закони природи і не 

порушує їх. З цієї позиції людина живе природою і залишається з нею у процесі постійного 
спілкування.  
Не менше уваги питанню взаємодії людини і природи приділяли українські філософи.  
Так, український філософ Стефан Калиновський відзначав, що благополуччя людини досягається 

шляхом поваги до оточуючого світу, як єдиного і неповторного [26: 32]. На думку філософів 
Ф. Прокоповича, Г. Сковороди та ін., природа не народжується і не зникає, а існує незалежно від 
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людського розуму, не є його витвором [28: 44], а людина є частиною природи і підпорядкована 
законам природи, також в результаті своєї досконалості вона рівна цілій природі [26: 37; 22: 91]. 
У найширшому розумінні ідеї єдності взаємозв’язку людини і природи отримали свій розвиток в 

учінні про ноосферу В. Вернадського. Він уважав, що вплив людини на навколишнє природне 
середовище збільшується швидкими темпами, що приведе до панування людського розуму і 
перетворення біосфери Землі. Розвиток навколишнього середовища і людства буде відбуватися 
нерозривно і панування інтересів однієї із сторін неможливе. 
Враховуючи тенденції розвитку філософської думки мислителів про взаємозв’язки та впливи 

природи і людини ми можемо виділити кілька рівнів розвитку цих стосунків.  
На початковому етапі розвитку людства природа сприймалася як божественне створіння, 

абсолютно досконале. Відсутність у людини достатньої кількості знань про закони природи змусило 
її підкоритися, щоб вижити. У результаті розвитку науково-технічного прогресу та накопичення 
знань про будову природи, людина почала усвідомлювати себе господарем природи, а її розглядати 
лише як джерело отримання прибутків. У людській свідомості укорінюється ідея підкорення природи 
власним потребам. Такі уявлення людини призвели до виникнення катастрофічного дисбалансу в 
природі та порушення екологічної ситуації на планеті, що в подальшому загрожує поступовим 
знищенням людської цивілізації.  
Суспільство все частіше починає усвідомлювати негативний вплив власної діяльності, тому 

інтенсивно здійснює пошуки різних шляхів виходу з екологічної кризи. Проводяться масові 
природоохоронні заходи, конференції, симпозіуми, створюються організації на захист довкілля. 
Людство все більше розуміє, що вихід з цієї ситуації полягає в гармонізації взаємозв’язків природи і 
людини, коли людина почне жити за законами природи і не буде їх порушувати. Тому, щоб запобігти 
подальшому руйнуванню навколишнього середовища, допомогти природі поновити свої життєтворчі 
сили, стосунки з природою мають бути поважними, гуманними, обачливими, відповідальними. 
Не зважаючи на швидкі темпи економічного і соціального розвитку суспільства кожна людини 

повинна керуватися християнськими принципами. Узагальнюючи сказане вище можна процитувати 
слова наведені в книзі пророка Ієремії: "Я ввів Вас у землю плодотворну, щоб ви користувались 
плодами її й добром її, а Ви увійшли і занапастили землю Мою, і добро Моє піддали запустінню". Ці 
слова мають слугувати пересторогою для людства [29: 3]. 
Отже, рівень екологічної кризи на планеті досяг такого критичного рівня, що для виходу з цього 

становища 7 червня 2007 року у Брюсселі було проведено саміт "великої вісімки" під час засідань 
якого лідери європейських держав ухвалили угоду, яка передбачає істотне скорочення викидів 
парникових газів в атмосферу, мінімізацію негативного впливу людства, пошуки нових безвідходних 
технологій у всіх галузях виробництва і відмови від екологічно небезпечних виробництв. 
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Матеріал надійшов до редакції 12.12. 2007 р. 

Сорочинская О.А. Передовые тенденции в процессе взаимодействия человека и природы 
(исторический аспект). 

В статье проанализированы предпосылки возникновения экологии как самостоятельной науки и 
особенности взаимовлияния человека и природы в разные периоды развития общества. Выделены 
передовые тенденции развития общественной и научной мысли касательно взаимосвязи и влияния 
природы и человека. На этой основе выделены ряд уровней развития этих связей, обосновано их 

содержание. 

Sorochynska O.A. Basic Tendencies in the Process of Man and Nature Interaction (Historical Aspect). 

The preconditions of ecology as independent science appearing and peculiarities of mаn and nature 
interaction in the different periods of the society development are analysed in the article. Leading tendencies 

of social and scientific conception about interaction and influence of man and nature development are 
distinguished. A number of development levels of this relationship are singled  out and it's matter is grounded 

on this basis. 
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ІНШОМОВНОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

У статті обґрунтовано доцільність розробки питань стратегічної компетенції, запропоновано її 
визначення у "компенсаторному"  й "діяльнісному" трактуванні, структуру й модель стратегічної 
(діяльнісної) компетенції учня середньої загальноосвітньої школи, а також інтерпретовано зміст 

компонентів цієї моделі. 

Незмінним стратегічним завданням національної педагогіки є підвищення рівня освіченості 
громадян України відповідно до об’єктивних вимог сучасності. Воно традиційно знаходить свою 
реалізацію в поєднанні прогресивних світових педагогічних напрацювань з досягненнями 
вітчизняних науковців. Останніми роками найбільший вплив на зміст та організацію української 
освіти справляють новітні загальноєвропейські тенденції, відображені в документах Болонського 
процесу. Ці процеси відображаються, у першу чергу, в нормативному змісті середньої освіти, яка 
охоплює всі соціальні верстви населення. Їх результатом є поява вимог щодо впровадження в шкільну 
практику нових освітніх імперативів, оволодіння якими повинно ефективно забезпечуватись 
педагогами. У таких умовах адекватна професійна підготовка майбутнього вчителя стає пріоритетним 
напрямом підвищення рівня національної освіти. З цього приводу неодноразово відзначалась і 
важливість ефективного формування професійної компетентності спеціалістів з іншомовної філології. 
Проте перешкодою на шляху фахового становлення майбутніх учителів (і зокрема, викладачів 
іноземної мови (ІМ)) стає недостатня теоретична й практична розробленість окремих освітніх 
об’єктів. До них належить і стратегічна компетенція (СК). 
Поняття "СК" існує у зарубіжній науці близько 30 років (E. Tarone, 1981; M. Canale, 1983; 

C. Faerch, G. Kasper, 1983; S. Savignon, 1983, 1984; M. Swain, 1984; T. Paribakht, 1985; J.A. van Ek, 
J.L.M. Trim, 1990; L. Mariani, 1994; T. Imahori, W. Cupach, 1994; A.U. Chamot, S. Barnhardt, P.B. El-
Dinary, J. Robbins, 1999; В.Г. Александров, Г.Н. Александров, 2000; Li-sheng, 2000; 
Г.А. Краснощекова, 2004; S. Rich, 2004; T. Micklas, 2005 та ін.). Останніми роками в європейських 
країнах йому було надано статусу освітнього об’єкту, рекомендованого при вивченні іноземних мов. 
Зокрема, у вітчизняній освітньо-нормативній та навчально-методичній документації циклу мовних 
дисциплін СК фігурує з 2004-2005 років [1; 2]. Проте основним протиріччям, пов’язаним з ним є те, 
що інтерпретація цієї компетенції в українській та зарубіжній педагогіці принципово відрізняється. А 
тому, фактично, стратегічна компетенція є цілком новітнім вітчизняним освітньо-нормативним 
об’єктом. Зважаючи на це, автором було застосовано низку теоретичних методів дослідження і в 
результаті визначено сутність СК, її структуру у співвідношенні з іншими компетенціями та групами 
стратегій, про що коротко йтиметься далі згідно логіки повідомлення. 
Проведений у 2006 році контент-аналіз 29 визначень СК (запропонованих зарубіжними авторами) 

виявив, з одного боку, брак вітчизняних наукових друкованих праць з проблеми, а з іншого – 
дозволив скласти її формулювання. Згідно останнього, стратегічна компетенція – це здатність 
використовувати вербальні та невербальні комунікативні стратегії для досягнення цілей та завдань 
спілкування шляхом уникнення або компенсації зривів у ньому, викликаних недостатньою 
комунікативною компетентністю співрозмовників. У цьому розуміння СК іноді називають 
"компенсаторною компетенцією" (Е.Г. Азімов, А.Н. Щукін, 1999; Л.П. Павлова, 2004; 
Г.С. Архіпова, 2006 та ін.). У свою чергу, наприклад, у Державному стандарті базової і повної 
середньої освіти [2] СК ототожнюється з "діяльнісною" компетенцією (ДК). Як показав аналіз та 
узагальнення визначень останньої в українській та зарубіжній науковій літературі (О.В. Усачева; 
Т. Лукас; Г.С. Голошумова; Л.М. Мітіна та ін.) [3], діяльнісна компетенція – це знання, вміння, 
навички та способи здійснення навчальної та комунікативної діяльності, які дозволяють успішно 
проходити такі її етапи як планування (здатність бачити проблему та мету як уявлення про 
бажаний результат), досягнення (здатність планувати діяльність, вирішувати проблеми, що 
виникають і долати перепони) та розвиток (відбір успішного досвіду, вміння здійснювати вибір 
засобів дій і аналіз причин невдач). Сутність стратегічної (діяльнісної) компетенції (СДК) 
конкретизовано у Стандарті через "володіння навчальними та комунікативними стратегіями". А отже, 
згідно матеріалів Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти [4: 35], було встановлено, що її 
компонентами є загальний (позамовний) та комунікативний мовний. Шляхом застосування низки 
теоретичних методів дослідження (і зокрема, контент-аналізу 24 визначень поняття "навчальна 
компетенція" [5: 9]) було виявлено і компетентнісний склад цих компонентів, перший з яких 
реалізується, відповідно, навчальною, а другий – компенсаторною та соціальною компетенціями. 
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Зазначені компетенції разом становлять структуру СДК. Аналіз низки класифікацій стратегій 
(J.K. Kligner, Sh. Vaughn, 2000; J.M. Green, R. Oxford, 1995; M.S. Min-hsun, 2005; I. Leki, 1995; 
D. Larsen-Freeman, 2000; А.В. Щепілова, 2003; J. Rubin, 1981 та ін.) дозволив визначити їх групи, що 
входять до СДК згідно її структури. У свою чергу, відповідно до аналізу матеріалів освітньо-
нормативної бази мовного циклу дисциплін, визначень понять "стратегія" та "стратегічний" у 
філософській довідковій літературі, а також узагальнення одержаних даних – СДК у галузі іноземної 
мови була визначена як здатність суб’єктів навчання усувати труднощі навчального процесу 
шляхом засвоєння та подальшого застосування загальнонавчальних (а саме – метакогнітивних, 
соціальних, афективних, когнітивних, компенсаторних та стратегій запам’ятовування), 
комунікативних (стратегій досягнення) і соціальних (соціально-афективних) стратегій в умовах 
урахування і розвитку своїх здібностей.  
Запропоноване вище формулювання дозволяє зорієнтувати майбутнього вчителя ІМ на вирішення 

конкретних практичних завдань при формуванні в учнів середньої загальноосвітньої школи СДК. 
Проте очевидно, що необхідною передумовою розробки та впровадження відповідної педагогічної 
технології є прогнозування бажаних результатів навчання. У нашому випадку образом такого 
результату є одночасно моделі підготовленого вчителя ІМ та учня, що оволодів СДК. І оскільки 
необхідно попередньо усвідомлювати, до чого готувати студентів, то першим етапом прогнозування є 
укладання моделі іншомовної СДК учня середньої загальноосвітньої школи, чому присвячується 
дана стаття. 
Для вирішення поставленої проблеми нами було використано низку таких теоретичних методів 

дослідження як: вивчення наукових творів, що різнобічно висвітлюють означене питання; аналіз та 
узагальнення одержаних даних (дедукція й індукція, класифікація та систематизація); синтез 
накопиченої інформації та, нарешті, моделювання. 
Серед наукових досліджень, проаналізованих з метою виявлення структурно-змістових 

характеристик моделі іншомовної СДК учня, можна виділити такі тематичні масиви як: 
а) "компетенція" / "компетентність" (А.В. Хуторской, 2003; М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, 
В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин, 2004; С. Бондар, 2003; Е.Г. Азімов, А.Н. Щукін, 1999; 
А.Л. Андрєєв, 2005 та ін.); б) "комунікативна компетенція" (А.В. Хуторской, 2002; M. Canale, 
M. Swain, 1980; M. Canale, 1983; В.М. Топалова, 1998; С.Ю. Ніколаєва, 2003; І. Родигіна, 2005 та ін.); 
в) СДК у трактуванні вітчизняної нормативно-освітньої документації (про що йшлось вище); 
г) "навчальна" (О.В. Овчарук, 2004; Г.С. Архипова, 2006; W. Guanglong, 2003; Е.Г. Азімов, 
А.Н. Щукін, 1999; С.Ю. Ніколаєва, М.І. Соловей, Ю.В. Головач та ін., 2001 та ін.), "соціальна" 
(І. Родигіна, 2005; В.О. Калінін, 2003; О.Д. Рейпольська, 2004 та ін.) і "компенсаторна компетенція" 
(Е.Г. Азімов, А.Н. Щукін, 1999; Л.П. Павлова, 2004; Г.С. Архіпова, 2006 та ін.). 
Підсумовуючи дані проведеного аналізу, ми можемо стверджувати, що до змісту моделі 

іншомовної СДК входять такі компоненти як: знання, вміння та навички; способи здійснення 
навчально-комунікативної діяльності (стратегії та прийоми); досвід; ставлення (відношення), 
установки, ціннісні орієнтири, мотиви, інтереси та потреби; особистісні якості.  
Для належної формалізації вказаних структурно-змістових компонентів моделі іншомовної СДК 

учня було вивчено питання їх сутності та ієрархічної підпорядкованості у філософських словниках і 
педагогічній довідковій літературі, а також способи їх об’єднання у блоки у вітчизняних наукових 
дослідженнях. У результаті проведеного дослідження було складено модель, відображену на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель СДК учня загальноосвітньої школи. 

Як видно з рис. 1., мотиваційно-ціннісний зміст іншомовної СДК учня розкривається у специфіці 
таких її структурно-змістових компонентів як установки, мотиви, інтереси та потреби. Всі вони 

Модель стратегічної (діяльнісної) компетенції учня 
складається з таких блоків як:  
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поєднуються поняттям "спрямованість особистості" або "ціннісна орієнтація" (С.С. Вітвицька, 
2003; В.І. Шинкарук, 1973). Узагальнюючи та інтерпретуючи дані енциклопедичної та психологічної 
літератури, можна зробити висновок, що стимулом до розвитку в учня СДК є наявність у нього 
протиріччя між внутрішньою необхідністю реалізувати свої пізнавальні й комунікативні потреби у 
навчально-комунікативній діяльності та труднощами, що виникають у процесі вивчення ІМ. 
Залучення цього мотиваційного механізму учня до навчального процесу можливе за умови 
наповнення для нього навчально-пізнавальної діяльності особистісним смислом і позитивними 
переживаннями (В.В. Ягупов, 2003), та подолання такої негативної характеристики  мотивації учіння 
як: недоліки інтересів (їх недостатня дійовість, нестійкість, малоусвідомленість, слабка 
узагальненість та орієнтація на результат) (О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та 
ін., 2001). Переорієнтації учня з результату учбової діяльності на сам її процес дозволить уникнути 
поверхневого, формального ставлення до навчання.  
У змісті другого когнітивно-дієвого блоку (див. рис. 1.) виділяються теоретичні (понятійний 

апарат СДК) та емпіричні знання (про послідовність та характер дій), що проявляються у вигляді 
вмінь виконувати відповідні розумові або фізичні дії. Керуючись розумінням емпіричних знань як 
орієнтовної основи діяльності, видається можливим розподілити їх на 8 блоків за числом стратегій 
іншомовної СДК. Нагромадження цих різновидів знань складає досвід володіння СДК 
(В.І. Шинкарук, 1973). У ній проявляються такі вміння як: предметно-розумові (інтелектуальні 
вміння, не пов’язані з мовою та іншими знаковими системами), знаково-практичні (наприклад, ті, що 
стосуються письма) та знаково-розумові (наприклад, вміння, пов’язані з запам’ятовуванням та 
розумінням матеріалу) (С.Ю. Ніколаєва, 1999). У свою чергу, складовими цих умінь є навички, що 
підвищують швидкість і продуктивність діяльності. Тісний взаємозв’язок описаних елементів, 
відкритий С.Л. Рубінштейном, зумовив їх об’єднання у спільний блок. 
Наступним компонентом моделі іншомовної СДК учня є організаційно-евристичний, що 

об’єднує способи навчально-комунікативної діяльності – стратегії та прийоми. Така назва розкриває 
сутність даного блоку, оскільки використання стратегій і прийомів сприяє не тільки ефективній 
організації учнем своєї навчально-комунікативної діяльності, але й оригінальному вирішенню 
наявних у ній проблем. Виокремлення цього блоку зумовлене якісно вищим рівнем внутрішньої 
організації його компонентів, наприклад, порівняно зі знаннями й вміннями. Стратегії визначаються 
як комбінації прийомів (J.M. Green, R. Oxford, 1995; J. Rubin, 1975; A.U. Chamot, J.M. O'Malley, 1987 
та ін.) і зусиль (Е.Г. Азімов, А.Н. Щукін, 1999), а їх перелік у складі СДК було вказано вище. 
Нарешті останнім блоком моделі СДК учня загальноосвітньої школи є блок особистісних якостей 

(див. рис. 1.). Серед них такі як вікові особливості учня, його когнітивний стиль (C.W. Allinson, 
J. Hayes, 1996; M. Bobic, E. Davis, R. Cunningham, 1999 та ін.), здібності (В.А. Моляко, 2002; 
С.С. Вітвицька, 2003; H. Gardner, 1998; S. Scarr, 1985; M.W. Eysenck, 1994 та ін.) та навчальний стиль 
(L. Curry, 1990; M.K. Lovelace, 2005; S.A. Stahl, 2002 та ін.). Три останні складові блоку визначають 
індивідуальний профіль (стиль) суб’єкта учіння у вирішенні навчально-комунікативних проблем ІМ, і 
тому їх також доцільно враховувати для ефективної організації навчального процесу.  

Вікові особливості, як відомо, є визначальною характеристикою розвитку психічних функцій 
особистості, її зрілості, а тому від них здебільшого залежить, які стратегії потрібно формувати в учнів 
конкретної вікової групи. Серед наукових трактувань і типологій здібностей була обрана теорія 
Х. Гарднера – theory of multiple intelligences (H. Gardner, 1998) як розроблена для педагогічних цілей 
та ефективно впроваджувана в зарубіжну шкільну практику понад 20 років. Зміст цих здібностей 
широко висвітлюється в педагогічній літературі, а тому лише відзначимо, що у формуванні 
іншомовної СДК важливими є словесно-лінгвістична, логіко-математична, просторова, рухово-
кінестетична, музична, міжособистісна та внутрішньо-особистісна. До когнітивних стилів (cognitive 
styles), що доцільно враховувати при формуванні СДК, належать: а) толерантність до 
нереалістичного досвіду (ambiguity tolerance), яка визначає здатність індивіда оволодівати матеріалом 
у різні способи, і зокрема, в ті, що нехарактерні для його стилю пізнання; б) рефлективність 
(reflectivity) / імпульсивність (impulsivity), що описує кількість часу, потрібного учню, щоб 
підключитись до використання нових способів учіння, й рівень осмислення ним своєї діяльності та 
в) схильність до використання "цілісних" (holist) / "покрокових" (serialist) навчальних стратегій з 
метою подолання труднощів у навчанні (учні першого типу вирішують незнайому проблему, 
збираючи навмання всю інформацію, що її стосується; другі ж шукають її покроково, рухаючись від 
відомого до невідомого). Нарешті, навчальний стиль (learning styles) – підхід до того як навчатись, 
передбачає вибір і застосування учнем специфічних стратегій навчання. Навчальні стилі 
співвідносяться з ведучим аналізатором учня: зоровим, слуховим чи кінестетичним.  
Усі розглянуті особистісні характеристики дають можливість учителю не тільки найкраще 

підібрати зміст і форму навчання, але й діагностувати динаміку індивідуального розвитку особистості 
учнів, який, власне і є метою формування іншомовної СДК.  
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Підсумовуючи все сказане, ми можемо зробити висновок про те, що іншомовна СДК учня 
складається з таких компонентів як мотиваційно-ціннісний, когнітивно-дієвий, організаційно-
евристичний та особистісний. Запропонована модель уможливлює складання Портфелів стратегій, 
розрахованих на поступове науково обґрунтоване формування СДК в учнів різних вікових груп. 
Іншим доцільним напрямом практичної розробки даного наукового питання видається створення 
моделі СДК та Портфеля стратегій майбутнього вчителя ІМ. 
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Щерба Н.С. Научные подходы к построению модели иноязычной стратегической компетенции 
учащегося среднеобразовательной школы. 

В статье обоснована целесообразность разработки вопросов стратегической компетенции, 
предложены ее определения в "компенсаторной" и "деятельностной" трактовке, структуру и 

модель стратегической (деятельностной) компетенции учащегося средней общеобразовательной 
школы, а также интерпретировано содержание компонентов этой модели. 

Shcherba N.S. The Scientific Methods of Building the Model of a Secondary School Pupil’s Foreign 
Language Strategic Competence. 

In the article the expediency of strategic competence problems elaboration is substantiated, its 
"compensatory" and "activity competence" interpretations definitions, a secondary school pupil’s strategic 

(activity) competence structure and model are suggested and also this model’s components’ content is 
interpreted. 
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РОБОТА НАД ЛЕКСИЧНИМ МАТЕРІАЛОМ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 
ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ЕТАПІВ ФОРМУВАННЯ 

МОВНОГО Й МОВЛЕННЄВОГО КОМПОНЕНТІВ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 
(НА МАТЕРІАЛІ КНИГ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ) 

У статті розглядаються основні аспекти роботи з лексичним матеріалом художнього тексту. 
Рівень володіння мовним кодом вважається важливим не тільки з точки зору декодування тексту, а 

також з точки зору адекватного розуміння мовного коду епохи, у якому текст створювався, 
індивідуального стилю автора твору та його художньо-естетичних позицій. Пропонується принцип 

градації відбору лексики з метою формування різних рівнів мовної й мовленнєвої компетенції 
студентів у відповідності до норм сучасної англійської мови. 

Останнім часом видавництво "Нова Книга" опублікувало чотири книжки з домашнього читання у 
серії "Use literature to learn English", з яких дві адаптовані для рівня Intermediate-Upper Intermediate: 
Agatha Christie. The Case of the Rich Woman (2004); The Million Pound Banknote. Short Stories by 
American Writers (2005) й дві неадаптовані для рівня Upper Intermediate-Advanced: Lucy Montgomery. 
Anne of Green Gables (2003, 2006), William Somerset Maugham. Theatre (2002, 2006) і третя – для рівня 
Advanced: Wilkie Collins. The Moonstone [1; 2; 3; 4; 5]. 
В основу концепції домашнього читання, яка знайшла відображення у цьому циклі, покладено 

принцип "повільного читання", що бере свій початок у педагогічній діяльності, статтях видатного 
ученого-лінгвіста академіка Л.В. Щерби та його учнів [6: 26-45, 97-110]. Крім того, у серії зроблена 
спроба реалізувати основні положення загальної теорії аргументації, які були розроблені іноземними 
та вітчизняними науковцями за останні роки [7; 8]. 
Традиційно, як відомо, основна увага на практичних заняттях з домашнього читання приділяється 

розвитку вмінь усного мовлення й збагаченню лексичного запасу студентів на основі вивчення мови 
художнього тексту й обговорення проблем, які розглядаються у літературному творі. 
У такому випадку вузько специфічного трактування мети домашнього читання ігнорується 

прагматико-аргументативний потенціал художнього тексту, який може слугувати основою для 
формування критичного мислення й дискусійних умінь студентів [9]. Також недостатньо повно 
аналізуються й, як наслідок цього, недостатньо повно сприймаються студентами деякі аспекти 
художнього тексту: з одного боку, як прояву особового типу дискурсу, у якому на читача спрямовано 
здійснення когнітивного, емоційного, інтелектуального, прагматичного, соціолінгвістичного й 
соціокультурного впливу, а з іншого боку, як тексту художньої літератури, правильність сприйняття 
якого залежить від рівня володіння мовним кодом і загальним фоном знань. Рівень володіння мовним 
кодом під час роботи з художнім текстом іноді набуває важливого значення не тільки з точки зору 
декодування тексту, а також з точки зору адекватного розуміння мовного коду епохи, у якому цей 
текст створювався й індивідуального стилю автора твору та його художньо-естетичних позицій 
автора. 
У серії книг з домашнього читання, що пропонується, художній текст розглядається як форма 

писемної комунікації й домашнє читання як аспект вивчення іноземної мови набуває мети, перш за 
все, навчання сприйняття літературного тексту як окремої форми писемної комунікації у його 
різноаспектності, різноманітності і багатогранності через адекватне розуміння студентами соціо-
культурного фону, через сприйняття смислових установок тексту, через розуміння й аналіз розвитку 
сюжету, взаємовідносин між персонажами; через аналіз мовних та художніх засобів, а також шляхом 
розвитку критичного мислення студентів, їх умінь навести переконливі аргументи під час ведення 
дискусії по обговоренню літературного тексту. Правильність сприйняття літературного тексту 
забезпечується не тільки аналізом лінгвістичних засобів, але й необхідним загальним фоном знань, 
комунікативним фоном, а літературний текст сприймається в осередку культурного простору, у якому 
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цей текст створювався, й увага студентів зосереджується на більш широкому розумінні художнього 
твору [10: 108]. 
Таке розуміння мети домашнього читання щільно пов’язане з формуванням комунікативної 

компетенції студентів, яка складається з мовного, мовленнєвого та соціокультурного компонентів, з 
підвищенням філологічної компетентності студентів, з формуванням умінь критичного мислення в 
умовах аргументативного дискурсу, а також умінь визначення основних стратегій аналізу, 
оцінювання і побудови аргументативного дискурсу [9: 85-89]. 
Отже, у серії книг, що пропонуються, реалізується стратегія домашнього читання, яка розглядає 

навчання адекватного розуміння літературного тексту як цілісної одиниці у параметрах сприйняття 
художнього тексту, а також передбачає формування навичок володіння мовним кодом. Технологія 
роботи над художнім текстом спрямована на формування всіх складових комунікативної компетенції, 
домінантною з яких вважається соціальнокультурний компонент, що передбачає розвиток умінь 
розуміння соціокультурного фону художнього тексту, його проблематики і художньо-стилістичних 
особливостей, розвиток культури мовлення, навчання сприйняття іноземної мови у мовному, 
жанрово-стильовому і культурологічно-часовому контексті. 
Одним із основних етапів формування мовного компонента комунікативної компетенції є 

формування лексичної компетенції, що досягається за допомогою блока лексичних вправ (Language 
Section). 
Лексичні вправи і завдання є різними за своїм рівнем і спрямованістю, але головним наскрізним 

принципом у роботі над словом у художньому тексті вважається увага до функціонального вживання 
лексики. Це пов’язано з тим, що твори, які пропонуються, написано у дев’ятнадцятому сторіччі або у 
першій половині двадцятого сторіччя, й ефект вживання деяких лексем із часом змінився. Таким 
чином, у лексичних вправах робиться спроба відокремити лексику, яка вживається автором як 
нейтральна або літературна у його часовому й соціо-культурному просторі й може сприйматися як 
застаріла у сучасній англійській мові, від лексики, яка до цього часу активно вживається у 
формальному чи неформальному спілкуванні; а також від лексики, яка застосовується автором для 
створення деякого стилістичного ефекту, емоційного впливу на читача, мовної характеристики 
персонажу й може неадекватно або неповно сприйматися у сучасному соціокультурному контексті. 
Наприклад, у книжці Сомерсета Поема "Театр": один із персонажів каже: "By gum, if I had your 

looks what an actor I'd have been". Вираз "By gum" був розмовним і вживався у неформальному 
спілкуванні за часи С. Моема для вираження здивування, але у сучасній англійській мові він може 
сприйматися як застаріле і його вживання функціонально обмежене [11]. 
Отже, за метою формування різних рівнів мовної компетенції студентів у відповідності до норм 

сучасної англійської мови лексика, яка пропонується у лексичних вправах, відбирається за наступним 
принципом: 
а) лексика, яка пропонується для розвитку автоматизованого навику; 
б) лексика, яка уживається у сучасній англійській мові й може бути актуалізована, але 

функціональне навантаження якої змінилося з часом; 
в) лексика, яка пропонується для пасивного засвоєння і знання якої полегшує розуміння тексту чи 

сприяє розумінню стильової колористики тексту; 
г) лексика застарілого шару, яка не передбачає актуалізації чи пасивного засвоєння, але 

недостатнє знання особливостей вживання якої може створювати певні труднощі у студентів і 
перешкоджати чи заважати адекватному розумінню художнього твору у його соціокультурному і 
часовому просторі. 
Крім того, оскільки серед авторів, що пропонуються, є письменники-представники не тільки 

британської, але й американської, канадської літератур, у роботі над лексикою також звертається 
увага на різницю між варіантами англійської мови. 
За метою і складністю лексичні вправи і завдання можна поділити на три рівні. Вправи усіх рівнів 

складають блоки, які базуються на двох основних принципах: (1) поступове наростання труднощів; 
(2) різноаспектне, різнофункціональне опрацювання лексики, яка пропонується. Передбачено, що 
частина вправ і завдань обов’язково виділяється для самостійної роботи студентів. 
Метою лексичних вправ першого рівня є, перш за все, актуалізація лексики, яка пропонується для 

розвитку автоматизованого навику, й яка вживається у сучасному спілкуванні. Для виконання вправ і 
завдань першого рівня достатньо знати основне словникове значення лексичної одиниці. Традиційно 
значна увага приділяється проблемним аспектам англійської лексики: вживанню фразових дієслів, 
розумінню й вживанню сталих виразів, вірному вживанню прикметників, а також поповнення 
лексичного запасу студентів і роботі над нейтральною лексикою широкого аспекту функціонування. 
Лексичні вправи цього рівня спрямовані, таким чином, на розкриття потенціалу тексту, на розвиток 
лексичного запасу студентів з урахуванням адекватності його вживання у сучасних умовах 
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спілкування. При складанні лексичних вправ цього рівня також ураховується принцип вживання 
лексичних одиниць у різних контекстуальних оточеннях за межами художнього твору, що допомагає 
повніше розкрити комунікативно-функціональний потенціал лексики. 
Наприклад: 
1. Learn the words and expressions given in the suggested list of useful words and expressions. Recall 

the situations from the text in which they are used. 
2. Look at these sentences. Pick out the missing words from the list on the right. 
3. Make sure you know the meaning of the phrasal verbs. Match the verbs on the left with their 

meaning on the right. 
4. What are the ten words? 
5. Complete the crosswords remembering the words from the text. 
6. Complete the puzzle and find out what the word down is. 
7. Check up your knowledge of the theatrical vocabulary. Fill in the spaces with the words in the box. 
8. Pick up the names of the occupations from the bubbles for the following professional or non-

professional activities of people (using their description). 
Другий рівень лексичних вправ і завдань спрямований на розкриття значення лексичних одиниць, 

у тому числі специфіки їхнього контекстуального функціонування; на розмежування 
полісемантичних значень, синонімічних відтінків значення лексичних одиниць тощо. Студентам 
пропонується пояснити значення слів та словосполучень у реченнях з тексту, прокоментувати 
контекстуальне вживання слова, пояснити семантичні відповідності тощо. Поряд з широковідомими 
типами завдань тут також пропонуються завдання, які враховують функціональне навантаження 
мовних одиниць. 
Метою лексичних вправ цього рівня є вивчення особливостей семантичної структури лексичних 

одиниць, які вживаються у тексті, й формування умінь і навичок їх адекватного розуміння та 
вживання у сучасному комунікативному контексті. 
Наприклад: 
1. Out of three options given below for each sentence choose the one which is closest in meaning to 

the word or phrase in bold type. 
2. Choose the best alternative to complete the sentences with suitable words, describing people's state 

(people's feeling or reactions; events and people's attitudes). Etc. 
3. Match the words with their meaning. 
4. Find the opposites to the following words. 
5. Here are some sentences from the text. What do you think the words in bold type mean? 
6. Check you know the meaning of these words and phrases which are used in American English. 

Match the words from American English on the left with their British synonyms and equivalents on the right. 
Мета завдань третього рівня є навчання визначення стильової й художньо-експресивної 

різноманітності англійської лексики, її хронологічної характеристики, авторського вживання лексики 
та формування умінь адекватної репрезентації цієї лексики або лексичних особливостей мови 
персонажів у сучасному комунікативному контексті. 
У лексичних вправах цього рівня пояснюється лексика застарілого шару, знання особливостей 

вживання якої є важливим для розуміння художнього твору у його соціокультурному і часовому 
просторі; книжна, офіційна або формальна лексика, а також лексика, функціональне навантаження 
якої змінилося з часом. Пропонується зазначити функціональну сферу вживання лексичної одиниці. 
Прокоментувати експресивний ефект вживання лексичних одиниць, визначити емоційно-оцінюючу 
роль прикметників і прислівників, розкрити авторську імплікацію, засоби створення гумору, іронії, 
мовленнєвої характеристики персонажів тощо. 
Наприклад: 
1. Mark the stylistic coloring of these words from the text in the table by putting a tick in the necessary 

box. Use a dictionary to help you. 
2. Match the verbs or phrases which are used in the text with their less formal synonyms, more usual 

in modern English usage. 
3. The characters of the novel use the words in the meanings what can be considered formal, literary or 

old-fashioned, dated in Modern English usage. Check you know the meaning with which the words are used 
by them. 

4. Miss Clack in her narration uses some words and phrases which can be found in a particular 
communicative context. Can you distribute the words according to their fields of usage? Comment on the 
effect of the usage of these words in the text. 
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5. Miss Clack's views on the world and her attempts at moralizing and curing moral backsliders 
sometimes produce a comic effect. Comment on the emotional effect of the following lines and speak about 
the way it is achieved. Find other examples which you find amusing and speak on them. 

6. Highlight the adverbs in the sentences from Miss Clack's narrative and comment on the way they 
describe the person or his/her actions and states. In what way do they show Miss Clack or her personal 
attitude to the people? 

7. Are these sentences humorous, funny, sardonic, satirical, ironical or comic in your opinion? If so, 
why? What emotions and feelings on Miss Clack's part are most vividly shown here? 

8. Find the following words and phrases in the text. In this context, do they denote the characters' 
approval, disapproval, irony, sympathy or something else? Comment on the way they show the characters' 
human qualities. 

9. Compare the words in bold type with their synonyms. What extra meaning or emotional colouring 
does the narrator give by choosing these words? 

10. Comment on the difference between the sentences in each pair. What effect does the narrator 
achieve by using these structures and these words? Speak on the way the emphasis is made in these 
sentences. 

11. Comment on the affected manner of Miss Clack's speech and find a more usual way of expressing 
the same ideas. 
Запропоновані технології роботи над лексичним матеріалом художнього тексту були апробовані 

на практичних заняттях зі студентами Інституту іноземної філології Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. Результати показали позитивну динаміку підвищення рівня мовної 
та мовленнєвої компетенції студентів, яка відповідає нормам сучасного спілкування. Таким чином, 
одержані результати підтверджують ефективність розробленої технології, яка базується на принципі 
функціонального розмежування лексичного матеріалу художнього твору. 
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Евченко В.В. Работа над лексическим материалом художественного текста как один с 
основных этапов формирования языковой и речевой компонентов коммуникативной 

компетенции (на материале книг для домашнего чтения). 

В статье рассматриваются основные аспекты работы с лексическим материалом 
художественного текста. Уровень владения языковым кодом считается важным не только с точки 
зрения декодирования текста, а также с точки зрения адекватного понимания языкового кода 
эпохи, в которую создавался этот текст, индивидуального стиля автора произведения и его 

художественно-эстетических установок. Предлагается принцип градации в отборе лексики с целью 
формирования разных уровней языковой и речевой компетенции в соответствии с нормами 

современного английского языка. 

Yevchenko V.V. Teaching the Lexical Material of the Literary Text as One of the Main Aspects of the 
Language and Discourse Competence Forming (Based on the Home-Reading Books.) 

The article deals with the main aspects of teaching the lexical material of the literary text. The level of 
language competence is considered important not only for the understanding of the lexical content of the text, 
but also for the adequate perception of the language usage of the time when the literary text was created, of 
the individual language usage of the author of the text and his artistic and aesthetic tasks. With the aim of 

forming different levels of language and discourse competence a principal of graduation in teaching 
vocabulary units, viewed from Modern English literary usage, is introduced. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  УКРАЇНСЬКОЇ ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

У статті на основі аналізу матеріалів словників показано процес спеціалізації загальновживаних 
слів,  з огляду здобутків та втрат термінотворення проаналізовано запозичення, репрезентуються 

дериваційні процеси сучасної української мови, які свідчать про уніфікацію словотвірного 
оформлення термінів різних частин мови, розглядаються інноваційні процеси творення сучасних 

українських технічних термінів. 

Зміна мовної парадигми, що відбулася в Україні після проголошення незалежності, включає 
складові  зміни в  науковому просторі держави. Вони безпосередньо пов’язані з функціонуванням 
української мови в усіх  сферах життя, у тому числі  у   науковому дискурсі, зокрема технічному. 
Суспільна потреба в теоретичному осмисленні процесів термінологічної номінації спричинила появу 
досліджень, що пов’язані з виявленням терміна як особливого номінативного знака, відмінного від 
загальновживаного слова (О. Вюстер, Б.Н. Головін, Е.К. Дрезен, Т.Н. Капанадзе, В.М. Лейчик, 
Д.С. Лотте, О.О. Реформатський та ін.), із визначенням специфічних ознак семантики, словотворення 
та морфології термінів (Г.О. Винокур, В.П. Даниленко, І.О. Моїсеєв, В.Г. Піотровський тощо), 
розробленням наукових основ уніфікації та впорядкування термінології (В.Г. Гак, Б.Н. Головін, 
Т.Н. Канделакі, Т.Р. Кияк, Р.Ю. Кобрін, А.В. Крижанівська, Л.О. Симоненко та інш.). В останнє 
десятиліття головна увага приділяється створенню галузевих терміносистем, у тому числі галузі 
техніки [1: 159]. 
Науково-технічна термінологія – це основний інструмент взаєморозуміння фахівців, що 

забезпечує їхню спільну роботу. Якість, ефективність та злагодженість цієї роботи істотно залежить 
від якості зазначеного інструменту. Ось чому світове співтовариство надає великого значення 
термінологічній роботі, а укладання термінологічних стандартів-словників (Vocabulary) розглядається 
як важливий напрямок у діяльності міжнародних організацій, у першу чергу Міжнародної організації 
зі стандартизації (ISO) та Міжнародної електротехнічної комісії (IEC). Ці переважно англомовні 
стандарти-словники сприяють ефективній  співпраці фахівців різних країн, а також використовуються 
для створення національних термінологічних стандартів.  

 Якщо у розвинених країнах технічна термінологія вже пройшла етап формування і перебуває у 
стадії міжнародного узгодження, то в Україні термінологи працюють саме над утворенням 
національної технічної термінології. Перед ними стоїть завдання дати українцям розуміння того, що 
українська мова може так само успішно функціонувати не тільки на побутовому, але й на науковому 
рівнях.  При цьому виникають труднощі як об’єктивного, так і суб’єктивного порядку (наприклад, 
нехтування нормами української літературної мови,  використання у російсько-українських 
словниках виключно кальок з російської мови, орієнтація на українську мову зразка 20-х років под.). 
Українська технічна термінологія потребує унормування та упорядкування  за законами та правилами 
сучасної української літературної мови. Необхідність вирішення цього завдання усвідомлюють як 
фахівці у галузі техніки, так і мовознавці. Проте усвідомлення потреби не  дає простоти і швидкості у 
її розв’язанні. Стрімке розширення словникового запасу сучасної української мови і, здавалось би, 
необмеженість та свобода у виборі термінів не полегшує справи. Лінгвісти та перекладачі, які 
стикаються з технічними термінами,  відчувають гостру нестачу слів і неабиякі труднощі у пошуках 
еквівалентів термінів при перекладі технічних текстів. Усе це свідчить про актуальність питання. 
Об’єктом наукової розвідки у даній статті є українська технічна термінологія, а предметом – 
особливості її формування. 
Терміни як одиниці мови забезпечують виконання нею важливих функцій реєстрації, збереження 

та передачі знань про навколишній світ, про технічні здобутки та відкриття людства.  Будь-яка мова, 
за твердженням О.О. Реформатського, "входить в науку своєю термінологією". З огляду на це, увага 
вчених технічних галузей до питань лінгвістики цілком зрозуміла, адже вони відчувають, що усі 
дослідження технічної науки потребують словесного втілення і тільки у такий спосіб можуть бути 
оприлюднені.  
Процес народження термінів, у тому числі й технічних, має свою специфіку. Оскільки терміни 

належать не загальнонародній, а так би мовити "груповій", тобто спеціальній мові, остільки вони 
більш відкриті для свідомих, цілеспрямованих, регулюючих модифікацій. Терміни можуть 
формуватися та змінюватися групою професіоналів чи навіть окремою людиною (наприклад, 
визнаними вченими, що є засновниками наукових шкіл, авторитетними винахідниками, майстрами). 
Ця діяльність доповнюється та завершується нормалізаторами мови, лінгвістами, які укладають 
словники галузевих термінологій, що входять у систему засобів передачі інформації  новим 
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поколінням працівників технічних галузей знань та виробництва. Упорядкування, уніфікація та 
стандартизація термінології є складовою  мовного планування, під яким вчені розуміють різні 
способи  свідомого впливу людини на мову. Основи теорії мовного планування були розроблені 
Е. Гаугеном (Haugen), який запропонував і назву. За Гаугеном, нормативну лінгвістику, що дає 
приписи мовцям у користуванні мовою, можна розглядати як певний вид керування цією мовою [2]. 
В українській мові, як і в інших мовах світу, терміни нового часу становлять собою штучний 

лексичний пласт. Глобалізаційні процеси, що не обійшли сучасну науку, зумовлюють міжнародний 
характер сучасних наукових знань, а це у свою чергу спричиняє пошуки міжнародної уніфікації 
термінів, у тому числі технічних. Не випадково міжнародні органи, які опікуються термінами, 
виникли одночасно і паралельно з міжнародними інституціями зі стандартизації, до того ж 
територіально вони знаходяться там, де знаходяться організації стандартизації (Австрія, Канада, 
Швейцарія). Увага цих органів до питань упорядкування термінології пояснюється не в останню 
чергу і тим, що ці питання  становлять собою не тільки підсумок у відображенні системи понять, але 
й прогностичний інструмент для подальшого розвитку науки.  
Оскільки неможливо оперувати поняттями, що не мають своїх назв, професійна діяльність людини 

постійно супроводжується використанням термінів та їх активним  утворенням. Одним з поширених 
шляхів творення технічної термінології є процес використання загальновживаних слів, оскільки 
"вихідною базою будь-якої галузевої термінології є поняття природної (загальновживаної) мови та її 
лексичні одиниці" [3: 3]. Перетворення загальновживаних слів у терміни супроводжується явищем 
їхньої спеціалізації. Наприклад, хвиля (повітряна, морська – загальновживане); хвиля (протесту, 
обурення – метафоричне); хвиля (світлова, магнітна, радіохвиля – спеціальне).  
У слів загальновживаних та спеціальних спільна фонетика, графіка та морфологія,  проте їх 

розрізняє семантика та участь у дериваційних процесах, наприклад: провідник (у вагоні – 
загальновживане), провідник (у фізиці – спеціальне вживання). Від слова провідник у спеціальному 
вживанні утворюється також  слово спеціального вживання напівпровідник, яке неможливо утворити 
від слова провідник у загальновживаному значенні. Більш того, подібне утворення виглядає  
нісенітницею,  безглуздям  і  справляє  анекдотичний  ефект (провідник на два вагони). Як бачимо, 
терміни є продуктом вторинної номінації понять, вони  відображають наукове бачення світу, що 
ґрунтується на загальному як на своєрідних знаннях нижчого порядку. Тому вчені говорять про 
вторинність спеціальної лексики, зокрема термінів [4: 228]. 
Перехід від загальновживаних слів до спеціальних можна порівняти з роботою  клавішної 

друкарської машинки або комп’ютера, коли внаслідок  переключення регістрів ті ж самі клавіші 
починають друкувати інші знаки. Таким самим чином при переході слів від загального вживання  до 
спеціального вони набувають іншого значення,  відбувається їхня спеціалізація, що відбулося, 
наприклад, у словах: ребро, хомут, муфта, палець тощо. Подібний спосіб творення технічних 
термінів є цілком природним для української мови і свідчить про її розвиток та збагачення за рахунок 
власних ресурсів. 
Не менш активним шляхом творення технічних термінів є шлях їхнього запозичення з інших мов 

світу. Термінологічна лексика – це найбільш відкритий для проникнення нових одиниць пласт мови, а 
процеси глобалізації у світі та інтернаціоналізації у мові  пояснюють причини активізації запозичень. 
Українська мова у різні періоди її існування запозичувала іншомовні слова завдяки торговельним 

та культурним контактам, тривалому територіальному співіснуванню. Такий шлях можна 
характеризувати як традиційний, але він не є єдиним. Набувають активності такі види мовленнєвої 
діяльності, як переклад, коментування наукової літератури, участь у міжнародних конференціях, 
симпозіумах, конгресах, спільні міжнародні наукові й технічні проекти. Усе це створює сприятливий 
ґрунт для запозичення іншомовної термінологічної лексики [5: 142-143]. Проблема вибору 
національного чи чужого терміна для називання наукового поняття залишається актуальною для 
термінології. Учені відзначають, що на кінець ХХ століття питома вага термінів іншомовного 
походження становить у середньому близько сорока відсотків [1: 163].  
В історії української технічної термінології вчені виділяють три концептуальні рішення щодо 

запозичення іншомовних термінів: ксеноманія (активне заохочення запозичень), утилітаризм 
(віддання переваги усьому корисному, що не можна замінити словом своєї мови) та пуризм (суцільна 
заміна запозичень своїм мовним матеріалом) [6: 54-55]. Уважне ставлення до кожного запозиченого 
слова, свідомий утилітаризм, на переконання вчених, можуть слугувати  "золотою серединою" у 
рішеннях стосовно запозичень. Саме такий підхід реалізується за умов вивчення обставин входження 
іншомовної лексики у широкий ужиток, дослідження причин використання слів-запозичень та 
особливостей функціонування такої лексики.  
Цілком зрозуміло, що першість у творенні технічних термінів належить тій країні, де було 

зроблене наукове відкриття   (відповідно й мові цієї країни), при цьому  термін поширюється в інших 
мовах шляхом його запозичення. У цьому сенсі наявність в українській мові запозиченої технічної 
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термінології абсолютно зрозуміла та виправдана. Із здобуттям незалежності своєї держави українці 
дедалі сміливіше усвідомлюють себе частиною світової спільноти. Активізація інтеграційних 
процесів в економіці, політиці, науці, техніці спричиняють інноваційні процеси у лексиці, особливо – 
у термінології, її інтернаціоналізацію [7]. 
Водночас надмірне захоплення іншомовною лексикою створює так звану проблему варваризмів, 

тобто неадекватно значного використання  іншомовних слів. Для сучасної української мови ця 
проблема є особливо гострою, про що свідчать соціолінгвістичні дослідження, що відзначають 
стрімке збільшення, зокрема англомовної іншомовної лексики. Цей процес має об’єктивний характер, 
його неможливо зупинити або заборонити. Він не обходить і технічну термінологію. Чи здатна 
українська мова протистояти такій потужній хвилі запозичень і які завдання стоять перед 
нормалізаторами та дослідниками  мови? Передовсім необхідно об’єктивно вивчити причини явища, 
його особливості та наслідки і одночасно виробити критерії і норми функціонування іншомовної 
лексики, визначити допустимий рівень кількості таких слів у мові, який би не загрожував її 
функціонуванню як єдиної самобутньої системи.  Історія переконує, що проблеми варваризмів можна 
уникнути, активно регулюючи процес запозичення. Можна згадати лінгвістичний досвід російської 
мови, в якій упродовж  сімдесяти років (1722 – 1791) наукові праці з механіки містили не більше 200 
іншомовних слів, що, на думку вчених, не створювало проблеми варваризмів. Принагідно зауважимо, 
що у цей період російська механіка активно використовувала німецькі наукові надбання.  
Переважна більшість фахівців з термінології, перекладачів технічних текстів переконані, що слід 

намагатися знаходити еквіваленти до іншомовних термінів в українській мові [8]. Разом з тим, учені 
та практики-перекладачі застерігають, що намагання перекласти абсолютно усі іншомовні терміни 
може спровокувати ризик створення кумедних, незграбних, нежиттєздатних слів на кшталт 
"мокроступів". Подібний сумний досвід мала російська наукова термінологія, в якій невиправдано 
поширювалися  терміни "хитродвижность" замість механіка, "пряморез" замість перпендикуляр, 
"тетива" замість хорда, "подпорка" замість синус тощо. Термінологічні лакуни, на думку вчених,  
бажано заповнювати наявними інтернаціоналізмами [9: 17]. 
Іноді запозичені терміни можуть виходити за рамки терміносистем і зазнавати детермінологізації. 

Наприклад, слово канал (від лат. canalis – труба, жолоб): 1) "штучне річище (наземний водовід) з 
безнапірним рухом води"; 2)"шлях, засіб для досягнення певної мети". У другому значенні дане слово 
детермінологізувалося, стало загальновживаним.  Подібні процеси є свідченням повного засвоєння  
запозиченого слова українською мовою. 
Матеріали українських технічних словників [10; 11; 12]  свідчать про те, що серед українських 

технічних термінів чимало російськомовних кальок. Витоки цього явища слід шукати у часах 
спільного радянського наукового простору, коли  в українську мову перекочували численні кальки з 
російської мови. Через соціально-політичні причини з середини 30-х до кінця 80-х років ХХ століття 
українська термінологія, технічна зокрема,  у своєму розвитку орієнтувалася на російську 
термінологію. Це, попри значне кількісне зростання термінів, загалом не сприяло  систематизації й 
унормуванню української технічної термінології та  значною мірою зумовило її сучасні проблеми.  
У формуванні галузевих терміносистем на національній основі щонайважливіше зберегти 

ідентичність нових термінів властивим українській мові способам творення слів та словотвірним 
типам.  Це якнайкраще буде сприяти розвитку українського наукового мовлення, та й самої науки.  
І. Огієнко наполегливо стверджував думку про те, що наука чужою мовою не дає глибокого коріння 
[13]. На сторінках журналу "Рідна мова", головним редактором якого він був, І. Огієнко сформулював 
головні вимоги до кожного українського терміна – "щоб він найвідповідніше передавав сховане в нім 
розуміння" [14: 493]. Цієї позиції дотримуються і сучасні мовознавці, які радять не шукати 
іншомовного слова, якщо у рідній мові вже функціонує звична та вмотивована термінологічна 
одиниця із тим же значенням [9: 17]. 
Сучасний стан української технічної термінології свідчить про тенденцію до жорсткого відбору 

термінів, про намагання дібрати українські еквіваленти до якомога більшої кількості іншомовних 
термінів. При цьому враховуються специфічні граматичні та дериваційні можливості української 
мови. На цьому шляху є чималі здобутки. Наприклад, укладачами словників пропонуються різні 
переклади терміноодиниць російської мови на -ка для назви дії та її результату, наприклад: доводка 
(рос. мова: дія та її результат) – доведення (укр. мова: дія), довід ( укр. мова: результат дії); набивка 
(рос. мова: дія та її результат) – набивання (укр. мова: дія), набій (укр. мова: результат дії) тощо. У 
технічних термінах дієприкметники переходять у прикметники, якщо йдеться не про безпосереднє 
перебування в дії, а про призначення виконувати її. Тому російські технічні терміни на -чий, -щий 
(искажающий импульс) в українській мові використовуються з  суфіксами  -льний, -ний, наприклад: 
спотворювальний (не спотворюючий),  розсувний (не розсуваючий). Активні дієприкметники 
теперішнього часу на -чий активно замінюються розгорнутими формами, наприклад, який стискує, в 
стані стискування, що є специфічним саме для української мови. У сучасній українській термінології 
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переглядається нормативність у використанні парних форм прикметників, наприклад, алгебраїчний – 
алгебричний (від алгебра), синусоїдальний – синусоїдний (від синусоїда), біномінальний – біномний 
(від біном) на користь другого в парі синонімів. Це свідчить про  намагання усунути з української 
терміносистеми мовні форми, що є спільними з російською мовою. 
До пошуків найбільш адекватних для української мови еквівалентів російським термінам 

долучаються не тільки мовознавці, а й фахівці технічних галузей знань. Так, кандидат технічних наук 
зі Львова пропонує замість терміна "нержавіюча сталь" використовувати термін "нероз’їдна сталь" 
[15: 56-58]. 
Слід відзначити, що іноді укладачі термінологічних словників пропонують повернутися до 

використання старих фонетичної та орфографічної форм запозичених слів і у такий спосіб, на їхню 
думку, наближають запозичення до рідної мови українців, наприклад: "хемія" замість хімія, "магнет" 
замість магніт подаються за орфографією 1929 року. Проте час засвідчує, що не всі терміни, які були 
створені на ґрунті рідної мови, прижилися. Так, словник М. і Л. Дарморосів як синоніми подавав 
терміни повітроплавання, повітролітання, повітроплавба [16: 108], та у мові закріпився лише перший 
– повітроплавання. 
У цілому вчені констатують, що процес словотвірної ідентифікації української технічної 

термінології завершено [17: 3]. Аналіз дериваційних процесів сучасної української літературної мови 
дає підстави говорити про  уніфікацію словотвірного оформлення термінів різних частин  мови 
відповідно до норм українського словотвору, зокрема йдеться про такі норми, що становлять 
національну специфіку творення іменників, прикметників, дієслів та прислівників, а саме: 

− розширилося вживання віддієслівних іменників на -ння, -ття для  вираження дій, процесів та 
станів, що розгортаються, замість іменників на -ація, -ізація /-изація (наприклад: транслювання, 
ізолювання);  

− активізувалося використання віддієслівних іменників з нульовим суфіксом на позначення дій, 
процесів та станів з результативним відтінком (зріз,  вимір); 

− іменники з суфіксами  -чик /-щик, що були запозичені з російської мови і використовувалися 
для утворення  назв осіб за професією, видом діяльності,  вилучаються, їх замінюють словами з 
суфіксом -ник- , який є органічним для української мови [18: 7-15; 19: 97-98] (наприклад: обхідник, 
зварювальник, обрубник, розмітник);  

− прикметники на -ючий із значенням "для виконання певної дії", що походять  від дієслів,  
замінюються  прикметниками із суфіксом -льн-, прикметники на -очний прикметниками на -овий; 

− звужується використання суфіксів -ізува-/ -изува-, ірува-/ -ирува- в дієслівній деривації; 
− розширює сполучуваність з префіксальними дієсловами недоконаного виду суфікс    -ач-  

(наприклад: розпізнавач, обрізувач, перетворювач); 
− суфікс -льник- дедалі активніше використовується  у творенні назв осіб, що зайняті у певному 

технологічному процесі [20: 48] (наприклад: прошивальник, нагрівальник, лакувальник); 
− російські терміни на -щийся замінюються українськими відповідниками  на -ний 

(фільтрівний, використовуваний, трансльований) тощо. 
У сучасній технічній термінології багатьох мов світу, в тому числі в українській, значна кількість 

композитів, тобто слів, що утворилися шляхом складання коренів або основ слів, наприклад: 
теплопровід, трубопровід, газопровід, нафтопровід,  вогнетривкий, газозварювальний, 
металопрокат, металокераміка тощо. Композити репрезентують лише істотну інформацію і у такий 
спосіб заощаджують мовний матеріал, зусилля мовця, місце у науковому тексті. Саме  ці якості 
композитів дозволяють їм задовольняти потребу в точних та ощадливих термінах.  
На думку окремих дослідників, характерною ознакою деривації ХХ-ХХІ століть є  абревіація, яка 

також використовується  при створенні термінів різних галузей знань. Виникнення абревіатур у 
терміносистемах можна пояснити прагненням до конденсації тексту, що викликане тенденцією до  
скорочення його обсягу без утрати змісту. Абревіатури надзвичайно зручні у спілкуванні фахівців. 
Іноді терміни запозичуються як абревіатури, а на ґрунті української мови починають функціонувати 
як повні, а не скорочені назви, наприклад слова лазер та мазер запозичені з англійської мови, де вони 
утворені з перших літер слів складного найменування приладів  (відповідно: англ. laser – light 
amplification by stimulated emission radiation; maser – microwave amplification by stimulated emission of 
radiation) [21: 406]. В українській мові ці слова мають парадигму іменників чоловічого роду  другої 
відміни: лазера, лазеру, лазером, у лазері; мазера, мазеру, мазером, у мазері. Утворення нових слів 
способом абревіації характерне для іменників, проте у термінології абревіатурами  можуть бути 
також прикметники, наприклад: ДТ (термін радіотехніки діоднотранзисторний). При утворенні 
технічних термінів може виникати  кантомінація словоскладання та абревіації, наприклад, 
радіотехнічний термін магнетрон утворений від грецького "магніт"  та "(елек)трон". 
Ще один шлях утворення термінів – це використання власного інвентарю мови у поєднанні з 

інтернаціональними мовними елементами термо-,  аеро-, авто-, теле-,  мікро-, макро-, фото-  та 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 37. Філологічні науки  
 

224 

под. Наприклад, гібридні терміни грам-сила, промені-гама, проміння-альфа, проміння-бета  
складаються з українського  національного компонента і запозиченого слова. Глобалізаційні процеси 
в науці ХХ –  ХХІ століть  активізують цей процес у творенні технічних термінів. 
Міжнародні термінологічні компоненти як складові частини термінів давно привертали увагу 

вчених. Поняття терміноелемента ввів Д.С. Лотте. Він писав: "Під терміноелементом розуміємо 
слово, яке має самостійне значення і входить до складу простого чи складного терміна" [22]. Значна 
питома вага в науковій термінології належить  греко-латинським елементам. Ця практика має в науці 
давні традиції. Ще в епоху Відродження кожний вчений обов’язково володів латинською мовою  (це 
було однією з професійних вимог), а відтак саме за законами цієї мови створювалися  латинські  
терміни.  
У складі української технічної термінології нерідко зустрічається явище  утворення термінів 

засобом телескопії, або субморфемним способом, наприклад, інтегральна МОП-схема, мікро-ЕОМ, 
SISD-архітектура. При цьому виникають гібриди, що побудовані з елементів української мови та 
запозичених слів, у тому числі й абревіатур. Виникнення таких слів-гібридів пояснюється появою 
нових наукових понять та реалій, які одночасно поєднують у собі ознаки двох чи навіть більше 
понять, що вже існували окремо. До сучасних технічних  термінів, що утворені таким способом, учені 
відносять слова автол (від автомобіль і лат. oleum – олія, масло), відикон (від відео і кон – 
зображення), гідропульт (від гідро… і катапульта), магнетрон (від грец. магнет і електрон). 
Тенденція до гібридизації термінів є помітною і природною в українській термінології. При цьому 
терміноелементи класичних мов характеризуються регулярністю використання та моносемічністю, 
внаслідок чого спеціалізуються на вираженні термінологічних значень та моделей, виявляючи у 
побудові термінологічного знака широкі словотворчі потенції та зв’язки з питомими елементами 
української мови. 
В українській мові слова-гібриди з міжнародними компонентами можуть модифікуватися. 

Наприклад, компонент бус, що є складовою слова автобус породив в усному мовленні слова бусик 
(невеликий автобус), бус-авто (майстерня для бусиків). Цей компонент почав набувати 
продуктивності:  бібліобус,  аеробус,  мікробус. Дослідники (І.І. Ковалик, Є.А. Карпіловська, І. Кочан) 
відзначають, що не всі компоненти стають так би мовити серійними, тобто продуктивними. Елемент 
бус, ол стали такими елементами, а компонент кон не став [23]. 
Серед технічних термінів спостерігаються власне українські слова-гібриди, наприклад, 

префіксоїди з кількісною семантикою пів- та напів-  творять продуктивну словотвірну модель, 
наприклад: напівпропускний, напівпружний, півхвиля, півоберт. У цих та подібних словах компонент 
пів- означає половину з того, що назване мотивувальним словом, а напів- виражає неповноту вияву 
ознаки. До гібридних власне українських слів-термінів належать також дріт-дренаж, дріт-злучник, 
мах-одиниця. 
Не так часто, але серед технічних термінів можна зустріти випадки декомпресії, коли терміни, що 

їх називають конденсатами [25: 78-79], розгортаються у терміносполучення, наприклад, у 
радіотехніці  термін лазер має синонім ОКГ, який розгортається у терміносполучення оптичний 
квантовий генератор.  Ці терміни використовуються паралельно. 
Зростання номінативних потреб у суспільстві, передовсім у науково-професійній комунікації, що 

пов’язане з науково-технічним прогресом, обумовлює активізацію запозичень. Природна та 
безперервна тенденція до збереження мовою-реципієнтом національних рис задля збереження 
унікальності  нації на мовному рівні приводить до суттєвого поширення гібридної лексики, що 
поєднує власні ресурси мови та запозичення [24]. У такий спосіб народ, що за влучним визначенням 
В. Бєлінського є "генієм мови", сам знаходить шлях компромісного розв’язання дилеми "своє" – 
"чуже". 
Таким чином, українська технічна термінологія переживає часи активного творення. Вона 

формується з власних ресурсів мови шляхом спеціалізації загальновживаних слів, з числа іноземних 
запозичень, у тому числі у складі термінів-гібридів, та вдалих новоутворень. Подальший успіх у 
термінотворенні та терміноупорядкуванні  багато у чому залежить від осіб, які беруть участь у цих 
процесах. Безперечно, позитивні результати можливі, якщо терміноупорядники матимуть глибокі 
фахові знання з рідної мови,  тонке мовне чуття,  ґрунтовну філософську підготовку та володітимуть 
іноземними мовами.  Слід зауважити, що у використанні технічної термінології останнє слово 
залишається за споживачем, за фахівцем технічної галузі. У цьому процесі не останню роль відіграє 
традиція слововживання, яка орієнтована на повноцінну комунікацію, взаєморозуміння фахівців як 
однієї країни, так і на міжнародному рівні. Разом з тим філологи можуть і повинні зробити свій 
вагомий внесок у розвиток та унормування української технічної термінології. 
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Матеріал надійшов до редакції 25.12. 2007 р. 

Месяц Н.К. Особенности  формирования  украинской технической терминологии. 

В  статье на основе анализа материалов словарей показан процесс специализации 
общеупотребительных слов, заимствования  анализируются с точки зрения приобретений и утрат  
в образования терминов, представлены деривационные  процессы современного украинского языка, 
которые свидетельствуют об  унификации словообразовательного  оформления терминов разных 
частей речи, рассматриваются инновационные  процессы образования современных технических 

терминов. 

Misyats N.K. Special Features of Ukrainian Technical Terminology Formation. 

The article highlights the process of common use words specialization on the basis of the dictionaries 
materials analysis, borrowings are analysed from the point of view of acquisitions and losses in terms 

creation, derivative processes of modern Ukrainian language are also presented, they testify to the word-
building terms-formation unification of different parts of speech, the innovative processes of modern 

Ukrainian technical terms creation are also under study here. 
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ПОРУШЕННЯ ЛІНГВОЕТОЛОГІЧНИХ НОРМ ЯК ДЖЕРЕЛО СМІХОВОГО ЕФЕКТУ 
У ТЕКСТІ АНГЛОМОВНОГО АНЕКДОТУ 

У статті досліджуються когнітивні механізми створення сміхового ефекту англомовного 
анекдоту, закорінені на невідповідності інформації, актуалізованої кульмінацією анекдоту, нормам, 

зокрема лінгвоетологічним. 

Ця стаття присвячена аналізу невідповідності мовленнєвої поведінки персонажів англомовного 
анекдоту лінгвоетологічним нормам як джерелу сміхового ефекту.  
Хоча англомовний анекдот вже був предметом наукового аналізу [1: 5-16; 2: 35-39; 3: 295-308; 4: 

165-176], вказана проблема ще очікує висвітлення з позицій когнітивно-дискурсивної парадигми, що 
й визначає новизну дослідження. 
А к т у а л ь н і с т ь  роботи визначається значним інтересом до проблем комічного, а також 

новими можливостями наукового пошуку у межах когнітивно-дискурсивної парадигми, яка дає 
досліднику ефективний інструментарій аналізу, що дозволяє отримати якісно нові результати.  
М а т е р і а л о м  дослідження слугували 7000 британських анекдотів, персонажами яких є 

чоловік та жінка. 
В анекдотах, сміховий ефект яких ґрунтується на лінгвоетологічній інконгруентності, має місце 

порушення персонажами принципів міжособистісної риторики [5: 149], насамперед, принципу 
кооперації Г.П. Грайса [6: 113-127; 7: 25-69; 8: 436-444; 9: 183-198] та принципу ввічливості Дж. Ліча.  
На когнітивному рівні має місце "неузгодженість" з фреймом, що структурує інформацію про 

норми спілкування, яка залучена до комунікативної компетенції індивіда.  
Порушення персонажами анекдотів принципу кооперації, зокрема максими якості інформації, 

згідно з якою комунікант не повинен говорити того, на що у нього немає достатніх підстав, може 
мати інтенціональну або неінтенціональну природу. Прикладом неінтенціонального порушення 
принципу кооперації є анекдот (1), де старий склеротик, який щойно пройшов лікування, запевняє 
товариша, що воно пішло йому на користь, у той час як його дії свідчать про протилежне; контраст 
між твердженнями персонажу та реальними діями, що їх спростовують, "руйнує" фрейм збудованої 
персонажем предметно-референтної ситуації, доводить її до абсурду, що й створює сміховий ефект: 

(1) Two elderly couples were enjoying friendly conversation when one of the men asked the other, 
"Fred, how was the memory clinic you went to last month?" "Outstanding," Fred replied. "They taught us all 
the latest psychological techniques – visualization, association – it made a huge difference for me." "That’s 
great! What was the name of the clinic?" Fred went blank. He thought and thought, but couldn’t remember. 
Then a smile broke across his face and he asked, "What do you call that flower with the long stem and 
thorns?" "You mean a rose," "Yes, that’s it!" He turned to his wife … "Rose, what was the name of that 
clinic?" [10]  
Порушення принципу ввічливості реалізується на основі стратегій, що ставлять під удар гідність 

співбесідника (створюють загрозу його обличчю). Вони залучають використання потенційно 
неприємних для співбесідника тем або тем табу, вербалізацію негативної інформації про 
співбесідника, демонстрацію неповаги до нього, ігнорування його інтересів, безконтрольний вираз 
емоцій тощо [11: 13, 24, 61, 65-67, 69].  
Як і порушення принципу кооперації, порушення принципу ввічливості може бути поданим як 

інтенціональна або неінтенціональна мовленнєва дія, яка реалізуються на основі експліцитного або 
імпліцитного способу передачі інформації.  
Приклад інтенціонального експліцитного порушення максими тактовності принципу ввічливості 

знаходимо в анекдоті (2), де персонаж, чоловік, що хизується своєю обізнаністю, задає іншому 
персонажу запитання, на які він не в змозі відповісти, а третій персонаж, який є свідком цієї розмови, 
вирішує покарати "задаваку" за нахабність і задає йому особисте запитання, відповідь на яке ставить 
під загрозу гідність останнього, оскільки містить негативну інформацію про його дружину, яка йому 
зраджує. Сміховий ефект тут є результатом усвідомлення адресатом контрасту між нормами 
спілкування соціокультурної реальності та уявної сміхової реальності, де цілком прийнятним є те, що 
в реальному спілкуванні підпадає під табу:  

(2) Giuseppi walks into work, and he says, "Hey, Tony! You know who’s-a George Washington?" Tony 
says, "No, Giuseppi, who’s-a George Washington?" He says, "Hah! George Washington’s the first-a 
President of-a United States. I’m-a go to night school, learn all about-a United States, and become-a US-a 
citizen." A couple of days later, Giuseppi walks into work and says. "Ey, Tony, you know who’s-a Abraham 
Lincoln?" Tony says, "No, Giuseppi, who’s-a Abraham Lincoln?" He says, "Hah! Abraham-a Lincoln is a-
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sixteenth President of-a United States. I’m-a go to night school, learn all about-a United States, and become-
a US-a citizen." A guy in the back of the shop yells, "Yo, Giuseppi … you know who Fishlips Lorenzo is?" He 
says, "No. Who’s-a Fishlips Lorenzo" The guy yells, "That’s the guy who loves your wife while you’re in 
night school." [10] 
Приклад імпліцитної мовленнєвої дії, що є порушенням максими тактовності принципу 

ввічливості, міститься в анекдоті (3), де чоловік, посилаючись на спеку, запитує у дружини, чи 
пристойно він виглядатиме перед сусідами, якщо стригтиме газон роздягненим. Хитра дружина, не 
бажаючи прямо відповісти на запитання, висловлює побоювання щодо сусідів, які можуть 
запідозрити її в користі, натякаючи на те, що, зважаючи на зовнішність чоловіка, гроші є єдиним 
аргументом на користь одруження з ним: 

(3) Jack was living in Arizona during a heat wave when the following took place. "It’s just too hot to 
wear clothes today," complained Jack as he stepped out of the shower. "Honey, what do you think the 
neighbours would think if I mowed the lawn like this?" "Probably that I married you for your money." 
[10]. 
Сміховий ефект анекдоту може спиратися й на неінтенціональне порушення принципу 

ввічливості, коли персонаж допускає безтактність, не усвідомлюючи, що ображає співбесідника. 
Наприклад, в анекдоті (4) священнослужитель "заспокоює" молоду дівчину, яка вважає гріхом 
милування своєю красою перед дзеркалом, тим, що називає це не гріхом, а помилкою, натякаючи на 
те, що насправді вона не є красивою: 

(4) The Irish girl knelt in the confessional and said, "Bless me, Father, for I have sinned." "What is it, 
child?" The girl said, "Father, I have committed the sin of vanity. Twice a day I gaze at myself in the mirror 
and tell myself how beautiful I am." The priest turned. Took a good look at the girl, and said, "My dear, 
I have good news. That isn’t a sin – it’s only a mistake." [12] 
У нашій вибірці зареєстровані також анекдоти, сміховий ефект яких є наслідком подвійного 

(експліцитного й імпліцитного) порушення принципу ввічливості. Так, персонаж анекдоту (5), 
чоловік, замість того, щоб продемонструвати прагнення до злагоди й запевнити дружину щодо її 
чудового смаку, з яким вона прикрасила торт з приводу дня народження, вдається до експліцитного 
образливого зауваження стосовно її слабких знань математики, яке містить імпліцитний образливий 
натяк на її немолодий вік й таким чином ставить під загрозу її самооцінку:  

(5) Wife: "Have a look at the cake I decorated for my birthday party. Don’t you think my sense of 
design is wonderful?" 

Husband (counting the candles): "Yes, but your arithmetic is terrible." [13] 
Окрему групу формують анекдоти, сміховий ефект яких спирається на порушення принципу 

релевантності Д. Шпербера та Д. Уілсона [14: 61-131] на базі когнітивної теорії значення, що на 
відміну від постулатів Г.П. Грайса, яких можна дотримуватися/ не дотримуватися, виходить із 
презумпції оптимальної релевантності, тобто узагальнення про когнітивні принципи людської 
комунікації й діяльності, що не передбачає виключень, і тому, на думку фахівців, має більший 
експланаторний потенціал для обґрунтування когнітивно-психологічної динаміки дискурсу [15: 131-
132].  
Згідно з цим принципом, релевантність судження у певному контексті визначається не лише на 

основі його пропозиціонального змісту, але й з урахуванням можливих інференцій, що виникають в 
акті взаємодії нового знання з уже набутим; причому, судження вважається тим більше релевантним в 
певному контексті, чим менше когнітивних зусиль потрібно для його обробки [14: 125].  
Принцип релевантності був об’єктом критики через абсолютизацію формально-дедуктивного 

механізму виведення інференцій. Розвідки інших вчених, зокрема Т.А. Ван Дейка та В. Кінча довели, 
що абсолютна більшість інференцій, які генеруються у процесі обробки дискурсу, мають 
вірогіднісний характер і залежать від динамічного ситуативного контексту дискурсу [16: 153-211].  
З урахуванням переважно вірогіднісного характеру інференцій, порушення принципу 

релевантності, що має своїм результатом актуалізацію у процесі розгортання ситуації менш 
релевантного і тому неочікуваного змісту висловлення, який контрастує з більш релевантним 
очікуваним змістом, виведеним адресатом у відповідності з стереотипними моделями подібних 
ситуацій, що зберігаються в його/її пам’яті, є одним із найбільш частотних джерел породження 
комічного.  
Наприклад, сміховий ефект анекдоту (6) є результатом найменш ймовірної й тому неочікуваної 

інтерпретації власницею кота, якого ненароком переїхав автомобіліст, репліки останнього Can I 
replace him? Переважна більшість носіїв мови, спираючись на попередній досвід та враховуючи 
параметри предметно-референтної ситуації, заданої пропозиційним змістом анекдоту, без зусиль 
вивели б найбільш релевантний у цьому контексті зміст Чи можу я його відшкодувати? Натомість, 
жінка робить мало ймовірний з точки зору "здорового глузду" висновок, що автомобіліст пропонує їй 
замінити кота собою, що й породжує сміховий ефект: 
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(6) Motorist: I’m sorry to say that I seem to have killed your cat, Ma’m, I feel very badly. Can I replace 
him? 

Lady: I don’t know – how good are you at catching mice? [12] 
В іншому анекдоті сміховий ефект спирається на нерелевантну й тому неочікувану у 

тематизованій предметно-референтній ситуації інтерпретацію імператива Call me a cab! (замість того, 
щоб актуалізувати єдиний релевантний у цьому контексті зміст Викличне мені таксі!, саркастичним 
портьє, щоб провчити пихатого клієнта, навмисно актуалізує нерелевантний зміст Назвіть мене 
візником!):  

(7) A well-dressed man, his nose in the air slightly, stepped out of the hotel and snapped at the doorman, 
"You there! Call me a cab!" "Yes, sir!" fired back the sarcastic doorman. "You are a cab." [12] 
У наступному прикладі найбільш релевантною інтерпретацією змісту імперативного висловлення 

Call me a doctor! є Викличте мені лікаря!, але вона спростовується контекстом, який актуалізує менш 
релевантний зміст: 

(8) Mike: Call me a doctor! 
Ike: Why, are you very sick? 
Mike: No, I just graduated from medical school! [12] 
Найбільш поширеним текстотипом анекдотів, що спираються на порушення принципу 

релевантності, є діалог з двох реплік запитання-відповідь: запитання прогнозує передбачувану з 
огляду на конкретну ситуацію інференцію, яка руйнується актуалізованою відповіддю:  

(9) Friend: Gee, you smell good. What have you got on? 
David: Clean socks [10].  
(10) Young wife: Tell me two things you can never eat for breakfast. 
Husband: Lunch and dinner [10].  
Окремим випадком порушення принципу релевантності є комунікативна невдача, коли 

комуніканти не розуміють один одного і кожен з них знаходиться "на своїй хвилі". Повна 
невідповідність змісту висловлення його інтерпретації й створює сміховий ефект:  

(11) Mailman: Pardon me, sir. Is this package for you? The name is smudged. 
Guy: Must not be for me – my name is Smith [12]. 
(12) First guy: Say, are you warm from the sun? 
Second guy: No, I’m Smith from the Times [12]. 
Принцип релевантності може порушуватися на рівні інтерпретації не лише висловлення в цілому, 

але й окремих його компонентів, у результаті чого має місце наявність двох референтів одного 
денотата: прогнозованого, але неактуалізованого й непрогнозованого, але актуалізованого; їх 
протиставлення і створює сміховий ефект:  

(13) A man was complaining to a friend, "I had it all – money, a beautiful house, a BIG car, the love of a 
beautiful woman – then, POW! It was all gone!" "What happened?" asked the friend. "My wife found out…" 
[10]  
У деяких випадках порушення принципу релевантності вичерпує комічний смисл анекдоту (6)-(8), 

(10)-(12), а в інших становить лише його поверхневу площину. Так у (9) його використано для 
висміювання персонажа, що не дотримується норм гігієни (максима морально-етичних норм 
життєзабезпечення Слід підтримувати чистоту); у (13) – порушення чоловіком максими 
суперморальних норм Не можна прелюбодіяти тощо. 
Отже, комізм англомовного анекдоту може бути наслідком невідповідності актуалізованого 

кульмінацією анекдоту розвитку предметно-референтної ситуації уявленням середньостатистичного 
представника англомовної лінгвокультури про правила спілкування, іншими словами, 
лінгвоетологічні норми. На когнітивному рівні має місце "неузгодженість" з фреймом, що структурує 
інформацію про правила спілкування, яка залучена до комунікативної компетенції індивіда. 
Усвідомлення розбіжності між інтерпретацією лінгвоетологічних норм в рамках серйозної та сміхової 
картин за наявності ігрової рамки й забезпечує сміховий ефект анекдоту. Порушення принципу 
релевантності може складати підґрунтя для карнавалізації усталених цінностей або висміювання 
невідповідності статей гендерним еталонам.  
П е р с п е к т и в у  подальших досліджень може скласти аналіз невідповідності інформації, 

актуалізованої кульмінацією анекдоту, нормам інших типів (онтологічним, етологічним, логічним, 
мовленнєвим, мовним), що створює сміховий ефект. 
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Птушка А.С. Нарушение лнгвоэтологических норм как источник смехового эффекта в тексте 
англоязычного анекдота. 

В статье исследуются когнитивные механизмы создания смехового эффекта англоязычного 
анекдота, основанные на несоответствии информации, актуализированной кульминацией анекдота, 

нормам, в частности, лингвоэтологическим. 

Ptyshka A.S. Deviation from Lingua-Ethologic Norms as a Source of the English Joke Humorous Effect. 

The article studies cognitive mechanisms of the English joke humorous effect based on the incongruity of the 
information actualized by the joke punch line with lingua-ethologic norms. 
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ ЖИТОМИРСЬКОГО 
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА В ЖИТОМИРСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
У 2007  РОЦІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Науково-дослідна робота в університеті, який виступає одним з визнаних центрів культури, науки та 
освіти в регіоні, здійснюється відповідно до сучасних вимог щодо консолідації зусиль науковців для 
істотного підвищення конкурентоспроможності європейської науки й вищої освіти. Це слугуватиме 
демократизації університетського життя, відкритості до міжнародної співпраці і водночас сприятиме 
розбудові національного наукового та освітнього простору. 
Науково-дослідна робота університету відображає пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в 

Україні, а саме фундаментальні дослідження найважливіших проблем природничих, суспільних і 
гуманітарних наук; нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства. 
Проаналізуємо провідні напрями науково-дослідної роботи 

Науково-педагогічні кадри 
Позитивним є факт створення за останні 2 роки трьох навчально-наукових інститутів, а також розвиток 

науково-дослідної роботи на факультетах. Важливим є й те, що діяльність цих структурних підрозділів 
спрямовують провідні науковці, зокрема професори, які очолюють наукові школи та центри. Це доктор 
філологічних наук, проф. В.М. Мойсієнко, кандидат філологічних наук, в.о. проф. А.В. Сингаївська, які 
ведуть плідну наукову роботу зі студентами, аспірантами, і розвивають наукові традиції, започатковані у 
свій час професорами М.В. Никончуком та Д.І. Квеселевичем. В університеті постійно зростає науковий 
потенціал професорсько-викладацького складу. Сьогодні на 36 кафедрах працює 587 викладачів, з яких 557 
виконують НДВКР. Серед них 49 докторів та 241 кандидат наук, академіки НАН України, АН вищої 
школи, Міжнародної академії акмеологічних наук, члени-кореспонденти НАН України і галузевих 
академій, 12 заслужених працівників освіти і вищої школи України, стипендіати Кабінету Міністрів 
України та фонду "Відродження", лауреати премії Президента України для науковців, молодих учених, 
Національної академії наук України, переможці щорічної Поліської премії від благодійного фонду "Срібна 
вежа". 
Найбільша кількість дипломованих спеціалістів на історичному факультеті 60 % (усі кафедри: історії 

України, філософії та всесвітньої історії) та природничому факультеті (53,2 %), найменша – на факультеті 
фізичного виховання та спорту (кафедра фізичного виховання – з 13 викладачів – лише 2 дипломованих) та 
в Інституті іноземної філології (23 %). Зокрема, відзначимо, що причина такої ситуації полягає у тому, що 
в ІІФ значно зріс контингент студентів і відбулося значне омолодження викладацького складу, проте 32 
викладачі активно працює над кандидатськими дисертаціями. 
З року в рік простежується тенденція зростання науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Лише 

за останні два роки викладачами та аспірантами захищено 39 дисертаційних досліджень, з них – 2 
докторські дисертації. Зокрема, у 2007 році вперше захищено значну кількість дисертаційних робіт – 24 
кандидатські дисертації практично з усіх галузей, у тому числі: 10 кандидатів педагогічних наук – 2 із 
спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання математики (А.В. Прус, І.А. Сверчевська); 1 із 
спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (І.М. Круковська); 3 із спеціальності 
13.00.04 – теорія і методика професійної світи (Н.Є. Колесник, Л.О. Данильчук, О.М. Чемерис); 4 із 
спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання (В.В. Капелюк, Н.П. Павлик, А.В. Полулях, 
Н.М. Мирончук); 4 кандидати філологічних наук – 1 із спеціальності 10.01.01 – українська література 
(О.О. Юрчук); 1 із спеціальності 10.01.06 – теорія літератури (А.В. Зорницький); 1 із спеціальності 10.02.01 
– українська мова (В.М. Титаренко); 1 із спеціальності 10.02.04 – германські мови (І.І. Савчук); 
3 кандидати біологічних наук – 2 із спеціальності 03.00.17 – гідробіологія (Ю.С. Кузьмінчук, 
Н.М. Корнійчук), 1 із спеціальності 03.00.08 – зоологія (О.В. Павлюченко); 2 кандидати філософських 
наук – 2 із спеціальності 09.00.05 – історія філософії (І.В. Глухоман, О.В. Чаплінська); 2 кандидати 
історичних наук – 2 із спеціальності 07.00.01 – історія України (Л.В. Гуцало, Г.Л. Махорін); 2 кандидати 
психологічних наук із спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Н.Ф. Портницька, 
І.В. Березовська); 1 кандидат хімічних наук із спеціальності 02.00.01 – неорганічна хімія (В.В. Чумак).  
Ще 20 кандидатських дисертацій підготовлено до захисту у 2008 році.  

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 
Сьогодні в університеті відповідно до розробленої стратегії розвитку наукової роботи у навчально-

наукових інститутах та на факультетах діє аспірантура за 14 спеціальностями (відсутня аспірантура на 
фізико-математичному факультеті та в Інституті післядипломної освіти). У 2007 році до аспірантури 
університету зараховано 51 особу (40 осіб – на денну і 11 осіб на заочну форми навчання). До позитивних 
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тенденцій слід віднести підвищення стипендії аспірантам і докторантам (нині вона становить від 700 грн. 
до 1100 грн., докторантів – 1000-1200 грн.), що дає можливість стимулювати наукову діяльність в 
університеті.  
На даний час в аспірантурі ЖДУ імені Івана Франка за 14 спеціальностями навчаються 143 аспіранти: 

106 осіб – на денній та 37 осіб − на заочній формах навчання, з них 8 осіб – на контрактній формі навчання; 
37 здобувачів наукових ступенів без перебування в аспірантурі та докторантурі, з яких 1 здобувач 
наукового ступеня доктора педагогічних наук; 22 аспіранти навчаються в аспірантурах інших вузів та 
науково-дослідних інститутів, ще 13 викладачів прикріплені як здобувачі наукових ступенів без 
перебування в аспірантурі. 
Завдяки роботі завідувачів кафедр та наукового відділу половина випускників аспірантури своєчасно 

захищають кандидатські дисертації. У цілому за 5 років захистилися 90% дисертантів. 
На кафедрі педагогіки діє докторантура за 2 спеціальностями 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. З 2007 року відкрито разову докторантуру із 
спеціальності 03.00.08 – зоологія, до якої зараховано 1 докторанта. 
Нині над докторськими дисертаціями в університеті працюють 30 викладачів як в докторантурі ЖДУ, 

так і в інших ВНЗ, з них 5 осіб – навчаються в докторантурі університету (доценти Р.Г. Андрійчук, 
Н.Г. Сидорчук, І.В. Самойлюкевич, Н.В. Якса, О.В. Гарбар). У докторантурі НПУ ім. М.П. Драгоманова за 
цільовим направленням навчаються доценти К.Я. Климова, В.І. Тернопільська, І.І. Ярмошик; в 
докторантурі Національної академії державного управління при Президентові України навчається доцент 
Т.Є. Недашківська; в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
навчаються доценти Л.Л. Славова, М.А. Козловець, В.О. Єршов; в докторантурі Тернопільського 
національного університету ім. Володимира Гнатюка доцент Г.Є. Киричук. В основному у докторантуру 
йдуть досвідчені викладачі-науковці. Так, у докторантуру з природничих дисциплін цього року вступили 
лауреати премії президента для молодих учених (доц. О.В. Гарбар та Г.Є. Киричук).  
У жовтні 2007 року відбувся перший випуск у докторантурі університету – 3 докторантів, з яких 2 

пройшли попередній захист докторських дисертацій на кафедрі педагогіки (доценти О.Є. Антонова, 
О.М. Спірін).  
Постійне зростає кількість докторантів, хоча потреба у кадрах докторів наук залишається досить 

значною і це питання має бути під постійним контролем зав. кафедрами та керівництва інститутами та 
факультетами. Необхідно відповідно до розробленої стратегічної програми розвитку наукової діяльності в 
університеті мати резерви кращих молодих викладачів, кандидатів наук, які здатні виконати дисертаційне 
дослідження високого рівня. 

Діяльність спеціалізованої вченої ради 
З 2004 року при університеті діє спеціалізована вчена рада К 14.053.01 по захисту кандидатських 

дисертацій з педагогіки за двома спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 
За період з 2004 по 2007 рік відбулося 35 засідань ради, на яких захищено 52 дисертації – 32 дисертації 

зі спеціальності 13.00.01 та 20 дисертацій зі спеціальності 13.00.04. Ще дві дисертації захищено у 2008 
році.  

 

Рік 2004 2005 2006 2007 
Кількість захищених дисертацій 6 13 13 20 

 

Рада забезпечує спеціалістами не лише вузи Житомира, а й усієї України. За термін роботи ради 
захищено дисертації здобувачами з 21 міста України: Житомир (14), Київ (5), Вінниця (4), Дрогобич (4), 
Полтава (3), Суми (3), Рівне (3), Хмельницький (2), Переяслав-Хмельницький (2), Кривий Ріг (1), Умань 
(1), Черкаси (1), Глухів (1), Мукачево (1), Миколаїв (1), Кам’янець-Подільський (1), Кременець (1), Херсон 
(1), Чернігів (1), Харків (1), Острог (1). 
За 2007 рік захищено 20 дисертацій: 14 – по 13.00.01, 6 – по 13.00.04 (з 13 міст України, найбільше 

Житомир (4), Дрогобич (3), Київ (2)). 
У 2007 році отримано 10 дипломів доцентів та 1 диплом професора, ще 12 справ на отримання 

вчених звань знаходиться на розгляду у МОН України (10 справ –  на доцента, 2 – на професора). 
Науковий потенціал 

В університеті успішно функціонує 7 наукових шкіл:  
− Поліська наукова діалектологічна школа (керівник проф. В.М. Мойсієнко);  
− Житомирська наукова малакологічна школа (керівник: проф. А.П. Стадниченко), як центр 

підготовки науково-педагогічних кадрів;  
− Проблеми семантики у світлі структурно-функціональної теорії інформації (керівники: проф. 

А.Е. Левицький, проф. А.В. Сингаївська);  
− Поліська філософська школа (керівник проф. П.Ю. Саух); 
− Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів (керівник проф. О.А. Дубасенюк);  
− Теорія та історія драми (керівник проф. О.С. Чирков);  
− Школа історичної поетики української літератури (керівник: проф. П.В. Білоус).  
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Також позитивним є той факт, що у навчально-науковому інституті філології та журналістики діє три 
наукових школи, науково-дослідні центри. На природничому факультеті під керівництвом проф. 
А.П. Стадниченко за останні 2 роки захищено 6 кандидатських дисертацій, крім того, Агнеса Полікарпівна 
впродовж двох років одержує стипендію "Видатним діячам науки". Під керівництвом проф. П.В. Білоуса 
захищено 3 кандидатських дисертації. Під керівництвом проф. О.С. Чиркова успішно захищаються 
кандидатські дисертації і готується одна докторська дисертація (доц. Н.І. Астрахан). У 2007 році проф. 
П.В. Білоус відзначив 30-річчя своєї наукової діяльності, започаткувавши  науковий збірник 
"Літературознавчі студії" (вип. 1). 
Плідно працюють 19 науково-дослідних та науково-методичних лабораторій: 
− науково-дослідні: "Комплексного та гіперкомплексного аналізу" (Керівник: доц. О.Ф. Герус); 

"Відділення лабораторії психологічної творчості АПН України" (Керівник: проф. В.О. Моляко); 
"Акмеології освіти" (Керівник: доц. Н.Г. Сидорчук); "Проблеми Вальдорфської педагогіки" (Керівник: 
ст. викл. Г.В. Ямчинська); Соціологічна лабораторія (Керівник: доц. А.П. Вірковський; "Гідроекології" 
(Керівник: проф. В.А. Бурлака); "Синергетики освіти" (Керівник: доц. М.А. Козловець); "Соціально-
психологічних досліджень" (Керівник: доц. Л.П. Журавльова). 

− науково-методичні: "Методика викладання народного мистецтва та дизайну" (Керівник: ст. викл. 
Г.В. Ямчинська); "Корекція поведінки зон радіологічного контролю" (Керівник: проф. М.В. Левківський); 
"Проблеми соціально-педагогічної діяльності з дітьми різних вікових груп" (Керівник: доц. С. М. Ко-
ляденко); "Підготовка студентів до застосування інноваційних технологій викладання іноземних мов у 
початковій школі" (Керівник: проф. ун-ту Л.В. Калініна); "Проблеми навчання іноземних мов у полілозі 
культур" (Керівник: доц. І.В. Самойлюкевич); "Формування професійної компетенції майбутнього 
вчителя іноземної мови засобами сучасних технологій" (Керівник: ст. викл. Л.І. Березенська; 
"Екосистемологічного моніторингу стану довкілля" (Керівник: І.В. Хом’як); "Інноваційні соціально-
педагогічні технології виховного процесу в дитячому оздоровчому таборі" (Керівник: 
доц. І.І. Коновальчук); "Лабораторія дистанційної освіти" (Керівник: доц. І.І. Коновальчук); "Освітньо-
виховна система Полісся" (Керівник: доц. О.С. Березюк). 
Активно ці лабораторії діють на кафедрі методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики 

та в Інституті педагогіки. 
У 2008 році планується створення науково-дослідної лабораторії на кафедрі фізики спільно з 

Інститутом металознавства НАН України – лабораторія теоретичних досліджень фізичних процесів у 
твердих тілах.  
Також працює 11 науково-дослідних та науково-методичних центрів: Центр функціональної 

лінгвістики ім. проф. Д.І. Квеселевича (Керівник: доц. А.В. Сингаївська); Методичний центр 
самопідготовки вчителів іноземної мови (Керівник: проф. ун-ту Л.В. Калініна); Центр поетики 
художнього твору (Керівник: проф. О.С. Чирков); Північноукраїнський діалектологічний центр 
ім. М.В. Никончука (Керівник: проф. В.М. Мойсієнко); Центр полоністики (Керівник: доц. Н.К. Місяць); 
Центр богемістики (Керівник: доц. В.В. Дяченко); Малакологічний центр (Керівник: 
проф. А.П. Стадниченко); Центр етнолінгвістичних досліджень (Керівник: доц. В.Л. Конобродська); 
Спеціалізований інноваційний центр (Керівник: доц. А.П. Вірковський); Науково-методичний центр 
роботи з обдарованою студентською молоддю (Керівник: доц. О.Є. Антонова); Поліський Інноваційний 
центр освіти і розвитку (Керівник: в.о. доц. Ю.О. Костюшко). 
У цілому, найбільше наукових осередків (12) у навчально-науковому інституті педагогіки та ННІ 

філології та журналістики. Поки жодного немає на факультеті фізичного виховання та спорту, проте 
ведеться робота по створенню науково-дослідної лабораторії на цьому факультеті. 

Виконання фундаментальних досліджень 
Досягненням цього року є виконання 10 фундаментальних досліджень: 7 з природничо-математичних 

наук, 1 – суспільних, 2 – гуманітарних. Зокрема відзначимо кафедру хімії (три теми),  кафедру української 
мови (2 теми). 
За рахунок гранту Фонду фундаментальних досліджень з серпня 2007 року виконуються наступні теми: 
− "Синтез нових комплексоутворюючих адсорбентів для твердофазної екстракції іонів та молекул" 

(керівник – проф. В.А. Тьортих); 
− "Геногеографічні особливості диплоїдних та диплоїдно-поліплоїдних видових комплексів 

безхребетних" (керівник – доц. О.В. Гарбар); 
− "Проблеми і методи гіперкомплексного аналізу та їх застосування в теорії потенціалу" (керівник – 

доц. О.Ф. Герус); 
− "Поляризаційні властивості фоторецептора бактеріородопсин та його генетичних мутантів для 

нелінійної модуляції світла" (керівник – ст.викл. Д.А. Степанчиков);  
− "Український діалектогенез. Північні українські наріччя в ХVI-XVII ст." (керівник – доц. 

В.М. Мойсієнко); 
− Науково-технічна розробка "Електронна бібліотека вищого закладу освіти інтегрована в 

Європейські освітньо-наукові бібліотечні системи" (керівник – доц. О.М. Спірін) виконується в рамках 
державної цільової програми з серпня 2007 року; 
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− Спецкурс "Питання співробітництва Україна – НАТО" (керівник – доц. М.В. Кордон) розроблявся 
за рахунок гранту Міністерства освіти і науки України у 2007 році.  
Планується найближчим часом кафедрою історії України спільно з інститутом трансформацій 

суспільства створити обласний науково-методичний центр з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції. 
З 2006 року виконуються: 
− Держбюджетна тема "Синтез та використання нових комплексоутворюючих сорбентів для 

твердофазної екстракції іонів та молекул" (керівник – доц. Н.В. Кусяк); 
− Дослідження "Удосконалення теоретико-методичних основ управління системою підготовки 

спортсменів швидкісно-силових видів спорту" (керівник – доктор наук з фізичного виховання і спорту  
Р.Ф. Ахметов); 

− Держбюджетна тема "Реконструкція прастану традиційної народної духовної культури Середнього 
Полісся як частини загальнослов’янського мовно-культурного ландшафту" (керівник – 
проф. П.Ю. Грищенко); 
з 2005 року виконується тема "Синтез фосфонієвих солей та фосфорілідів та дослідження їх 

антибактеріальної дії" (керівник – доц. В.В. Листван). 
Науково-дослідна діяльність в університеті здійснюється за такими пріоритетними напрямами 

відповідно до розроблених планів (назву деякі з них): 
− флора і фауна України; 
− синтез та дослідження властивостей органічних і неорганічних сполук; 
− відновлення антропогенних порушених екосистем шляхом комплексної інтродукції біоти; 
− математичний аналіз у асоціативних алгебра бананових просторах; 
− випадкові процеси; 
− молекулярні та рідкі кристали, дослідження їх фізичних особливостей; 
− проблема адаптації особистості в глобальному світі: філософсько-релігійні та соціологічні-

аспекти; 
− сучасна історична наука і підготовка вчителів історії та правознавства; 
− Україна в сучасному світі; 
− формування професійної майстерності майбутнього вчителя в умовах Європейської інтеграції; 
− морально-етичні засади формування зростаючої особистості; 
− становлення і розвиток педагогічного краєзнавства на Правобережній Україні (ХІХ-ХХ ст.) 
− ретроспектива становлення освітніх процесів на Правобережній Україні (ХІХ-ХХ ст.); 
− творча активність особистості як чинник розвитку демократичного суспільства; 
− лінгволітературознавчі та методичні аспекти вивчення  тексту; 
− функціональні дослідження англійської мови в синхронії та діахронії; 
− методика навчання математики та фізики в середній школі та вищому навчальному закладі; 
− розробка та впровадження кредитно-модульної системи навчання учителів інформатики; 
− проблеми теорії та методики виховання і навчання учнів загальноосвітньої школи; 
− інноваційні технології виховання учнів у позанавчальний час; 
− проблеми теорії і практики мистецької освіти; 
− інноваційні технології вивчення іноземної мови; 
− системи безпеки діяльності у сфері освіти. 
Підготовка викладачами наукових публікацій та науково-методичного забезпечення навчального 

процесу за результатами дослідження 
У 2007 році викладачами університету підготовлено та надруковано 1150 наукових праць загальним 

обсягом 2376,40 д.а., з них 28 монографій (412,64 д.а.), 136 навчальних та навчально-методичних посібника 
(1250,98 д.а.), зокрема 33 з них мають гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" 
(393,87), 6 підручників (97,45 д.а.), 3 словники (54,99 д.а.), 11 збірників наукових праць (125,6 д.а.) та 5 
наукових видань (брошури) (20,5 д.а.), 8 робочих зошитів з друкованою основою (32,75), 805 статей (351,63 
д.а.), з них 443 статті у фахових виданнях, затверджених ВАК України (177,7 д.а.), 59 статей – у 
зарубіжних виданнях  (81,99 д.а.) та 128 тез доповідей на наукових конференціях, семінарах (29,86 д.а.). І 
знову ж простежується тенденція зростання наукових та навчально-методичних публікацій порівняно з 
іншими роками (наприклад, 2004 р. – 965, 2005 р. – 987, 2006р. – 1033). Плідно працюють над розробкою 
підручників, посібників проф. університету Л.В. Калініна, доц. І.В. Самойлюкевич, доц. М.В. Кордон, 
В.В. Дяченко та інші. 
Найбільша кількість праць опублікована викладачами, аспірантами, докторантами Інституту педагогіки 

та природничого факультету. Найменша на факультеті фізичного виховання та спорту, хоча у цьому році є 
вже позитивні зрушення. 

Періодичні видання 
В університеті працює поліграфічний центр, на базі якого у 2007 році видруковано 6 номерів науково 

періодичного видання "Вісник Житомирського державного університету" №№ 31-36 (фаховий з 
педагогічних, філософських, філологічних наук, біологічних (за списком № 2); 2 номери фахового видання 
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з філології "Волинь-Житомирщина" №№ 16-17. Крім того, видрукувано 3-4 номери наукового журналу 
"Українська полоністика". З 2006 року науковий часопис "Українська полоністика" зареєстровано у ВАК 
України як фаховий з педагогічних та філософських наук.  
Започатковано наукові часописи "Етнолінгвістичні студії", "Літературознавчі студії". Ведеться робота 

по створенню електронного наукового видання "Економіка. Управління. Інновації", та періодичного 
науково-методичного журналу "Історія. Філософія. Релігієзнавство". 
Поширюються нові форми пропаганди науково-дослідної роботи, зокрема у 2007 році було проведено 7 

презентацій із застосуванням мультимедійого проектора. Пройшли презентації одноосібних та 
колективних монографій, навчальних посібників, наукових збірників (серед них монографії доцентів 
Н.А. Сейко, В.Л. Конобродської, О.Є. Антонової; посібник доц. Н.К. Місяць): 

− "Поліський поховальний і поминальний обряди" (В.Л. Конобродська). 
− "Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку" 

(О.А. Дубасенюк, О.Є. Антонова, С.С. Вітвицька, Н.Г. Сидорчук, О.М. Спірін, Н.В. Якса);  
− "Доброчинність поляків і сфері освіти України (ХІХ-поч. ХХ ст.). Київський учбовий округ" 

(Н.А. Сейко);  
− "Доброчинність у сфері освіти України (ХІХ-поч. ХХ ст.). Київський учбовий округ" (Н.А. Сейко);  
− "Польська мова для українців. Навчальний посібник" (Н.К. Місяць);  
− "Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів. Матеріали Всеукраїнського 

методологічного семінару з міжнародною участю";  
− "Етнолінгвістичні студії. Збірник наукових праць" (вип. 1). 
Продовжують розвиватися навчально-науково-виробничі комплекси "Полісся" та ЖДУ ім. І. Франка – 

ВАТ "Електровимірювач". Щоквартально проводяться засідання комплексу "Полісся". Спільними 
зусиллями членів комплексу організовуються наукові конференції, семінари, "круглі столи", виїзні 
засідання. Співпраця комплексу ЖДУ ім. І. Франка – ВАТ "Електровимірювач" продовжується у напрямі 
виготовлення та вдосконалення комплекту електровимірювальних приладів для фізичних кабінетів 
загальноосвітніх шкіл України. До того ж Комплекс бере участь у новій Державній Комплексній програмі 
"Забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними 
засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін". 

Наукова діяльність молодих учених та студентів університету 
Розвивається діяльність Ради молодих учених, у 2007 році переобрано голову ради, ним став аспірант 

кафедри слов’янських і германських мов С.Б. Моркотун. Всього в університеті у складі 36 кафедр працює 
225 молодих дослідників (викладачів, аспірантів) віком до 35 років. Успішною є робота молодих науковців 
по виборенню грантів та премій. Зокрема, викладач кафедри педагогіки О.М. Власенко виборола грант 
Президента України для обдарованої молоді на тему "Дослідження системи загальнолюдських цінностей у 
сучасних студентів вищих навчальних закладів: діагностика, формування, корекція". Знаменною подією 
для університету стало призначення молодим викладачам кафедри зоології О.І. Уваєвій та 
О.В. Павлюченко премії НАН України для молодих учених (науковий керівник А.П. Стадниченко).  
Доц. О.В. Гарбар став переможцем щорічної Поліської премії від благодійного фонду "Срібна вежа". 
Для молодих учених постійно проводяться методологічні і методичні семінари з питань виборення 

грантів, презентації наукових проектів, також подається інформація про міжнародну співпрацю та інше, що 
стимулює їх до розробки власних наукових проектів. Постійну допомогу у проведенні семінарів надає 
завідувач кафедри математичного аналізу доц. О.Ф. Герус. 

Студентська науково-дослідна робота організовується і спрямовується кафедрами та науковим 
студентським товариством (НСТ) університету. Нині на денній формі навчається 4702 студенти, з яких 
науково-дослідною роботою займається 1652. У 2007 році студенти працювали у 47 наукових гуртках, 129 
проблемних групах, 3 творчих лабораторіях, 3 клубах та методичному театрі. Результати науково-дослідної 
роботи студентів представлені у 11 збірниках наукових праць серед них "Поетика", "Методичний пошук, 
Вип. № 5", "Краю мій, земле моя", "Формування професійної компетентності майбутнього вчителя 
іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій", "Молодь в історії Житомирщини", "Актуальні 
проблеми математики та методики її викладання" (перший випуск), інші. Всього опубліковано 353 праць, з 
них 289 – одноосібних та 2 методичних посібника. У 2007 році започатковано електронний "Студентський 
науковий вісник", проведено 5 студентських конференцій.  
Успішно виступили студенти університету у ІІ турах Всеукраїнської студентської олімпіади та 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. За 
результатами ІІ туру студентської олімпіади студентами виборено 5 призових місць: 

− одне 2-ге місце зі спеціальності "Англійська мова та література"; 
− три 3-х місця зі спеціальностей "Англійська мова та література", "Українська мова та література", 

та "Психологія"; 
− заохочувальний диплом з фізики. 
За результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт студенти вибороли 7 

призових місць: 
− 1-ше місце з психології; 
− чотири 2-х місця з української мови (2 місця), педагогіки, романо-германських мов; 
− третє місце з психології. 
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З 2007 році на наступні три роки на ННІ іноземної філології ЖДУ є базовим закладом для проведення ІІ 
туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Англійська мова та література". 
Кафедрам слід активізувати роботу по підготовці студентів до результативної участі у ІІ турі 

студентської олімпіади та Всеукраїнських конкурсів, особливо на  природничому, історичному 
факультетах. 

Проведення наукових конференцій, семінарів та участь 
викладачів університету у конференціях різного рівня 

У 2007 році в університеті було успішно проведено 20 наукових конференцій, семінарів, більше 15 
"круглих столів" тощо, а саме: 
Вперше в університеті було проведено міжнародні конференції з: 
- математики – кафедра математичного аналізу провела міжнародну наукову конференцію 

"Комплексний аналіз та хвильові процеси в механіці" (19-26 серпня); 
- кафедра методики викладання іноземних мов і прикладної лінгвістики: міжнародна наукова 

Інтернет-конференція "Професійна підготовка вчителів іноземних мов до діяльності в умовах 
інформаційного суспільства в Україні і за кордоном" (5-9 листопада); Всеукраїнський науково-
методичний семінар для вчителів-методистів англійської мови (21-23 листопада);  

- кафедри всесвітньої історії та історії України: ІV міжвузівські Огієнківські читання "Іван Огієнко 
й проблеми освіти та науки в Україні сучасній" (25 квітня );  

- кафедра економіки та менеджменту: І міжнародна науково-практична конференція 
"Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми, перспективи" (26 квітня); І міжнародна 
науково-практична конференція "Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії 
туризму в Україні" (4-5 жовтня). 

- кафедри філософії: міжнародна науково-теоретична конференція "Толерантність як соціогуманітарна 
проблема сучасності" (11-12 жовтня); 

- кафедра всесвітньої історії: ІV міжнародна наукова конференція "Польща та Україна на шляху 
демократичних перетворень: історія, сучасність, майбутнє" (9-10 листопада); 
Всеукраїнські наукові конференції: 
- кафедра англійської філології та перекладу ім. проф. Квеселевича Д.І.: філологічні читання 

присвячені пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича  (25 травня); 
- кафедра української мови: наукові читання, присвячені 70-річчю з Дня народження проф. 

М.В. Никончука (7 червня); ІІІ сесія міжнародної наукової школи-семінару "Актуальні проблеми 
етнолінгвістики" (6-8 червня); всеукраїнський пленум наукової ради "Українська мова" (4-5 жовтня); 

- кафедра слов’янських та германських мов: всеукраїнська наукова конференція "Проблеми 
педагогічної освіти  в полікультурному просторі" (22-23 травня); 

- кафедра української літератури: всеукраїнська конференція, присвячена творчості Олеся Бердника 
(23 жовтня); міжвузівські студентсько-викладацькі наукові читання "Жадань і задумів неспокій", 
присвячені 110-річниці з дня народження Бориса Тена (21 грудня); 

- кафедра педагогіки: всеукраїнська науково-практична конференція "Новаторські навчально-виховні 
заклади в історії розвитку освіти в Україні" (22-23 листопада); міжрегіональна науково-практична 
конференція аспірантів, магістрантів та студентів "Проблеми духовності сучасної молоді: реалії та 
перспективи" (7 листопада); міжвузівський науково-методичний семінар "Формування духовності молодої 
людини: методика, практика, досвід" (18 грудня);  

- кафедра історії України: науково-практична конференція "Євреї на Житомирщині: історія і 
сучасність" (23 жовтня); науково-практична конференція "Місце та роль В’ячеслава Чорновола у 
становленні сучасної  української державності" (21 грудня). 
У цілому викладачі університету у 2007 році брали участь у роботі 369 конференцій, семінарів тощо, у 

тому числі у 171 Міжнародних, 132 Всеукраїнських, 19 регіональних, 11 міжвузівських, 18 обласних, 3 
вузівських, 5 міжнародних семінарах, 6 всеукраїнських семінарах, 2 міжнародних симпозіумах, 2 інтернет-
конференціях.  
За підтримки Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради було 

проведено регіональну науково-практичну конференцію "Житомирщині – 70" (25-26 вересня) та 
студентську наукову конференцію "Молодь в історії Житомирщини" (27 вересня). За результатами 
проведених конференцій видано 2 томи наукових збірників "Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у 
майбутнє" та студентський науковий збірник "Молодь в історії Житомирщини". 

Міжнародна діяльність університету 
Відповідно до вимог закону України "Про вищу освіту" в університеті ведеться активна робота щодо 

розширення міжнародних зв’язків. Міжнародна діяльність університету має на меті розвиток 
міжуніверситетських довгострокових програм співробітництва у сфері науково-дослідної роботи, 
студентського та викладацького академічного обміну, інформаційного та технологічного обміну. Кафедри 
університету активно співпрацюють із закладами освіти, науковими установами, міжнародними 
організаціями, фондами, громадськими  організаціями та іноземними громадянами.  
Університет підтримує міжнародні зв'язки з вищими навчальними закладами, освітніми організаціями, 

відомими науковими школами і вченими Росії, Білорусі, Польщі, Німеччини, Словаччини, Угорщини, 
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Великої Британії, Франції, США, Мексики та інших країн. Викладачі кафедр університету співпрацюють з 
багатьма міжнародними організаціями, зокрема, Міжнародною асоціаціацією TESOL (міжнародна 
організація навчання англійської мови як другої мови), Американським домом, Британською радою, 
Корпусом Миру США в Україні, британськими видавництвами Longman та Express Publishing, Всесвітнім 
центром вальдорфської педагогіки та різними асоціаціями близького та далекого зарубіжжя. За допомогою 
програм обміну IREX (рада міжнародних наукових досліджень і обмінів), Fulbright (програма академічних 
обмінів), DAAD (німецька академічна служба обміну) студенти та викладачі університету щорічно 
навчаються за кордоном. В університеті діють Центр полоністики та чесько-український культурно-
освітній центр. За 2007 рік викладачами вузу було виборено 10 індивідуальних міжнародних грантів на 
наукову роботу, стажування та участь у конференціях за кордоном (доценти І.М. Рудик, 
В.Л. Конобродська, М.А. Моісєєва, Н.А. Сейко, О.Ф. Герус, С.Я. Сухачов, І.І. Ярмошик, викладачі 
С.В. Рудницький, О.В. Новицький, О.О. Мангушева.). Викладачами університету було здійснено 38 
закордонних виїздів, зокрема у Мексику, Німеччину, Лівію, США, Македонію, Польщу, Росію, Білорусь.  
На даний час в університеті навчається 18 іноземних громадян з країн СНД, зокрема, Росії, Грузії, 

Азербайджану, Узбекистану, Вірменії та Придністров’я, в тому числі  9 – за міжурядовими обмінами в 
рахунок державного замовлення. 
Нині університет підтримує  ділові і наукові зв’язки з 33 зарубіжними навчальними закладами, 

асоціаціями, міжнародними організаціями та веде активну роботу по їх розширенню. 
Підписано 4 міжнародних угоди та 5 з ВНЗ та науковими установами України. 
У липні 2007 року підписано меморандум про співпрацю між ЖДУ та Українською асоціацією 

випускників французьких освітніх програм, у вересні – з Жешувським університетом (Польща) та 
Таразським державним педагогічним інститутом (Казахстан). 20 грудня 2007 року на соціально-
психологічному факультеті відбулась зустріч з директором Інституту реінтеграції "SPRinT-UM b.v.", 
професором медичної психології Антоном Шмідтом (Маастрхський університет, Нідерланди) та підписано 
протокол про співпрацю в наукових дослідженнях. У стадії підписання угода з Університетом Модени і 
Реджо Емілі (Італія), готуються угоди про міжнародну співпрацю з ВНЗ Росії та Білорусі.  
Викладачі університету, кафедри активно співпрацюють з науково-дослідними інститутами та 

науковими центрами АПН України та НАН України.  
Результатом проведеної наукової роботи стало нагородження університету золотою медаллю у 

номінації "Упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику" і присвоєння почесного 
звання "Лідер сучасної освіти" за багаторічну науково-педагогічну діяльність по інноваційному 
розвитку освіти України та визнання інноваційних здобутків викладачів університету в Україні. Крім 
того, ВАТ "Електровимірювач", який виготовляє електронні вимірювальні прилади та допоміжне 
обладнання до лабораторних робіт, розроблені викладачами кафедри фізики університету, отримав 
бронзову медаль у номінації "Створення сучасних засобів навчання"  за представлене обладнання.  
Отже, університет знаходиться на шляху невпинного поступального розвитку. Виділимо 

стратегічні напрями подальшого розвитку наукової роботи.  
§ Розширення спеціальностей в аспірантурі та докторантурі. Зокрема, планується відкриття 

докторантури за спеціальністю "Теорія літератури", аспірантури на історичному факультеті за 
спеціальністю "Історія України" та фізико-математичному факультеті зі спеціальності "Теорія і методика 
викладання інформатики", "Фізика твердого тіла" тощо. 
§ Посилення і здійснення диференційованої роботи по виборенню міжнародних грантів, стипендій, 

продовження роботи по розширенню держбюджетної тематики. 
§ Розвиток науково-дослідних центрів та лабораторій, зокрема спільно з Інститутом трансформацій 

суспільства передбачено створення науково-методичного центру з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції.  
§ Розширення кількості фахових наукових часописів в університеті, зокрема, з економічних, 

історичних наук, філологічних наук (україно-полонійська тематика). 
§ Здійснення перереєстрації спеціалізованої вченої ради з педагогіки у березні-квітні 2008 року. 
§ Продовження роботи по створенню спільних науково-дослідних лабораторій з НДІ НАН та АПН 

України та укладанню міжнародних договорів. 
§ Подальше стимулювання молодих науковців до активного наукового пошуку. 
§ Активізація роботи студентів, щодо їх результативної участі у Всеукраїнських олімпіадах. 

 
 

О.А. Дубасенюк 
проректор з наукової роботи, міжнародних та регіональних зв’язків 

(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
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ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "НОВАТОРСЬКІ 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ ЗАКЛАДИ В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ" 

 

Конференція відбулася на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка 22-23 
листопада 2007 року. Організаторами конференції виступали Міністерство освіти і науки України, Інститут 
педагогіки Академії педагогічних наук України, Житомирський державний університет імені Івана Франка 
та Всеукраїнська асоціація істориків педагогіки. 
У роботі конференції взяли участь вчені з 37 вузів та установ України, загалом 145 учасників з 18 міст 

України. 
Конференцію відкрили ректор університету Саух Петро Юрійович та начальник управління освіти і 

науки Житомирської облдержадміністрації Пастовенський Олександр Вікторович. Крім того на 
пленарному засіданні виступили О.В. Сухомлинська – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
АНП України, академік-секретар відділення історії педагогіки АПН України з доповіддю "Авторські 
педагогічні системи як складова оновлення національної школи", Н.С. Побірченко – доктор педагогічних 
наук, професор, проректор з наукової роботи Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини з доповіддю "Змістовий аспект поняття "авторська школа", Н.П. Дічек – доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки АПН України з 
доповіддю "Київський лікарсько-педагогічний інститут (1904-1914) – провісник вітчизняних спеціальних 
закладів освіти для дітей з вадами розвитку і поведінки". 
Робота конференції проходила за такими напрямами: "Соціокультурні та педагогічні аспекти розвитку 

новаторства в педагогіці", "Новаторські типи навчально-виховних закладів в Україні", "Організація 
навчально-виховного процесу в новаторських навчально-виховних закладах", "Персоналія і розвиток 
новаторства в освітньому просторі України", "Новаторство у сучасній системі освіти України". 
Доповіді представляли 2 дійсні члени АПН України, 13 докторів наук, 49 кандидатів наук, аспіранти та 

здобувачі. 
Зокрема, академік О.В. Сухомлинська відзначає, що історія української школи може надати цікаві і 

плідні приклади побудови авторських систем. Вона виділяє три авторські школи, три постаті – 
В.Ф. Дурдуківський, В.О. Сухомлинський, О.А. Захаренко, діяльність яких обіймає майже все ХХ століття, 
та аналізує їх особливості. Діяльність цих українських педагогів охоплюють різні історичні періоди, а їх 
ідеї можуть служити поштовхом для сьогоднішнього оцінювання інновацій в шкільній справі. Видатні 
педагоги у своїй діяльності задали певний вимір, запропонували й розвинули у своїх закладах шкільні 
цінності, які, поки існує школа як така, будуть завжди виступати певним орієнтиром у побудові 
педагогічних процесів, особливо сьогодні, в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів. Вивчення 
особливостей діяльності авторських педагогічних систем в історичному контексті може слугувати 
підґрунтям для подальшого розвитку національної школи. 
Професор Н.С. Побірченко проаналізувала змістовий аспект поняття "авторська школа", спираючись на 

роботи вітчизняний і зарубіжних дослідників у цій сфері. Простеживши еволюцію поняття авторська 
школа, його змістовий аспект визначено так – це гуманістичний навчально-виховний заклад, ідея 
створення якого належить педагогу-творцю, котрий розробив і поклав в основу його діяльності власну 
концепцію розвитку школи. Основою концепції виступає тріада: дитина – вчитель – батьки, що 
забезпечує ефективне функціонування і стабільні позитивні результати. Враховуючи сучасні реалії 
розвитку нашої держави, процеси, що відбуваються в освітньому просторі, який надзвичайно швидко 
глобалізується, наголошується на тому, що на сучасному етапі зміст поняття авторська школа 
поглиблюватиметься, набуватиме нових ознак і якостей, оскільки освіта як система – явище динамічне, 
вона постійно зазнає змін, реагуючи на виклики суспільного прогресу. 
Професор А.А. Сбруєва визначила особливості функціонування інноваційних освітніх мереж як 

принципово нової технології розвитку інноваційних шкіл в США. Проаналізувала типологічні 
характеристики, напрями та умови ефективності діяльності інноваційних освітніх мереж. На основі аналізу 
численних досліджень діяльності інноваційних освітніх мереж виділено умови ефективності їх діяльності: 
стабільність та послідовність ціннісних орієнтацій та цілей діяльності; чітка організаційна структура; 
постійна націленість на утворення нового знання, його експериментальна перевірка у педагогічній 
практиці; підтримка інноваційної діяльності вчителів; наявність необхідних ресурсів, у тому числі 
фінансових, часових, людських, інформаційних, інтелектуальних. 
Представлені доповіді активно обговорювалися учасниками конференції, і особливо молодими 

науковцями. 
Матеріали конференції опубліковано у "Віснику Житомирського державного університету імені Івана 

Франка" та "Історико-педагогічному альманасі" Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини. 

 
О.А. Дубасенюк 

проректор з наукової роботи, міжнародних та регіональних зв’язків 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
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ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ 
 
5 жовтня 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.04 у Східноукраїнському 

національному університеті імені Володимира Даля відбувся захист дисертації Махоріна Геннадія 
Леонідовича "Благодійна діяльність на Волині (1793-1917): історичний аспект" на здобуття 
наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 

Науковий керівник: Романюк Неля Йосипівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
культури і мистецтв Державного агроекологічного університету. 

Офіційні опоненти:  
- Панченко Петро Пантелеймонович, доктор історичних наук, професор кафедри історії та 

методики Київського педагогічного інституту імені Б. Грінченка; 
- Притуляк Павло Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософських і 

соціальних наук Київського національного торгово-економічного університету. 
 
12 жовтня 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.053.01 у Херсонському 

державному університеті відбувся захист дисертації Капелюка Володимира Володимировича 
"Формування особистості підлітка в однодітних сім'ях" на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання. 

Науковий керівник: Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор педагогічних наук, професор, 
проректор з наукової роботи, міжнародних та регіональних зв’язків Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. 

Офіційні опоненти:  
- Міщик Людмила Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і 

психології Запорізького національного університету; 
- Федяєва Валентина Леонідівна, кандидат педагогічних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Херсонського державного університету. 
 
12 грудня 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 в Інституті української 

мови НАН України відбувся захист кандидатської дисертації Титаренко Валентини Миколаївни 
"Лексика іншомовного походження в північноукраїнських пам’ятках ХVI – XVII ст." на 
здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська 
мова. 

Науковий керівник: Мойсієнко Віктор Михайлович, доктор філологічних наук, в.о. професора, 
директор навчально-наукового інституту філології та журналістики Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. 

Офіційні опоненти:  
- Білоусенко Петро Іванович, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови 

Запорізького національного університету; 
- Дидик-Меуш Ганна Михайлівна, кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу 

української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 
 
20 грудня 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.09 у Національному 

педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова відбувся захист кандидатської дисертації 
Мирончук Наталії Миколаївни "Формування культури міжособистісних взаємин старших 
підлітків у позаурочній діяльності" на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання. 

Науковий керівник: Левківський Михайло Васильович, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. 
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У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" публікуються 
оригінальні (раніше не опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних 
галузей науки. Вони повинні бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота. 

 

Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами: 
 Мова рукопису – українська. 
 Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа 

Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети 
додається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором 
(філологом), а роздруківка тексту – ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути 
ідентичним роздруківці. 

2.  Параметри сторінки: формат А4, поля – 3 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, 
нижній колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).  

3.  Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається 
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано 
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається 
набирати лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі 
тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та 
є більшим за довжиною від дефісу). Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Використання 
інших стилів не допускається.  

4.  Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 см, відступи зліва і справа – 0 мм, інтервал 
між рядками одинарний, інтервал між абзацами – 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо 
інше не передбачено даними правилами). 

5.  Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт  і разом з 
надписами поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру 
поля. Нижній абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по 
центру.   

6.  Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця". 
7.  Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і 

відповідати наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt, 
Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.  

Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення: 
Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу 

колонку з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.   
 

   
 

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул. 
 
 

8. Обсяг публікації прийматиметься в межах: 
-  стаття – 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 – орієнтовно до 4½ сторінки тексту, 

включаючи формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);  
-  повідомлення – 0,25 др. арк. 
-  рецензія – 0,3 др. арк. 
-  хроніка – 0,2 др. арк. 

9. Матеріали розташовуються у такій послідовності: 
а)  індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю); 
б) ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю); 
в) вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю); 



 

 

г) місце роботи: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу 
назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться у 
дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю; 

д) персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);  
е) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з 
вирівнюванням по центру); 

є) анотація статті (5 рядків) українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, 
окремий абзац з вирівнюванням по центру); 

ж) текст статті; 
з) список використаної літератури; 
і) місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р. 

(окремий абзац, вирівнювання по правому краю); 
ї) анотації статті російською та англійською мовами. 
 
10.  Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання 

позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки відділяється двокрапкою, 
наприклад, [6: 35]; номер тому також відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 2: 35] (6 пункт списку 
літератури, другий том, 35 сторінка); декілька джерел відділяються крапкою з комою, наприклад, 
[6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. Список починається підзаголовком "Список використаних джерел та 
літератури" (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру). 
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Тези доповіді 
Манакін В.М.  Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов'янських мов // 

Проблеми зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції / Університет мовознавства 
НАН України. – Київ, 1996. – С. 29-31. 

11.  Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив). 
Зразки: 
Стеценко О.И.  Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и 

английском языках (на материале журнальных статей по машиностроению). 
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного 

функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом, 
синтаксическом и текстовом. 

Stetsenko O.I.  Style peculiarities of scientific technical literature in Ukrainian and English (on the 
material of journal articles in the field of mechanical engineering). 

Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are 
revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic and textual. 

 
Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматися не будуть. 
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, провідному фахівцю підрозділу з 

питань інтелектуальної власності Щербаковій Н.П. (каб. 204 центрального корпусу).  Дискети, що 
містять остаточні (з усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються 
окремо у видавничий відділ університету Зарицькій О.Л. (кім. № 213 центрального корпусу).  

Дискети з текстами статей авторам не повертаються.  
 

Редколегія 
 



 

 

П О С Т А Н О В А 
 

15.01.2003  N 7-05/1 
Про підвищення вимог до фахових видань, 

внесених до переліків ВАК України 
 
Необхідною передумовою  для  внесення  видань   до   переліку наукових фахових  видань  

України  є їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 1-
02/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук 
та їх апробацію". Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються  вимог  до складу 
редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до 
друку, не надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою 
президії ВАК України від 22.05.1997 р.  N 1Б/5,  тим  самим обмежуючи   можливість   наукової   
громадськості  знайомитися  із результатами дисертаційних досліджень.  У зв'язку з  цим  президія 
Вищої атестаційної комісії України 
 

П О С Т А Н О В Л Я Є: 
 

1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у 
фондах визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань 
України, в яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень. 

2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб 
більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового 
видання. 

3. Редакційним  колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. 
Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише 
наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв'язок із важливими науковими чи  практичними   завданнями; аналіз останніх досліджень і 
публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення 
невирішених раніше частин загальної   проблеми,   котрим   присвячується   означена  стаття; 
формулювання цілей статті (постановка завдання);  виклад основного матеріалу  дослідження  з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

4. Спеціалізованим   ученим  радам  при  прийомі  до  захисту дисертаційних  робіт  зараховувати  
статті,   подані   до   друку, починаючи  з лютого 2003 року,  як фахові лише за умови дотримання 
вимог до них, викладених у п.3 даної постанови. 

5. Встановити обов'язковим подання до ВАК  України  разом  із клопотанням  про  внесення 
видання до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у  
Державному комітеті  інформаційної  політики,  телебачення  та  радіомовлення України. 

6. Зобов'язати установи,  які є засновниками фахових  видань, протягом  2003  року  надсилати  до  
ВАК  України один контрольний примірник видання із супровідним листом.  

7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз  наукового  рівня  
публікацій  у  фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення 
відповідних змін  до переліку фахових видань. 

 
 
Голова ВАК України  В.В. Скопенко 
 
Вчений секретар 
ВАК України    Л.М. Артюшин 
 
"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", № 1, 2003 р. 
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