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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

УДК 167/168:001.08 
О. П. Поліщук, 

доктор філософських наук, професор  
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

ПОСТНЕКЛАСИЧНА НАУКА: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ ПОВОРОТ 

У статті аналізується значення соціально-гуманітарного повороту в постнекласичній науці і 
стверджується, що особливості розвитку сучасної науки зумовлені передусім зростанням інтересу з 

боку вчених до вивчення гуманітарної і соціальної сфери. 

Як відомо, наука кінця ХХ – початку ХХІ століття докорінно відрізняється від попередніх періодів 
її історичного поступу. Сучасний етап її розвитку передусім характеризується виникненням великої 
кількості нових галузей наукового знання і, водночас, комплексними – міждисциплінарними – 
пошуками у царині найбільш значущих чи важких для аналізу проблем; появою значної кількості 
нових термінів, що збагачують тезаурус конкретної галузі знання (подекуди швидко набуваючи 
статусу загальнонаукового терміну: як-то, флуктуація, аттрактор, біфуркація тощо); новими 
принципами наукового пізнання: насамперед антропним, холістичним і коеволюції. Однак, 
спостерігається й так би мовити філософізація наукової творчості – широке привнесення 
філософських здобутків: знання, принципів і понять у спеціальнонаукові дослідження; зростання 
інтересу до позанаукових шляхів надбання знання і значна увага до позараціональних мислительних 
компонентів людини та подальша гуманітаризація науки. Крім того, це відбувається на тлі все 
зростаючого антисцієнтизму, як світоглядно-культурної настанови в науковій діяльності. Тобто, 
можна констатувати, як видається, соціально-гуманітарний поворот сучасної науки. 

Що з себе представляє нині соціально-гуманітарне знання та яку роль воно відіграє в сучасній 
науці? На жаль, вітчизняною думкою воно ще не належно проаналізоване. Дослідження даного 
феномена не чисельні, і осмислюється він переважно в межах історії та філософії науки. Так, 
передусім слід зазначити монографії В. Чуйка "Рефлексія основоположень методології філософії 
науки" (К., 2000) [1], В. Канке "Основні філософські напрямки і концепції науки. Підсумки ХХ 
століття" (М., 2000) [2]. Досліджується дана проблема й у колективній монографії "Науковий 
світогляд на зламі століть" / В. С. Лук’янець, О. М. Кравченко, Л. В. Озадовська та ін. (К., 2006) [3]. 
Слід також вказати на навчальний посібник М. Максюти "Філософія науки" (К., 2004) [4]. Однак, 
загалом слід констатувати необхідність подальшого дослідження цієї проблеми. 

Тому ставимо за мету здійснити аналіз генезису наукової раціональності та впливу на неї в новітні 
часи гуманітарного і соціального знання, що призвело до формування постнекласичної 
раціональності та методології наукового пошуку. Зупинимось передусім на аналізі постнекласичної 
раціональності і згадаємо основні етапи розвитку науки і типи наукової раціональності, які 
формувались історично. 

Докласична раціональність виникає на теренах античної культури. Як стверджував Парменід: 
"Думка завжди є думкою про те, що є. Одне й те саме – мислення і те, про що ми мислим". Іншими 
словами, думка завжди предметна. Осягнення підвалин буття думкою здійснюється умоглядно, а не 
на основі чуттєвого субстрату, думка продукується мисленням. Платон цю ідею поглиблює, 
висуваючи припущення про наявність ейдосів – ідеальних сутностей, які осягаються лише в мисленні. 
Аристотель висуває ще одне міркування, а саме: про невід’ємний зв’язок думки і слова, та на основі 
цього формулює вимогу необхідності запровадження наукових понять. Мислення в науковому 
пошуку, на його погляд, має непрагматичну спрямованість. Любомудрством людина прагне 
займатись завдяки внутрішнім запитам, – переконаний він. А Плотин стверджував, що мислення є 
виявленням загального в бутті – Божественних підвалин сущого. Так формується переконання, що 
основа наукового пошуку – інтелектуальне фіксування чи виведення істини: в мисленні людиною 
осягається причина існування сущого. Відтак любомудру необхідно знаходити основу доцільності у 
всьому, адже у світі все доцільно, тому необхідно глибше пізнавати природу. (Показово, що всі ці 
ідеї, напрацьовані античною філософською думкою, будуть вирізняти європейську раціональність 
протягом тривалого періоду розвитку наукової думки цього культурного регіону). Однак, антична 
раціональність має суттєву особливість – за доби Античності сформувалась картина світу як 
Космосу: гармонійного цілого, елементом якого є людина. Наразі людина визнається так би мовити 
часткою Всесвіту, і далебі не самою важливою. До того ж тут не виокремлюються ні наукова 
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діяльність, ані технічна чи художня творчість як самостійні і незалежні види людської діяльності. 
Адже, "техне" характеризує не сферу творчості, а ступінь майстерності людини, яка має прагнути 
"прирощувати" гармонію, створюючи довершені, красиві і потрібні речі. Відтак, технічне і художнє 
начала її діяльності сприймались як одне й те ж. 

Наукова революція кінця XVI-XVII ст. призвела до формування класичної європейської науки, а 
саме механіки і фізики. Поява наукової раціональності – це специфіка даного періоду розвитку 
наукової думки. Зокрема, Р. Декарт стверджує: "Мислю, отже, існую", а І. Ньютон вже висловлюється 
так: "Фізика, бійся метафізики". Наразі фіксується переконання про необхідність опертя на ідеальний 
план думки людини при пізнанні природи, однак буття вже не пов’язується з ідеєю детермінації 
Абсолютом. Показово, що декартові уявлення про божественний "першопоштовх" по відношенню до 
речовини та її самостійний розвиток після цього формують ідейну позицію, основою якої стає 
переконання про статичність фрагментів буття і прагнення розгляду елементів світу з дещо 
механістичних позицій. Світ ніби набуває статусу об’єкта, протиставленого суб’єкту. Така 
раціональність базується й на думці, що мислення – це суто пізнавальний процес, який має бути 
"чистим" від неідеально-моделюючих конструктів: ціннісних орієнтацій, чуттєвого субстрату тощо. 
Його основою є лише логіко-понятійна структура. Тому тут зосереджується увага лише на самому 
предметі наукового дослідження. Крім того, Г. Галілеєм зазначається значущість експерименту і 
повторюваності в дослідженні. Це призводить до прагнення тогочасних учених створювати моделі 
предметів, у тому числі ідеальні, і оперувати виключно ними. Тобто, наразі повністю нехтується 
суб’єктивне начало в науковому пізнанні: має місце орієнтація на здобуття істини, яка визнається, 
фактично, незмінною в часі. Наукове пояснення зводиться в такому випадку до пошуку причин і 
наслідків, а обґрунтування – до редукції знання про природу до принципів механіки. (Показово, що 
гуманітарна сфера не викликає зацікавлення тогочасних учених, але фіксується зародження інтересу 
до соціального пізнання). Іншими словами, саме в цей період розвитку європейської філософії і науки 
сформувались механічна картина світу, а також були закладені основи класичної наукової 
методології, в основу якої покладено аксіоматичний, гіпотетико-дедуктивний та індуктивний методи, 
метод моделювання. 

Наукова революція кінця XVIIІ-першої половини ХІХ ст.  призвела до переходу від класичної 
науки, зорієнтованої на вивчення механічних і фізичних властивостей об’єктів дійсності, до 
формування наукової діяльності, як спеціалізованої людської активності і науки як сфери людської 
діяльності. Поява низки інших наук: хімії, геології тощо призвела до змін у типі наукового пояснення 
і обґрунтування: на зміну творенню наочної механістичної моделі постає математично-несуперечлива 
модель. (Зокрема, праці Дж. Максвелла і Дж. Больцмана започаткували ідею можливості декількох 
теоретичних інтерпретацій матеріалу та ідею історичності наукового продукту). Так розпочався 
період класичної картини світу та класичної наукової раціональності,основи котрих закладені були в 
новочасний період.  

Кінець ХІХ-середина ХХ ст. став періодом наступної наукової революції: на основі величезної 
кількості відкриттів у природознавстві та техніці сформувалася некласична наукова раціональність і 
некласична наукова картина світу. Які ж можна виокремити основні риси даного етапу розвою 
науки? Передусім, слід вказати інтерес до суб’єкта наукової діяльності, уявлення про його вплив на 
результат наукової творчості; домінування ідеї діалектики світу і мислення; початок дослідження 
мікросвіту; появу значної кількості галузей науки, і, як наслідок, "вибухоподібне" зростання кількості 
науковців, що призвело до професіоналізації їхньої діяльності; поступову популяризацію думки про 
пізнавальні межі людини через "непрозорість" буття. У цей період поступово набуває значного 
поширення така методологічна позиція (і риса) сучасної науки, як плюралістичність у потрактуванні 
складних для дослідження об’єктів (існування одночасно декількох альтернативних гіпотез, 
концепцій, теорій). А в гуманітарному науковому пізнанні формується ідеал історичної реконструкції, 
який запозичується геологією та біологією. 

Кінець ХХ ст.  формує постнекласичну раціональність у науці: об’єктами вивчення тут стають 
вже не предмети, а історично змінні системи об’єктів. Ідея історичної реконструкції як типу 
теоретичного знання, набуває  широкого застосування (вона використовується зокрема астрономією, 
фізикою тощо). Поширюється й ідея термодинаміки неврівноважених процесів та ідея "точок 
біфуркації" (І. Пригожін). Особливістю даного періоду стає й так би мовити етизація наукового 
пошуку: набуває популярності ідеал ціннісно-вмотивованого наукового пошуку (на засадах 
гуманістичної моралі). Має місце також поглиблений інтерес до людини, її історії, перспектив 
існування. Антропний принцип, за яким наш світ відповідає саме нам, стає все більш цінним при 
наукових дослідженнях. Так, звертається увага на константу електромагнітної взаємодії, числове 
значення якої 1/37 необхідна для виникнення молекул і т.п. Фіксується, крім того, й інтерес до 
філософської спадщини різних культур і періодів історичного поступу людства.  
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Ще однією важливою рисою сучасного типу раціональності виступає прояв інтересу до 
ненаукових типів і форм знання, а також до позараціональних засад мислення. Тому зростає інтерес 
науковців до інтуїції вченого, емотивного підґрунтя його творчості, ціннісних засад його діяльності і 
т.п. Більше увага починає привертатися до естетичного чинника – краса все частіше розглядається як 
критерій суб’єктивної цінності самого наукового пошуку та евристичний принцип побудови гіпотези, 
концепції, теорії і подібного. Має місце зростаючий інтерес і до традицій східного типу мислення. 
Якщо західна традиція зорієнтована, насамперед, на осягнення природи та її феноменів через 
експеримент, перетворення в діяльності, то східне мислення – споглядальне і системне за суттю. Для 
нього світ – цілісна система, а людина – його елемент. (Наразі маємо аналогію з античною думкою, 
напрацювання котрої використовуються часто-густо й нині, але самий її світоглядний "дух" було 
втрачено Європою). 

У зв’язку з поширенням антропного принципу, який виголошує людину як необхідного 
спостерігача фізичних параметрів Всесвіту, фіксується ще один момент сучасного типу 
раціональності. За "слабким" антропним принципом стверджується: людина домірна світу, щоб бути 
його уважним спостерігачем, а за "сильним" антропним принципом: у людини – особливий статус у 
Всесвіті як необхідного його спостерігача. (Показовим наразі видається таке висловлювання 
Дж. Вілера: "Ось людина, якою має бути Всесвіт"). Отже, людина виголошується предметом 
поглибленого наукового дослідження. Якщо вона домірна світу, то вивчення організації її буття – 
"ключ" до осягнення засад гармонії світу. Якщо вже в момент появи Всесвіту були закладені (правда, 
невідомо ким і навіщо) основи буття Людини як Спостерігача, то, відтак, ця істота відповідальна за 
його буття з моменту своєї появи. Тому маємо нині не лише розвиток природничих наук про людину, 
а й гуманітарного знання, і, навіть, тенденцію до "злиття" предмету їх пошуку. А також внаслідок 
цього фіксується створення загальнонаукової картини світу на основі принципу універсального 
еволюціонізму, який об’єднує ідеї системного і еволюційного підходів розвитку світу й людини. (В 
його утвердженні мали значущість, передусім, теорія нестаціонарного Всесвіту, теорія біологічної 
еволюції як мутагенезу, концепція ноосфери, теорії систем). Але попри це маємо й паростки його так 
би мовити антипода, зокрема популяризацію ідей креаціонізму чи інволюції. Поширюється біосферна 
етика та загалом етизація наукової діяльності. Тому рисою сучасного типу наукової раціональності 
стає антропний ракурс бачення предмета наукового осмислення.  

Звернення уваги на нестабільність, хаосогенність буття призводить й до посилення діалектичних 
засад наукового мислення та методології наукового пошуку: тому надається перевага не 
аналітичності мислення, а його синтетичності як стратегії інформаційного опрацювання проблеми. 
Саме він дає можливість виявити "корпоративні" (Г. Хакен) засади організації елементів цілого, які 
проявляються саме в неврівноважених умовах буття цих елементів. Оскільки у врівноважених умовах 
існування елементів світу (або буття всіх елементів цілого) має автономний характер, а при 
нестабільному стані очевидно проступає їх "ансамблевість", то фіксується наразі інтерес науковців до 
вивчення "ситуаційної детермінації" (С. Мангейм) як невід’ємного чинника пізнання. І, відтак, 
набуває значущості для наукового аналізу постать самого дослідника: його мислення, ціннісна сфера, 
мотиваційні спонуки діяльності і т.п. Тому для вченого набуває цінності інтерес до контексту буття 
чого-небудь або кого-небудь. 

У чому ж загалом корениться своєрідність методологічних принципів соціально-гуманітарного 
пізнання, які проникають все ширше в інші сфери наукового пізнання? Насамперед, необхідно 
вказати на деякі своєрідні риси соціально-гуманітарного пізнання, які докорінно відрізняють його 
предмет, принципи і методологію наукового дослідження. 

• Його об’єкт відмінний від природничого пізнання – це світ людини і сама Людина. Тому для 
гуманітаристики важливо завжди пам’ятати про відмінності між людьми як об’єктами пояснення і 
людьми як моральними суб’єктами, що важливі для обґрунтування їхньої віри та їхніх дій (Р. Рорті). 

• Оскільки воно зорієнтоване на осмислення процесів розвитку суспільства і людини, то 
особливе значення наразі надається принципам історизму та детермінізму, відповідно яким об’єкти 
розглядаються як змінні та системно організовані. 

• Таке пізнання завжди має ціннісно-змістове наснаження щодо освоєння чи впливу на 
людське буття, тобто йому притаманний не лише прагматизм,  а й аксіологічна спрямованість. 

• У соціально-гуманітарному пізнанні важливе значення має не стільки процедура надбання 
знання, а його інтерпретації та розуміння. 

• Гуманітарний матеріал надто індивідуалізований, відтак, його важко структурувати і 
типологізувати при дослідженні. Так само важко це зробити й по відношенню до результатів 
соціального пізнання (через мінливість і складність об’єкта його дослідження). Це призводить, як 
видається, до прагнення сучасних науковців-гуманітаріїв спиратись переважно на міждисциплінарний 
підхід (чи навіть міжнауковий) при опрацюванні наукової проблеми. Крім того, в гуманітарному 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 53. Філософські науки 

 
6 

пізнанні особливе значення надається суб’єктивній основі наукової творчості – особистості вченого, і, 
наразі, піднімається статус інтерсуб’єктивного начала в науковому пошуці. 

• У гуманітарних науках значне місце посідає семіотична проблематика, тому тут велика увага 
приділяється комунікації та діалогу. 

• У соціально-гуманітарному пізнанні спираються передусім на такі методи як: 
спостереження (як відомо, просте спостереження є регістрацією фактів і подій ніби зі сторони; 
включене спостереження відбувається внаслідок адаптації дослідника до соціального середовища при 
"включенні" до нього як члена цієї спільноти та аналізі фактів "зсередини", так звана етнометодологія 
– різновид включеного спостереження, при якому результати опису соціальних явищ доповнюються 
їх інтерпретацією з врахуванням походження членів даної групи); інтроспекція як усвідомлений 
тривалий самоаналіз подій внутрішнього життя з метою виявлення його особливостей; емпатія – 
сприйняття внутрішнього світу іншої людини через уявне ототожнення з ним;  компаративістський 
метод – спосіб дослідження через порівняння різних груп за деяким параметром або порівняння 
одних й тих самих осіб і груп протягом тривалого часу; ідеографічний метод – опис індивідуальних 
особливостей поодиноких історичних фактів; метод біографізму – спосіб дослідження суб’єктивної 
сторони суспільного життя особистості через аналіз особистих документів, в яких фіксується опис 
деякої події чи явища та авторська їх оцінка;  ігрові методи як імітаційні ігри та ігри відкритого типу 
тощо. 

• Воно спирається насамперед на такі принципи (за В. Ільїним), як-то: терпимість, умовність, 
аполітичність, гуманність, антиактивізм. 

Але з чого ж власне розпочався соціально-гуманітарний поворот у науці, який суттєво вирізняє 
сучасний етап її розвитку? Одним з напрямів філософії та науки, що осмислював соціально-
гуманітарну проблематику сучасного суспільства, виступила соціальна філософія і філософія 
культури, репрезентована передусім напрацюваннями представників Франкфуртської школи 
(М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Е. Фромм, Г. Маркузе, Ю. Габермас). Так, сучасні кризові явища в 
суспільстві Ю. Габермасом пов’язано зі зведенням комунікативної раціональності до 
цілераціональності: зведення "життєвого світу" людини до "ідеологізації" науки і техніки, а також 
деполітизації "громадськості". Загалом філософсько-культурологічні ідеї представників даної школи  
ґрунтувались на уявленні про раціоналізацію життя людини з часів Нового часу як причину 
цивілізаційної кризи сучасності. За Просвітництва, на їхній погляд, виникає уявлення про цінність 
саме раціонального опанування природою, що викликає формування у новітній період "масової 
культури" та суспільства "масового споживання". На думку Т. Адорно, технічний прогрес сучасної 
цивілізації веде до екологічної катастрофи чи навіть загибелі людства внаслідок духовної деградації. 
Така позиція засвідчує технофобію як песимістичну оцінку перспектив розвитку сучасного людства. 
Завдяки напрацюванням представників даної школи в філософії і науці починає набувати 
популярності й антисцієнтизм – негативна оцінка потенціалу науки як чинника існування сучасної 
цивілізації. 

Ще одним ідейним підгрунтям соціально-гуманітарного повороту в сучасній науці стали 
напрацювання представників філософської герменевтики, якими здійснено ревізію методології 
наукового пізнання. Г.-Г. Гадамер так окреслив її суть: фундаментальна істина герменевтика така – 
істину не може пізнавати і повідомляти хтось один. Всебічно підтримувати діалог, надати слово й 
інакомислячому, вміти засвоювати висловлене ним – ось у чому суть герменевтики. Основні 
філософсько-методологічні вимоги сучасної герменевтики, які суттєво вплинули на ідейні позиції та 
методологічні вимоги постнекласичної науки можна звести до такого:  

− природничо-наукова методологія немає універсального характеру застосування, тому 
позанауковими способами досягнення істини є мистецтво, філософія чи історія, якими 
осмислюється соціальне життя на основі культурно-історичної традиції; 

−  застосовувати методологію природничих наук до вивчення соціального життя необхідно 
обережно, враховуючи специфіку предмета соціального пізнання;  

− істина не є характеристикою тільки якості пізнання, але виступає передусім 
характеристикою самого буття людини; і вона не "схоплюється" за допомогою метода, а лише 
"привідкриває" себе; істина ж соціального буття "реалізується" людьми, насамперед через 
мистецтво;  

− розуміння – основа розкриття досвіду осягнення істини, розуміння – це спосіб існування 
суб’єкта соціального пізнання, який водночас пізнає й оцінює дійсність; і зрозуміти щось можна 
лише при наявності "попереднього розуміння" в інтерпретатора – попереднього уявлення про 
зміст чогось;  

− розуміння – це розгортання логіки запитання й відповіді на нього, тому розуміння людиною 
світу і взаєморозуміння людей здійснюється в "стихії мови";  
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− слід відмовитись від чіткого розмежування суб’єктивності тлумача та об’єктивності того, 
що ним витлумачується.  
Тому як підсумок зазначимо, специфіка розвитку сучасної науки обумовлена значною мірою саме 

зростанням інтересу науковців до гуманітарної та соціальної сфери. Думка, виголошена за часів 
Античності, що багато див є на світі, але людина з них найдивніша (Софокл), нині набуває все 
більшої значущості. 
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Полищук Е. П. Постнеклассическая наука: социально-гуманитарный поворот. 

В статье анализируется значение социально-гуманитарного поворота в постнеклассической науке и 
утверждается, что специфика развития современной науки, прежде всего, обуславливается 

возрастанием интереса ученых к изучению гуманитарной и социальной сфер. 

Polishchuk O. P. The Postneoclassic Science: the Sense of Social-Human Aspect. 

In the article the social-human aspect in the postneoclassic science is analysed and it is asserted that 
specifics of the modern scientific development is based  to the growth of scientist’s interesting to the leaning 

of humanistic and social spheres. 
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Р. ДЕКАРТ І Л. ВИГОТСЬКИЙ  
(ПРОДОВЖЕННЯ КАРТЕЗІАНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ ЧИ ЇЇ ЗАПЕРЕЧЕННЯ) 

У статті розкривається ступінь впливу філософської системи Р. Декарта на формування поглядів 
Л. Виготського щодо розвитку свідомості людини в історичному процесі як прояву єдності 

індивідуального пізнання і загального розвитку культури суспільства. Здійснено додатковий аналіз 
обох систем з точки зору сьогодення та відповідної філософської позиції автора статті. 

Розробляючи проблеми вікової психології Л. Виготський спирався на діалектико-матеріалістичне 
вчення марксистської філософії про розвиток мислення. У працях Л. Виготського ми зустрічаємо 
також його звертання до Г. Гегеля, Л. Фейєрбаха, Р. Декарта, А. Августина, Ф. Бекона, І. Канта, 
Ж. Ж. Руссо, Б. Спінози. Даний перелік мислителів свідчить, що Л. Виготський прагнув використати 
філософські принципи пізнання в якості методологічної підстави, аргументу розробки ним самим 
концепції співвідношення мислення та мови як спроби вирішення однієї із заплутаних і складних 
питань проблеми експериментальної психології. Безсумнівною заслугою Л. Виготського є його 
вчення про розвиток свідомості в історичному процесі як прояв єдності індивідуального пізнання і 
загального розвитку культури суспільства, вчення про слова і його значення, як одиницю мислення і 
мови суб’єкта пізнання. Однак, концептуальний підхід Л. Виготського як і кожна чи то філософська, 
чи то психологічна теорія свідомості, мислення, пізнання, є відкритим для полеміки, таким, який 
створює інтелектуальний фундамент подальшого розгортання в історичному часі вирішення тих 
пізнавальних завдань, які він засвідчував своїми експериментальними та теоретичними розробками. 
Дана проблемність міркувань Л. Виготського, зокрема, щодо мислення і мови характеризує 
теоретико-методологічний зміст власної позиції, яка базується на неоднозначності його ставлення до 
міркувань ряду мислителів епохи Нового часу стосовно природи мислення. У даній статті ми 
поставили перед собою мету вияснити ступінь впливу філософської системи Р. Декарта на 
формування поглядів Л. Виготського, відмінності між цими мислителями в розумінні походження 
мислення людини, зв’язку мислення і мови. Підставою визначення такого об’єкта для аналізу є 
критично-суперечливе ставлення Л. Виготського до вчення Р. Декарта. 

Звісно, об’єктивний порівняльний аналіз взаємовідношення наукових концепцій провести 
неможливо, базуючись тільки на уяві однієї із них про іншу, особливо коли вони розмежовані 
декількома століттям історичного часу. Тому робиться додатковий аналіз обох систем з точки зору 
сьогодення та відповідної філософської позиції автора статті.  

Проблема мислення завжди була інтелектуальним містком, що з’єднував конкретні науки з 
філософією. Не є виключенням у такій поліфункціональній системі відношень і експериментальна та 
теоретична психологія, яку в даній статті представляє вченням про мислення і мову Л. Виготський, і 
який обрав концепт розуму Р. Декарта за методологічний аргумент критики концепцій вікового 
розвитку мислення і мови Піаже, Б. Штерна, Келлера, Уотсона, H. Axa та інших зарубіжних 
психологів. 

При безсумнівній різниці концепцій вікового розвитку мислення Р. Декарта і Л. Виготського 
неважко побачити між ними і відповідну подібність. Тому ми прагнемо вияснити: чи не хотів 
Л. Виготський поставити інтелектуально-науковий бар’єр між передумовою – вченням Р. Декарта і 
власне своєю концепцією чи намагався засвідчити спільність деяких гносеологічних джерел своєї 
теорії мислення та мови із філософською концепцією розуму Р. Декарта.  

У середньовіччі значення поняття віку людини мало додаткову ознаку індивідуальності. Воно 
використовувалось часто художниками реєструючою датою віку людини, з якої писався портрет. 
Також вік був додатковою числовою характеристикою людини разом із власним іменем, іменем сім’ї, 
назвою місця проживання. У XVI ст. в освічених колах суспільства, де повсякденна поведінка членів 
сім’ї свідчила про точне дотримання звичок, діти знали чітко свій вік. Але історики свідчать, що 
існуючі тоді правила хорошого тону не дозволяли їм прямо і точно відповідати на запитання про їх 
вік і стимулювали ухилятися від конкретної відповіді. Однак, значення поняття віку людини повинно 
було зростати, бо релігійні та цивільні реформатори вимагали його введення в різні документи.  

У середньовічному сприйнятті світу поняття віку людини відносилось до системи фізичного опису 
і пояснення світу, зв’язку людини і світу. Поняття вікових етапів життя людини займало важливе 
місце в ненаукових концепціях буття світу – астрології, магії і були широко розповсюдженими в 
повсякденному вжитку. Тому вікові періоди життя є улюбленою темою середньовічної літератури, у 
творах яких пов’язувалась доля людини із долею планет. Для середньовічного індивіда періодичність 
етапів життя була необхідною циклічною спадкоємністю, передбаченою загальним порядком та 
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сукупністю речей. Етапи життя відповідали не тільки біологічним психофізіологічним стадіям життя 
людини, але і її соціальним функціям. У XVI ст. у Франції було запропоновано перевести обширну 
термінологію для визначення вікових періодів життя людини з латині на французьку мову. І вже у 
французькому вживанні таких термінів їх стало менше, отже і періодів життя людини стало три: 
дитинство, молодість, старість. Слід зазначити, що до XVІІI ст. дитинство ототожнювали із юністю. 
Історія засвідчує зміну значення слова "дитина", але залишалась невизначеною межа між дитинством 
та юністю, а також тою віковою категорією, яка називається молодістю.  

Р. Декарт розпочинає свою систему пізнання із спроби відповісти на питання, що є людина, в чому 
полягає її сутність як суб’єкта пізнання. Прагне розшукати відповідь на дане питання в пізнавальній 
діяльності людини, яку вважає сутнісною ознакою її буття. Процес пізнання розгадає як прояв 
суб’єктивної активності суб’єкта. Активність пізнаючого суб’єкта філософ-раціоналіст прагне 
розкрити через встановлення природи пізнавальних здатностей людини, із яких виокремлює розум в 
самостійний предмет власного наукового аналізу.  

Для Р. Декарта безсумнівним є те, що соціокультурні умови прояву здатності людського розуму 
раціонально мислити також впливають на формування і розвиток ясних і чітких суджень. Соціально 
налаштовані думки людини опосередковані віковими чинниками розвитку пізнавальної здатності 
людини. Р. Декарт розрізняє відповідну періодизацію вікового розвитку людини і пов’язану з нею 
формуючу здатність пізнавати світ не тільки чуттєво, aлe і раціональним мисленням. На його думку в 
дитинстві розум людини прив’язаний до свого носія – тіла і нездатний сприймати речі чіткої та ясно. 
Для дитячого розуму інтелектуальне і тілесне ще тотожні, "відносячи до тіла на всі наявні в ньому 
поняття про інтелектуальні речі" [1: 232]. 

Р. Декарт прагнув розробити метод індивідуальної адаптації суб’єкта пізнання до наявного 
порядку об’єктивного світу. Тому і вважав, що саме розум, інтелект допоможе людині 
пристосуватись до соціального середовища. І пізнавальну діяльність вважав головною у процесі 
вікового розвитку людини. Звісно, Р. Декарт не міг досить детально, при відсутності відповідних 
експериментальних даних неіснуючої самостійно науки психології розкрити згадані ним два 
(дитинство і дорослість) вікові етапи, охарактеризувати особливості розвитку мислення і мови в ці 
періоди розвитку людини. Однак він вказав на якісну специфіку даних вікових періодів такого 
розвитку: притаманність дитячому сприйняттю такого змісту, який пізніше Л. Виготський називав 
"житейським", при якому дитина мислить ще образами а не поняттями, і який свідчив ще про 
недостатньо сформований у дитини раціональний розум, і раціональна суб’єктивна рефлексія 
індивідом своєї самості, себе, природного і соціального середовища йому ще не притаманна. Мабуть 
саме про ці два періоди життя пізнаючого індивіда говорив пізніше Ж. Ж. Руссо як дворазове 
народження особистості: "один раз – щоб існувати, другий – щоб жити". У вітчизняній психології 
теорію детермінації соціальним середовищем розвитку вищої психічної функції індивіда розробляв 
Л. Виготський. І ця функція з самою початку свого формування проявлялась як соціальна. Різницю 
між наглядно-образним і логічним мисленням він вбачав у тому, що ці види мислення дають 
можливість пізнавати суттєві властивості речей у різних ситуаціях і тим самим знаходити правильне 
вирішення поставлених перед індивідом завдань. Одну із таких задач Р. Декарт брав до уваги, коли 
формував свій діалектичний метод пізнання як діалектичну взаємодію чуттєвого і раціонального, 
сумніву і впевненості, інтуїції і інтелекту, індукції і дедукції. 

У своїй праці "Мислення і мова" Л. Виготський демонструє бездоказовість теорії асоціативного 
розуміння природи слова і його значення. У контексті критики положень спроб звести мислення до 
асоціацій звертає увагу на наукову неспроможність представників Вюрцбургської школи довести 
наявність особливих закономірностей плину думки. Вважає, що ця психологічна школа розмежувала 
мову і мислення, звільнила думку від кайданів всього образного, чуттєвого, відкинула асоціативний 
аспект змісту думки і перетворила її в чисто духовний акт. Цим самим, пише Л. Виготський, 
психологія знову повернулася до минулого науки, зупинилася на донаукових, спіритуалістичних 
джерелах концепцій Августина і Р. Декарта, але пішла, на думку О. Кюльпе, далі Р. Декарта по шляху 
утвердження суб’єктивного ідеалізму у вченні про мислення. 

Приписування Л. Виготським концепту розуму Р. Декарта елементів містицизму, 
спіритуалістичності пізнання, на нашу думку, частково обумовлене існуючою, по-перше, 
об’єктивною ситуацією в науці початку ХVІІ ст., усвідомлення безпідставності схоластичної 
методології пізнання, визнанням вирішальної ролі цілеспрямованого досліду /експерименту/ в 
ефективному дослідженні об’єктивних закономірностей і, одночасно з цим пануванням релігійної 
християнської ідеології та доктрини церкви як домінуючого соціального інституту, під впливом якого 
знаходилась наука і філософія; по-друге, сприйняттям сучасною психологічною наукою першої 
половини XX ст. в особі Л. Виготського вчення Р. Декарта про інтелектуальну інтуїцію (У 
"Міркуваннях про метод" воно складає правило його метода) як визнання філософом-раціоналістом в 
інтуїції надприродних властивостей Бога. Інтуїція як засіб народження істини способом 
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божественного осяяння дослідника трактувалась А. Августином. Інтуїція від античності до наших 
днів представляє собою один із найбільш невивчених аспектів пізнавальної діяльності людини. 
Складність вивчення обумовлена нероздільністю чуттєвого та раціонального компонентів 
пізнавальної дії, яка приводить до великих наукових великих відкриттів. До Р. Декарта і в сучасній 
йому філософії акцент на розумінні природи інтуїції переносився поперемінно то на аналітичний, то 
на чуттєвий компонент. Р. Декарт прагнув перебороти дуалізм розуміння ролі інтуїції в пізнанні 
спробою показати єдність розуму і тіла при домінуючій ролі інтелекту. У контексті аналізу 
пізнaвaльниx можливостей кожної із цих двох субстанцій сутностей прийшов до цілком 
закономірного висновку про перевагу розуму над чуттєвим сприйняттям у пізнанні. Розум у 
Р. Декарта пізнає істини здійсненням двох своїх дій: інтуїції та дедукції, що приводять до пізнання 
речей без всякого обману. "Людям не открыто никаких других путей к достоверному познанию 
истины, кроме очевидной интуиции и необходимой дедукции" [2: 123]. Поняття інтуїції у Р. Декарта є 
синонімом терміну "природне світло", яке гарантує пізнання істини як протилежність 
"надприроднього світла" містики у схоластичній теорії пізнання. У третьому правилі для управління 
розумом Р. Декарт дає своє визначення інтуїції: "Под интуицией я подразумеваю не зыбкое 
свидетельство чувств и не обманчивое суждение неправильно слагающего воображения... [3: 84], і 
далі пише, що інтуїція є свідчення ясного і уважного розуму. Інтуїція як спосіб отримання знань не 
вимагає від людського розуму ніяких зусиль. І таке розуміння істини настільки чітке й легке для 
усвідомлення, що не залишає місця для сумніву. А в шостому "Метафізичному розмислі" Р. Декарт 
принципову різниш між чуттєвою уявою і інтелектуальною інтуїцією пояснює на прикладі уяви 
трикутника і осмислення тисячокутника без усякої уяви. Інтуїція згідно міркувань Р. Декарта утворює 
лише висхідний пункт розмірковувань. Тому зупинятись на констатації лише дії інтуїції як елементу 
людського розуму Р. Декарт не міг, бо усвідомлював, що багато речей пізнаються завдяки постійному 
і безупинному руху думки суб’єкта. Тому і ввів у набір пізнавальних дій розуму також і дедукцію, 
якою пізнається все, що необхідно виводиться із інших достовірних відомих речей. Усі інші дії 
розуму, які прагне людське бажання застосувати в пізнанні, цілком марні. 

Звісно, Р. Декарт здійснив наукову помилку, коли спробував поєднати механічно тілесну 
субстанцію людини з її розумною душею в організмі людини. Місцем єднання цих двох субстанцій 
сутності людини він визначив шишковидну залозу (епіфіз), яка начебто здатна своїми коливаннями 
впливати на "тваринних духів", на зміст відображення тілом і свідомістю об’єктивного світу. Такі 
міркування філософа з точки зору Л. Виготського були ненауковими, а мали ознаки містичності. 
Однак, І. Павлов зазначив, що Р. Декарт вперше в науковій думці описав схему безумовно-
рефлективних реакцій людського організму своїм тлумаченням так званих "тваринних духів" 
(дрібних частинок крові, що курсуючи по нервових каналах піднімаються до мозку і засвідчують 
реакцію-рух м’язів тіла тварини чи людини як відповідь на подразники). Подібне трактування (в 
категоріально-понятійному аспекті) фізіологічних процесів є дійсно науково примітивним, але 
методологічно вірним для подальшого розвитку сучасної фізіології вищої нервової діяльності 
людини.  

Л. Виготський, підсумовуючи критичний огляд основних сучасних психологічних учень про 
мислення і мову визначає два основних положення, що притаманні проаналізованим зарубіжним 
течіям психологічної думки, одне з яких в контексті теми нашої статті представляє дослідницький 
інтерес. Мова йде про висновок, що "все эти учения рассматривают слово и его значение вне 
развития" [4: 267]. На думку Л. Виготсъкого, відкриття непостійноcтi, неконстантності, мінливості 
значень слів та їх розвитку є головним і основним науковим результатом роботи його колективу який 
дозволяє вивести експериментальну психологію із методологічного глухого кута, до якого привела 
довготривала інтелектуальна суперечка між представниками різних шкіл та зміна окремих напрямків 
сучасної психології. Встановлення мінливості значень стало можливим тоді, пише Л. Виготський, 
коли була визначена правильно природа самого значення слова [4: 288-289]. Природа значення 
розкривається через узагальнення, яке є основним компонентом змісту всякого слова, "ибо всякое 
слово уже обобщает" [4: 288]. 

Саме цей гносеологічний кут мав на увазі О. Лосев, коли зазначав, що всі терміни та ідеї сучасної 
філософії важко зрозуміти, якщо не брати до уваги їх історичне походження. На прикладі аналізу 
символу О. Лосев (мова йде про термін) розкриває динаміку зміни значення даного поняття від 
живого чуттєвого споглядання в символі до ступеня абстрактного мислення. "История символа 
поражает постоянным наличием в нем именно эти трех моментов: живого чувственного созерцания, 
абстрактного мышления и человеческой практики, переделывающей самое действительность" [5: 
330]. Без діалектичного закону єдності і боротьби протилежностей неможливо встановити, як живе 
безпосереднє споглядання дійсності /і мови/ стає абстрактним мисленням, а саме абстракне мислення 
перетворюється в практичну діяльність, яка перетворює дійсність. 
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Символ є не просто знак тих чи інших предметів, він заключає в собі узагальнений принцип 
подальшого розгортання розміщеного в ньому смислового змісту, тобто значення. Звісно значення 
терміну "символ" в математиці наближається до поняття знака. Таке значення є лише частковим 
випадком прояву дії діалектичної теорії співвідношення одиничного і загального. Повного 
співпадання, відповідності одиничного і загального в кожному значенні слова, символі досягти 
неможливо. Існує неспівпадання фізичної і семантичної сторін мови, за одною і тою ж граматичною 
структурою може приховуватись різне духовне значення. Однак таке неспівпадання не тільки не 
виключає єдності фізичної і семантичної сторін мови, але з необхідністю передбачає цю єдність. 
Л. Виготський прийшов до висновку, що наша повсякденна мова ("житєйські поняття" – термін 
Л. Виготського) в силу притаманних їй змістовних коливань значень слів знаходиться в стані 
мінливої рівноваги "между идеалами математической и фантастической гармонии и в непрестанном 
движении, которое мы называем еволюцией" [6: 293]. Методологічним підґрунтям формулювання 
такого положення Л. Виготським, на нашу думку, виступили міркування Р. Декарта про специфіку 
математичного мислення. Тому Л. Виготський писав, що повна ліквідація невідповідності на користь 
загального, досягається лише по ту сторону мови та його навичок – в математиці. I першим, хто 
побачив в математиці мислення, похідне від мови, але таке, яке перебороло обмеженість мови, 
піднялося вище конкретики чуттєвості слова на ступінь узагальнення його значення, на думку 
Л. Виготського, був Р. Декарт.  

Дійсно, в цьому аспекті наукової заслуги Р. Декарта перед нащадками Л. Виготський не 
помилявся. В епоху Нового часу природознавство не могло розвиватись без формалізації і пошукової 
діяльності своїх досягнень. Оскільки математика була сутністю формалізації знань ще в античну 
епоху, то математизація природознавства вже в епоху Нового часу була неможлива без прогресивного 
розвитку самої математики.  

Визнаною є заслуга Р. Декарта в становленні сучасної алгебри введенням буквених символів, він 
позначив перемінні величини буквами латинського алфавіту /х, у, z /. Р. Декарт також розкрив зв’язок 
величини і функції, об’єднав алгебру і геометрію введенням системи прямолінійних координат. 
Сучасний український дослідник В. Баранов відзначає, що в літературі про Р. Декарта акцент 
робиться на впливі математичних ідей і методів на власне філософські погляди мислителя новочасної 
епохи. Він же наголошує, що вплив філософських поглядів Р. Декарта на побудову його 
математичних принципів наукового пізнання вивчено ще недостатньо [7: 121]. 

Для нас актуальним є сам факт визнання психологом Л. Виготським декартового принципу 
раціональності мислення як високого рівня узагальнення результатів чуттєвого пізнання. Р. Декарт 
розробив раціоналістичну методологію пізнання, яка не означала ігнорування чи недооцінки 
дослідного факту пізнання. Він досить схвально ставився до індуктивної методології Ф. Бекона. Але в 
основу свого методу пізнання Р. Декарт, користуючись і дослідно-індуктивним методом, поклав ідею 
вдосконалення аналітичного складу мислення, прийомів аналітичної пізнавальної діяльності, серед 
яких віддав перевагу дедуктивно-математичному способу отримання нових знань. Дедукцію він 
розумів як "загальну математику", ширше дедуктивного формально-логічного способу, притаманного 
традиційній аристотелівській логіці. 

Важливим у концепції Л. Виготського є розуміння єдності житейського і наукового поняття. 
Розвиток житейського поняття, житейського мислення на основі буденної мови досягає такого рівня, 
при якому дитина має змогу засвоїти наукове поняття і усвідомити його. "Ребенок должен дойти в 
спонтанных понятиях до того порога, за которым вообще становится возможным осознание" [8: 248]. 
Л. Виготський розглядає сам розвиток спонтанних, житейських понять у часовому вимірі, в 
параметрах темпоральності розвитку мислення дитини. Осмислене пізнання дійсності появляється у 
дитини тоді, коли життя її життя і навколишнього соціального середовища "уложена в его сознании в 
рамки первичного обобщения "прежде и теперь" [8: 248]. Розвиток наукових понять у дитини 
починається у сфері усвідомлення довільності та продовжується далі, одночасно "проростаючи" у 
сферу особистісного житейського досвіду "конкретної життєдіяльності". Діалектичність 
взаємозв’язку розвитку наукових цілераціональних понять, виразників цілераціонального мислення і 
житейських понять засвідчує, на думку Л. Виготського, актуальність відповідної зони найближчого 
розвитку дитини. 

Різниця між споглядально-образним і логічним мислення полягає в тому, що ці види мислення 
дозволяють видалити суттєві властивості предметів. Образне мислення у своїх найпростіших формах 
проявляється вже в ранньому дитинстві при вирішенні обмеженого кола практичних житейських 
завдань при застосуванні найпростіших засобів. Розвиток логічних форм мислення розпочинається із 
формування знакової функції свідомості. У процесі спілкування відбувається засвоєння вироблених 
людських понять, тобто знань про загальні та суттєві ознаки предметів і явищ дійсності, закріплених 
у словах. Поняття об’єднані між собою в логічно чіткі системи значень слів /знань/, що дозволяє із 
одного знання виводити інше і тим самим вирішувати пізнавальні задачі, не звертаючись 
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безпосередньо до реальних предметів чи явищ або їх образів. Виходить, що на загальній "драбині" 
психічного розвитку людини логічне мислення стоїть вище образного в тому розумінні, що дає 
можливість вирішувати більш широке коло пізнавальних завдань по осягненню істини. Р. Декарт вже 
наголошував, що потрібно продовжувати шукати істину при любих життєвих обставинах. Сам процес 
пошуку покаже досліднику всю важливість осягнення істини, бо підніме його на таку високу ступінь 
мудрості, приведе до такої досконалості життя і він отримає таке блаженство від цього, що буде 
також сприяти такому заняттю кожним. Р. Декарт допускає, що його метод може дати позитивний 
результат через декілька століть. Проте бажає своїм нападкам побачити щасливе завершення такої 
практики застосування того методу пізнання, який він розробив. Такий гносеологічний оптимізм 
Р. Декарта частково виступив методологічною підставою розгортання Л. Виготським і його 
соратниками теорії соціально-історичного розвитку мислення і мови людини. Саме в цьому полягає 
інтелектуальна оптимістична єдність міркувань Л. Вернадського і Р. Декарта про долі людини в 
контексті розвитку її розуму. Відмінність в їх поглядах на розвиток пізнавальних здатностей людини 
засвідчується різними ступенями розвитку науки в цілому в XVII і XX ст., специфікою інтерпретації 
предметного поля їх дослідницьких інтересів, їх специфічною для кожного з них суб’єктивною 
рефлексією природи людського мислення.  
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(продолжение картезианской традиции или ее отрицание). 

В статье раскрывается степень влияния философской системы Р. Декарта на формирование 
взглядов Л. Выготского относительно развития сознания человека как проявления единства 
индивидуального познания и закономерного развития культуры общества. Осуществлен 

дополнительный анализ обеих систем с точки зрения настоящего времени  и соответствующей 
философской позиции автора статьи. 

Dovhan A. A. R. Decart and J. Vygotskyi (continuation of the cartesian tradition or its objection). 

The article investigates the extent of influence of philosophical system of R. Decart on the shaping 
of the views of J. Vygotskyi concerning the development of human consciousness in historical 

process as manifestation of unity of individual cognition and general development of the culture of 
society. An additional analysis of both systems in terms of present and corresponding author's 

philosophical position is carried out. 
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КАЛЬВІНІСТСЬКИЙ ПРОТЕСТАНТИЗМ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

У статті показано місце і значення кальвіністського протестантизму у процесі соціалізації 
особистості. Виявлено безпосередній вплив сучасного кальвіністського протестантизму на суспільну 

свідомість його адептів, що посилюється у міру збільшення кількості його організацій та 
активізації культової та позакультової практики. Зафіксовано потенції реформатства у напрямі 

розвитку людини від індивідуального до соціального. 

У добу глобалізації входження особистості в соціальне середовище звершується за умов 
індустріалізації, інтенсифікації технологічного розвитку, секуляризації, інформаційно-
комунікативного прогресу, що значно збільшує діапазон і динамізм соціальних взаємозв’язків. 
Означені умови супроводжуються такими протилежними тенденціями, як універсалізація релігійних 
явищ, з одного боку, та міжрелігійні протистояння – з іншого. Невід’ємною частиною релігійного та 
соціокультурного буття України є протестантизм, який динамічно розвивається і культивує соціальну 
активність. Одним із протестантських конфесійних напрямів, що почав відновлення в Україні з 90-х 
років ХХ ст., є кальвіністський протестантизм, який охоплює Українську євангельсько-реформовану 
церкву (УЄРЦ), Закарпатську реформатську церкву (ЗРЦ), Євангельську реформатську 
пресвітеріанську церкву (ЄРПЦ).  

Відкритість до трансформацій духовних викликів за будь-яких соціокультурних реалій, а також 
поступове збільшення кількості організацій обумовлює активізацію реформатів у суспільному житті, 
що актуалізує недостатньо з’ясоване питання місця і ролі кальвіністського протестантизму в 
соціалізації особистості. Відтак виникає необхідність дослідити особливості та механізми впливу 
кальвіністського протестантизму на характер пристосування і розвитку особистості в українському 
суспільстві, у результаті якого індивід відтворюватиме набутий соціальний досвід у своїй 
життєдіяльності. 

Дефініція релігії за принципом її дієвості в суспільстві, проекції на індивіда та культуру загалом 
трактується в межах функціонального підходу в інтерпретації релігії. Такий підхід репрезентують 
М. Вебер, Д. Белл, А. Бергсон, Е. Дюркгейм, М. Еліаде, Д. Мартин, Б. Рассел, В. Франкл, Е. Фром та 
інші, звертання до основних ідей яких надає можливість осягнути поліаспектність порушеної 
тематики, усвідомити її вагомість для розуміння специфіки і ступеня означення кальвіністського 
протестантизму на процесах соціалізації особистості в українському просторі. Проблему 
функціонування релігії в суспільному бутті людини вивчають і узагальнюють теоретичні підвалини 
світогляду та релігійно-духовної історії українства М. Бабій, М. Закович, С. Здіорук, В. Єленський, 
А. Колодний, В. Лубський, М. Маринович, П. Саух, Л. Филипович та інші. Головні напрями аналізу 
феномена протестантизму в Україні, формування методологічних засад його дослідження здійснюють 
В. Єленський, В. Докаш, М. Черенков, П. Яроцький та інші. Особливо значущими для нашої тематики 
є доробки П. Кралюка, В. Любащенко, Р. Соловія, які висвітлюють джерела виникнення і умови 
адаптування кальвінізму в українському етноконфесійному середовищі, окреслюють проблематику 
становлення кальвіністської віросповідної догматики, принципів церквобудівництва та його 
інституційний розвиток як Української євангельсько-реформованої церкви. Варто наголосити на 
важливому значенні для нашого дослідження сучасних історичних студій, присвячених 
функціонуванню Закарпатської реформатської церкви, науковців І. Бабинець, О. Данко, М. Палінчак, 
О. Лешко та інших. 

Таким чином, проаналізувавши останні дослідження і публікації, ми можемо констатувати 
зростання інтересу до багатовекторного вивчення феномена протестантизму в Україні та окремих 
конфесій кальвіністського напряму. Проте недостатньо розкритим залишається цілісне осмислення 
соціальної функціональності та реалізації кальвіністського протестантизму в процесах адаптування 
індивіда до національного соціального буття. 

З огляду на це актуалізується мета запропонованого дослідження, яка полягає у висвітленні з 
філософсько-релігієзнавчих позицій ролі кальвіністського протестантизму в процесі соціалізації 
особистості у сучасному громадському суспільстві, що сприятиме практичному втіленню 
філософської рефлексії релігії в контексті досягнення громадянської й міжконфесійної стабільності та 
злагоди в умовах національної поліконфесійності. Для досягнення поставленої мети необхідно, по-
перше, виявити особливості релігії, зокрема протестантизму як світоглядно-змістового підґрунтя 
становлення суспільного буття людини, по-друге, з’ясувати роль кальвіністського протестантизму у 
процесі соціалізації особистості. Об’єктом дослідження є кальвіністський протестантизм в Україні за 
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Новітньої доби, предметом – механізми впливу кальвіністського протестантизму на соціалізацію 
особистості. 

Ціннісні орієнтації в соціальній поведінці особистості, які проявляються у процесі її соціалізації, 
значною мірою залежать від релігійного чинника. Очевидним є факт імплікації релігії на 
самореалізацію індивіда в різних сферах суспільного буття упродовж еволюції людства. Релігія як 
один з інститутів соціалізації особистості певним чином впливає на формування її стереотипів, норм, 
цінностей і ціннісних установок. У визначенні Е. Фрома релігія інтерпретується не тільки як об’єкт 
поклоніння, але і як система поглядів і дій певної групи, і як система орієнтацій індивіда. Дж. Фрезер 
трактує релігію як силу, що підноситься над людиною, спрямовує і контролює її життєвий шлях. 

Релігія задовольняє морально-духовні запити індивіда. Ще святоотча екзегетика була прообразом 
духовного надбання людини. І. Кант сутність релігії вбачав не в богоспілкуванні, а в сприйнятті та 
виконанні людиною свого морального обов’язку. "Моральний закон через поняття вищого блага як 
об’єкт і кінцеву мету чистого розуму веде до релігії, тобто до пізнання обов’язків як Божих 
заповідей" [1: 463]. Сучасні вітчизняні релігієзнавці акцентують увагу на питанні ефективності 
засвоєння індивідом як минулого, так і сьогоденного морально-духовного досвіду й цінностей із 
метою адекватного визначення його власного шляху й місця в суспільстві, що уможливлюється 
завдяки врахуванню впливу християнства на суспільну свідомість особистості. 

Осмислюючи феномен соціалізації, Е. Дюркгейм розглядає її як сформований у межах культурної 
спадщини і надбань певного суспільства процес адаптації людини до цього суспільства, яке вчений 
визначає як суб’єкт впливу, а людину відповідно його об’єктом. Релігія як необхідний елемент 
культури у теоріях соціолога постає поряд із багатьма іншими суспільними (сімейний стан, військова 
служба тощо) і позасуспільними (індивідуальні схильності, спадковість, расова приналежність тощо) 
чинниками та явищами, що впливають на формування девіантної поведінки індивіда, зокрема скоєння 
ним самогубства. 

Тривалий час спостерігаючи за впливами різних чинників, у тому числі релігійного, на 
самогубство серед європейців, Е. Дюркгейм, виявляє, що, по-перше, найвищий показник суїциду в 
протестантських країнах Пруссії, Саксонії, Данії та ін. По-друге, в окремій країні, зокрема Швейцарії, 
з її різнонаціональним (французьким і німецьким) населенням та інших європейських країнах з 
ідентичним соціальним середовищем, специфікою культурного розвитку й низкою однорідних ознак, 
релігійний чинник спричиняє збільшення кількості самогубств особливо серед протестантів, 
незважаючи на те, що протестантизм (як і католицизм) безапеляційно забороняє і вважає самогубство 
важким гріхом. Звертаючись до статистики, на основі компаративного аналізу різних релігійних 
систем (протестантської, католицької, іудейської), Е. Дюркгейм робить висновок про те, що до 
загострення суїциду призводить протестантизм із його індивідуалізмом, обумовленим потягом до 
знань, суворістю у контролі, дисципліні, моральних приписах, з його невисоким ступенем 
згуртованості порівняно з іншими конфесіями та пояснює означену закономірність тим, що 
"протестантизм надає значно більше простору (відносно католиків – Л.С.) для свободи совісті" [2: 
170]. Вважаємо за необхідне акцентувати увагу на тому, що дослідження Е. Дюркгейма обмежується 
другою половиною ХІХ ст., яке характеризується кризою і нестабільністю у багатьох сферах, суїцид у 
ньому не є масовим актом (кількість коливається у межах 100 чол. на 1 млн. населення). Крім того, 
причетність до суїциду соціолог визначає як загальнопротестантську тенденцію, питання такої 
девіантної поведінки в окремо взятих протестантських спільнотах, у тому числі кальвіністських 
конфесій, і надалі залишається нез’ясованим. 

Кальвіністський протестантизм, на думку М. Вебера, спрямовує особистість на віднайдення 
шляхів ефективного самовизначення і власного місця в суспільстві, сприяє усвідомленню свого 
покликання та адаптуванню до кризових й ідеологічних викликів. Поняття "кальвіністський 
протестантизм" учений вперше використовує у роботі "Протестантська етика і дух капіталізму" для 
позначення насамперед реформатської церкви. М. Вебер окреслив проблематику взаємозв’язку 
протестантського етичного віровчення з капіталістичною ідеологією, виявив вплив протестантських, 
насамперед кальвіністських, світоглядних ідей на зародження духу капіталізму, а разом з тим на 
економічну діяльність, професійну кваліфікацію, соціальний статус загалом адептів кальвінізму 
соціокультурного простору не лише Німеччини, а й Швейцарії, Англії, Голландії, Америки та інших 
країн. "Практична етика кальвінізму, – зазначає М. Вебер, – дала змогу подолати відсутність плану і 
системи у повсякденному житті віруючого і створювала послідовний метод усієї життєвої поведінки" 
[3: 132]. 

Релігійна традиція кальвінізму, зокрема аскеза про професійний обов’язок, стала тією життєвою 
настановою, яка сприяла впровадженню економічних інновацій, мотивувала до навчання протестантів 
у різноступеневих освітніх закладах, до раціонально обґрунтованої професійної діяльності, 
орієнтованої на прибутковість, накопичення капіталу. Зафіксувавши беззаперечну перевагу 
протестантів серед суб’єктів господарювання, М. Вебер пояснює це явище особливостями 
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віросповідної системи кальвінізму. Закладені в її підвалинах інтенції методичності життєвого устрою, 
професійно спрямованої етики, кальвіністських релігійних цінностей, своєрідного співвідношення 
релігійно-духовного й світсько-матеріального принципово відмінні або відсутні в католицькому і 
лютеранському віровченнях. 

Трансформація функціональності релігії реалізовується відповідно до сакральних цінностей і 
секуляризаційних процесів у соціумі. Християнські цінності, як значущий сакралізований кодекс, 
репрезентують свою стійкість у різні часи розвитку України, релігійність населення якої 
характеризується кордоцентричністю, індиферентністю щодо церковно-конфесійного вибору 
"Іншого", толерантністю тощо. Звернені до внутрішніх глибин особистісного "Я", релігійні цінності 
сприяють духовному становленню й утвердженню суспільного буття людини. На основі релігійних 
цінностей від найвищої абсолютної, якою є Бог, до особистісно зорієнтованих цінностей земного 
буття, таких як праця, шлюб, сім’я та інші, формується життєвий і узгоджений з ним духовний світ 
людини. Життєвий світ протестантів вибудовувався на основі сумлінної праці, як засадничої ознаки 
їхньої обраності на спасіння, заощадливості, ініціативності, чесності в ділових взаємодіях, 
бережливого ставлення до приватного та чужого майна. 

Охарактеризований М. Вебером образ кальвініста відповідає зразку європейського 
протестантизму Нового часу. Проте протестантизм в Україні ХХ ст. розвивався за інших, окрім 
загальновідомих світових і регіональних процесів і трансформацій, внутрішньо конфесійних умов, до 
яких належить, зокрема, і незначна кількість кальвіністських громад як речників класичної церковної 
традиції, відмежованість від світової богословської думки, тривалий тоталітарно-атеїстичний режим, 
упереджене ставлення громадян до "сектантів". Сучасний протестантизм, за визначенням 
В. Любащенко, "слабий низькою освітою своїх адептів, однак сильний їхнім місійним ентузіазмом та 
общинною ревністю… Пересічний "український" протестант далекий від доктринального модернізму 
і політичних гасел, натомість прискіпливий у збереженні християнської родини, сповненої благочестя 
і громадянської покори" [4]. 

Соціалізаційний процес кальвіністського протестантизму передбачає соціальне виховання, яке 
здійснюється з метою засвоєння загальнохристиянських і вузькоконфесійних цінностей і знань на 
основі соціальної доктрини через створення недільних шкіл, проведення молодіжних зібрань, 
біблійних уроків, організацію внутрішніх і зовнішніх конфесійних конференцій і фестивалів, дитячих 
таборів відпочинку, видання релігійно-просвітницької періодики УЄРЦ. Пов’язана з унормуванням і 
урізноманітненням суспільної функціональності конфесії та соціалізації своїх вірників-угорців 
культова і позакультова діяльність Закарпатської реформатської церкви спрямована на трансляцію 
духовних і культурних надбань угорських реформатів. Відтворення ЗРЦ соціальних відносин у 
суспільстві відрізняється тим, що поряд із традиційними для кальвіністського протестантизму 
заходами організовується низка специфічних заходів, обумовлених регіональними геополітичними 
процесами. Зокрема, безпосередня участь ЗРЦ в освітньому і культурному житті угорської молоді як 
однієї із засновників благодійного фонду "У підтримку Закарпатського ужгородського інституту", 
відкритого у Берегові з метою угорськомовного навчання студентів, проведення у приміщенні церкви 
урочистостей з нагоди початку і закінчення навчального року студентами цього ВНЗ, урочистих 
церемоній з нагоди святкування Дня святого Іштвана, проведення заходів у рамках Світової зустрічі 
реформатів за участі церковних і державних діячів Закарпаття, Угорщини, Румунії, Словаччини, 
США та ін. Вагомість ЗРЦ як етноконфесійного утворення національної меншини, яка має достатні 
умови для задоволення своїх релігійних потреб, утримується на регіонально-територіальному рівні. 

Прогресивними в напрямі соціалізації українських адептів реформатства та унормованості 
міжетнічної толерантності вважаємо проведення у деяких ЗРЦ у визначений час богослужінь 
українською мовою, організацію спільних зустрічей, екскурсій угорської й української громад 
Закарпаття, а також створення наприкінці 90-х років ХХ ст. на території краю чотирьох громад 
УЄРЦ. Соціальній доктрині кальвіністів притаманна теоретична і практична змістова спрямованість в 
осягненні та реалізації віровчення. Серед основних сучасних тенденцій модернізації соціальної 
концепції протестантів є євангелізація українського суспільства, яку Пресвітеріанська церква 
здійснює за допомогою функціонування близько тридцяти недільних шкіл, релігійно-інформаційного 
забезпечення низкою періодичних видань та соціально-практичної діяльності понад п’ятдесяти 
пасторів. 

Формування соціально-позитивних установок сприяє залученню особистості до соціальної 
діяльності, що відбувається не лише завдяки виховним, а й пізнавальним, нормативним та іншим 
конфесійним виявам. Адже релігія як інституція "організовує, впорядковує, унормалізовує відносини, 
що складаються між віруючими, між людиною і світом надприродного, диктуючи спільності і певні 
правила поведінки, і форми діяльності" [5: 22]. Ґрунтуючись на потребі адаптування до соціального 
середовища, релігія окреслює основні контури діяльності, комунікації, поведінки, віруючої людини, а 
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також спрямовує на приборкання її примітивних інстинктів, егоцентричності, що пояснюється 
соціальною природою людини як однієї з ознак її дуальності. 

Релігійна діяльність коригується історичними, географічними, політико-правовими, 
соціокультурними передумовами розвитку суспільства, які, у свою чергу, впливають на 
самоідентифікацію людини з певними соціальними ролями, що визначає процес її соціалізації. Відтак 
в Україні релігійна практика утверджується в соціумі за умов історично вмотивованої плюральності 
релігійного життя, а Реформація привела не лише до становлення протестантизму, а й визначила 
напрям суспільного розвитку країн західноєвропейського, в т. ч. українського простору. Вектор 
розвитку сучасного християнства спрямовано на його протестантизацію як загальну тенденцію 
початку ХХІ ст., що виявляється, за визначенням А. Колодного, як "зростання в конфесіях прагнення 
до все більш свідомого осягнення змісту християнського вчення і поступове спрощення обрядової 
символіки і практики" [6: 305]. Означене акумулює новітні соціальні виміри людини в контексті 
релігійної парадигми глобалізованого світу. 

Світоглядно-конфесійна зорієнтованість постає інтегративним началом, яке формує 
самоусвідомлення індивідом релігійності та експлікує його повноцінність і повноправність як члена 
громадянського суспільства, що й забезпечує людині можливості для самоздійснення поза 
державними структурами. За твердженням Г. Мітера, кальвінізм не обмежується богослов’ям, а 
презентується всеохоплюючою системою, що продукує певні погляди на політику, суспільство, 
науку, мистецтво і надає єдине світобачення. Не залишаючись осторонь проблем людського буття в 
соціумі, кальвінізм формував єдине світосприйняття, що ґрунтується на догматі про мирське 
призначення християнина, відповідно до якого актуалізувалась ідея індивідуальної активної 
діяльності суб’єкта релігії. 

Загальні інтенції стосовно соціальної орієнтації та належності викристалізовуються у вченні про 
напередвизначення й Божественну благодать. Вони обумовлюють підприємливість, результативність, 
успішність людини як основу її життєвого призначення. Соціальне реформатське віровчення 
спрямоване на розкриття здатності людини до спасіння завдяки ідеї абсолютного всевладдя Бога в 
духовних і матеріальних сферах буття. Кальвініст "робить Слово Боже каноном, тобто законом свого 
життя. Це – закон віри, що направляє його розум і практика, що визначає його повсякденні обов’язки" 
[7: 23]. 

Модернізація соціальних поглядів відбувається відповідно до нових соціальних потреб 
християнина. Головною метою реформатського і пресвітеріанського соціального вчення є 
коригування і спрямування поведінки людини в певних життєвих ситуаціях, що здійснюється шляхом 
надання практичних вказівок, вимог, обмеження заборонами, обов’язками та спрямування на 
морально-етичний ідеал християнина. "Восьма заповідь вимагає законного забезпечення 
благополуччя і матеріального стану для нас самих й інших, та сприяння їм" [8: 29]. Такі соціальні 
погляди і діяльність засвідчують адаптованість доктринальних засад до переоцінки цінностей 
українського суспільства в умовах глобальних проблем сучасності. Антропологічні й суспільно-
етичні доктрини становлять основу модернізації соціальної концепції кальвіністського 
протестантизму, яка виявляється завдяки відкритості реформатів до суспільства, їхній соціальній 
активності, лояльному ставленню до держави, суспільній євангелізації. 

Отже, суспільно-практичні аспекти релігії сприяють становленню індивіда як духовної 
особистості. На тлі національної релігійної поліконфесійності та плюралізму кальвіністський 
протестантизм, займаючи незначні, кількавідсоткові позиції за кількістю організацій на релігійному 
атласі України, декларує динамізм у збільшенні чисельності своїх організацій з часів становлення 
незалежної України, що спричиняє поступове зростання потенціалу реформатів у напрямі втілення 
соціальних програм. Базуючись на основних принципах класичного кальвінізму, сучасні його 
відгалуження в Україні презентують тотожні алгоритми формування соціальної адекватності та 
набуття життєвої компетенції своїх вірян, що впливає на процеси соціалізації людини. Позакультова 
практика кожної конфесії вирізняється своєрідними умовами та організацією різноспрямованих 
заходів відповідно до сьогоденних реалій і стадії функціонування УЄРЦ, ЗРЦ та ЄРПЦ, що 
обумовлено історичними, геополітичними, соціокультурними, етноконфесійними особливостями 
їхнього розвитку. 

Практичне значення усвідомлення вагомості релігії як засобу залучення людини до суспільного 
життя, дослідження змістового наповнення та специфіки функціонування релігії в соціумі полягає у 
можливості трансформацій означених теоретичних візій у культурну і релігійно-церковну площину з 
метою врегулювання та здійснення міжконфесійної співпраці та діалогу в зустрічі "Я-Ти". 
Враховуючи те, що процес соціалізації індивіда триває протягом всього життя, перспективною постає 
проблема реалізації особистості та збереження її національної релігійної й культурної ідентичності за 
умов впливу протестантизму загалом і кальвіністського протестантизму зокрема на зміст і форму 
соціокультурного та релігійного буття українства. 
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Стасюк Л. О. Кальвинистский протестантизм как  фактор социализации личности. 

В статье показано место и значение кальвинистского протестантизма в процессе социализации 
личности. Выявлено непосредственное влияние современного кальвинистского протестантизма на 
общественное сознание его адептов, что усиливается в меру увеличения количества кальвинистских 

организаций и активизации культовой и внекультовой практики. Зафиксированы потенции 
реформатства в направлении развития человека от индивидуального к социальному. 

Stasyuk L. O. The Genevan Protestantism as a Factor in the Socialization of Personality. 

In the article the value of Genevan Protestantism in the process of socialization of the individual is shown. 
The direct impact of contemporary Genevan Protestantism on social consciousness of its adepts is revealed, 

which is aggravated by increasing the extent of its organizations and activation the religious and outside 
religious practice. The potency of reformation in the direction of person's development from individual to 

social is traced.

http://www.ji.lviv.ua/n22texts/lubasch.htm#pp2
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ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКИХ ВНЗ  
У ХОДІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ 

У статті розглянуто особливості сучасної мовної ситуації в Україні та в українських ВНЗ під кутом 
зору можливих і бажаних змін у ній у ході модернізації національної системи вищої освіти. Проблему 
поставлено в контекст українсько-російської двомовності та взаємодії української і російської мов. 

Зроблено огляд еволюції соціально-комунікативної системи України після 1991 року. 

Модернізація освіти небезпідставно вважається нині в Україні пріоритетом розвитку освітньої 
сфери, невідкладним завданням, без вирішення якого, швидше за все, виявляться неможливими 
позитивні зміни та зрушення у модернізації українського суспільства, у приведенні його у 
відповідність з кращими світовими та європейськими зразками  загалом. 

"Теза про те, що освіта в Україні потребує змін, – слушно зазначає в розвиток цієї тези 
В. Кремень, - не вимагає якихось особливих аргументів" [1: 4] і – додамо – не викликає жодних 
заперечень ані у теоретиків, ані у тих, хто бере безпосередню участь в освітньому процесі в якості 
практиків. 

Щодо конкретних напрямів і шляхів модернізації освіти, то тут подібної одностайності немає. У 
той час, як одні схильні робити акцент на радикальному поліпшенні матеріально-технічного 
забезпечення як запоруці загального успіху, інші наголошують на потребі рішучого повороту освіти 
до людини, посилення її гуманітарної та гуманістичної складової, що неможливо без розв’язання 
проблем, пов’язаних з таким фактором, як мова. 

Той же В. Кремень, скажімо, називає серед основних цілей модернізації освіти (позначаючи її як 
"четверту стратегічну мету") здійснення "мовного прориву" в освіті, маючи при цьому на увазі, 
насамперед, забезпечення дійсного, а не лише декларативного, знання й використання державної 
мови, а також створення в українських вишах повноцінного україномовного середовища, вести мову 
про яке нині явно передчасно [1: 7]. 

На етапі державно-політичної та суспільної трансформації в Україні мовний фактор набув 
здатності виконувати функцію одного з головних критеріїв у визначенні місця тієї чи іншої 
особистості або соціальної групи не лише у рамках дихотомії: "свій" – "чужий", – а й у межах більш 
складної конфігурації: "свій" – "інший" - "чужий (але не ворожий)" – "ворожий". 

Навіть більше того. Мовний фактор, разом з фактором багатомовності, виявляючи спроможність 
здійснювати вторинний вплив на такі сфери суспільного буття, як ідеологія, система цінностей, 
культура тощо, перебирає на себе роль одного з визначальних факторів визначення шляхів 
національної історії. "Культура багато в чому визначає шлях історії, – формулює цю особливість 
Л. Софронова. – ...Історія завжди переживає вплив культурного контексту, в якому вона 
інтерпретується, від цього залежить її сприйняття суспільством" [2]. Цим, додамо, зумовлюються й 
зміст історії та її "уроки". 

Важливо пам’ятати, що мовне середовище – не механічна сума мовних практик і мовної поведінки 
суб’єктів, які його утворюють, а система, яка виникає внаслідок складного процесу їх всебічної 
взаємодії й яка наділена певним набором своїх власних якостей. Окремі індивіди мають здатність 
вносити до цієї системи більший внесок, інші – менший або і зовсім ніякий. Умовний "коефіцієнт" 
корисної дії у форматі мовного середовища одного суб’єкта може, приміром, бути 10 одиниць, а 
іншого – 1, 0,1 чи навіть 0,001.  

Разом з тим, визначальну причину перехідного стану, що його набуло українське мовне 
середовище після розпаду СРСР і утворення незалежної України, варто шукати все-таки не в 
особливостях індивідуальної свідомості або в певній сукупності індивідуальних свідомостей, а в 
царині попереднього стану мовного середовища в тому вигляді, який воно мало за часів СРСР, тобто 
серед попередніх соціальних фактів, які мають відношення до мови. 

Історичність, таким чином, слід розглядати як центральну категорію, яка дає змогу виявити 
ключову для розуміння характеру мовних процесів новітнього часу ланку й охарактеризувати її 
сутність. Здобувши державну незалежність і розгорнувши процес розбудови національної держави, 
українські еліти й суспільство не мали абсолютно повної свободи вибору в розв’язанні проблеми 
переформатування національного мовного середовища, а змушені були діяти за обставин, які були 
безпосередньо наявні й які де-факто було успадковано з радянського минулого.  

Відтак, українське мовне середовище, осмислене як таке, яке потребує оновлення й удосконалення 
під кутом зору оптимального пристосування до змінених умов, постало в якості "продукту" довільної 
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взаємодії трьох основних факторів: історичної спадщини, державної мовної політики, побутової 
мовної поведінки індивідуальних і колективних суб’єктів мовної діяльності. Однією з ознак цього 
феномену виявився підвищений ступінь динамічності, тобто іманентна, внутрішньо обумовлена, 
схильність до будь-яких змін та відхилень від попереднього стану, а також особлива чутливість до 
зовнішніх впливів. Додаткової складності такому – гіпердинамічному – станові надала та обставина, 
що мовне середовище автоматично відкидає будь-які зовнішні обмеження та заборони штучної 
природи, реагуючи й сприймаючи лише ті, які воно створює саме в процесі своєї саморегуляції. 

Мовне середовище є одним з тих понять, які уточнюють і поглиблюють іншу наріжну категорію 
соціолінгвістики, актуальну й вагому з точки зору теми нашої статті, – "мовний простір". Під 
останнім прийнято розуміти "географічні, демографічні або соціальні параметри поширення тієї чи 
іншої мови у сучасному світі" [3]. На нашу думку, не варто забувати і про політичні, юридичні й деякі 
інші параметри. Підстави для такого уточнення цілком очевидні. Юридичний фактор, наприклад, – 
проголошення української мови єдиною державною в Україні – здійснив відчутний вплив як на мовну 
ситуацію в державі, так і на соціально-комунікативну систему в цілому.  

Є ще й параметр державний, на підставі якого виокремлюється таке поняття, як "державний 
мовний простір". В Україні станом на даний момент державний мовний простір і мовний простір з 
українською мовою як функціональною домінантою за їхніми межами не співпадають. Відсутня 
гармонія з огляду на особливості функціонування української мови й у трикутнику: державний 
мовний простір – мовний простір – мовний простір освіти. Усе це породжує відповідні виклики, 
створює серйозні проблеми, а в певному сенсі навіть формує тло для виникнення небезпечних загроз. 

Ще однією характерною рисою мовного простору в Україні слід вважати його не повну 
відповідність комунікативному просторові, його характеру та основним особливостям. Ця тема, на 
наш погляд, заслуговує на спеціальну увагу й заслуговує на окрему грунтовну розмову. 

Нині український мовний простір набув вигляду, який  відрізняє його і від радянського,  і від 
пострадянського стану, хоча, певна річ, твердити, що він – мовний простір – втратив зв’язки із цими 
станами, було б, гадаю, передчасно. Фактором, що визначає специфіку сучасного вигляду 
національного мовного простору, є новий юридичний – державний – статус української мови з усіма 
прямими і опосередкованими наслідками, які із цього факту випливають або потенційно можуть 
випливати. Головні серед цих наслідків полягають, по-перше, у зміні вектору розвитку соціальної 
функції української, російської й інших мов, наявних в українському державному мовному 
середовищі, по-друге, у поступовому, але, як свідчать соціологічні опитуванні останніх десяти-
п’ятнадцяти років, неухильному, розширенні функціональної сфери української мови, а також її 
питомої ваги у цій сфері. 

Зміни спостерігаються й на рівні мовної ситуації, зокрема,  мовної ситуації в українських вищих 
навчальних закладах та в системі освіти загалом. У радянську добу в Україні, як відомо, під впливом 
низки лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів і обставин сформувалася внутрішньо 
несуперечлива, а в чомусь навіть цілком гармонійна, двочленна (двокомпонентна) соціально-
комунікативна система, заснована на практично рівній представленості й рівній участі української та 
російської мов, а також на українсько-російській або російсько-українській двомовності (чи диглосії). 
Після 1991 року розпочинається, з кожним роком набираючи обертів, процес модифікації складу та 
домінант цієї системи. Нині, після майже двадцяти років існування України у статусі незалежної, 
суверенної держави, є підстави стверджувати, що українська соціально-комунікативна система набула 
іншого, порівняно з тим, який вона мала у попередній історичний період, вигляд, а також те, що стан 
підвищеного динамізму цієї системи зберігається, обіцяючи нові зміни і зрушення в коротко- та в 
середньостроковій перспективі.  

Якщо скористатися відомими категоріями, запропонованими свого часу А. Швейцером та 
Л. Нікольським, то можна стверджувати, що мовна ситуація в Україні протягом останніх двадцяти 
років перетворилася з екзоглосної збалансованої на екзоглосну незбалансовану. Змін зазнали як 
статус головної мови, яка визначає характер національної мовної ситуації – української, – так і мови 
російської, котра за традицією має неабияке значення для цієї ситуації, здійснюючи відчутний вплив 
на неї. Змінилися також якість модифікації кожної із цих мов та характер і особливості взаємодії між 
ними.  

Сучасна мовна ситуація в Україні відзначається дисгармонійністю, у найбезпосередніший спосіб 
відображаючи загальну дисгармонію всієї системи суспільних відносин,  яка склалася у державі 
протягом її існування у суверенному статусі внаслідок особливостей трансформаційних процесів, а 
також через вплив різного роду обставин, успадкованих з минулого і зумовлених специфікою 
національного історичного розвитку. Як невід’ємний елемент суспільно-політичної системи мовна 
ситуація існує й еволюціонує за її загальними законами і закономірностями, хоча й здатна виявляти 
при цьому певну самостійність. 
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Для української мови як для базового і ключового елементу мовної ситуації, який мав би бути ще 
й домінуючим, залишається неподоланою суперечність між, з одного боку, її функцією засобу 
комунікації, з іншого, – місією пріоритетної форми виявлення "духу нації" (у тому розумінні цієї 
категорії, яке свого часу запропонував В. фон Гумбольдт), вирішального критерія ідіоетнічної 
ідентифікації історичної території, що здійснила акт перетворення на територію державну. 
Додаткової неоднозначності при цьому додає те, що нація, про виявлення духу якої в українській мові 
ідеться, після тривалого періоду недержавного існування здобула власну національну державність і 
переживає етап її остаточного становлення та емансипації. 

Процес утвердження української мови як "мови номер один" в Україні як за офіційним статусом, 
так і за фактичним станом триває. Одним з актуальних завдань у рамках цього процесу слід вважати 
забезпечення переходу від "етнографічної" і псевдопатріотичної мотивації привілейованого 
положення української мови у колі інших мов, присутніх в українському мовному просторі, до 
мотивації соціальної. У такий спосіб виявилося б можливим підійти до розв’язання завдання 
гармонізації мовної ситуації на якісно новому рівні у річищі загального процесу суспільної 
модернізації. Не менш злободенною є проблема подолання диспропорцій, які мають місце у регіонах, 
негативно впливаючи на якість загальнонаціональної ситуації. 

Внутрішню суперечливість і неоднорідність української мовної ситуації не слід вважати 
унікальним явищем в історії світової цивілізації ані у синхронному, ані в діахронному аспекті. 
Абсолютно стабільних, внутрішньо цілісних і гармонійних мовних ситуацій практично не існує, хоча 
є такі, які максимально наближені до такого стану, як от, приміром, в Ісландії, де ісландською мовою, 
яка є державною, говорить (без жодного примусу з боку влади) 99% населення, або в Угорщині, де 
угорською, яка також має статус державної, користується майже 95% мешканців країни.  

З іншого боку, відомі мовні ситуації складніші й навіть набагато складніші за українську. 
Хрестоматійним прикладом у цьому відношенні може служити ситуація в Океанії й на островах 
Малайського архіпелагу, зокрема, на острові Нова Гвінея, де на п’ять мільйонів осіб наявна майже 
тисяча живих мов. Максимальну ж мовну щільність було зафіксовано у ХІХ ст. в Австралії, де в 
середовищі з 300 тисяч осіб перебувало у користуванні п’ятсот мов [4]. 

Умовно ідеальною із суто лінгвістичної точки зору прийнято, як відомо, вважати мовну ситуацію, 
яка є як монолінгвістичною (такою, коли мовою, яка є державною, говорить практично все населення 
країни), так і моноглосною (коли в обігу присутня лише одна форма існування мови). На практиці 
подібні випадки можливі хіба що теоретично. Навіть гранично прості й прозорі, на перший погляд, 
мовні ситуації, які мають місце, наприклад, у Франції або Ірландії, де до 95% населення складають – 
відповідно – французькі та англійські монолінгви, при глибшому проникненні в сутність явища 
виявляються не прості, а складні, хоча їхня складність має іншу природу, ніж та, що її спостерігаємо в 
Україні. 

Специфіка мовної ситуації в Ірландії, наприклад, визначається особливим характером наявної там 
ірландсько-англійської двомовності, позбавленої або практично позбавленої конкуренції між мовами, 
які її утворюють. Ірландський досвід дає корисний матеріал для зіставлення, дозволяючи глибше й 
різнобічніше осмислити деякі з параметрів мовної ситуації й їхнє дійсне значення. Йдеться, зокрема, 
про такі, як поєднання і співіснування у повсякденній комунікації, з одного боку, формального 
пріоритету ірландської (гельської) мови, з іншого, – реальної переваги мови англійської без 
антагонізму між ними й їхніми носіями і поза негативним дискурсом,  який би міг передбачати 
провокування соціальної напруги.  

Ірландсько-англійська двомовність закріплена в країні на законодавчому рівні в такий спосіб, що 
ірландській мові надано статус державної та першої офіційної, тоді як англійській – статус другої 
офіційної мови. Антагоністичний характер об’єктивно наявної суперечності між двома мовами 
значною мірою нейтралізується й знімається завдяки втіленню в життя комунікативної стратегії, 
заснованої не на протиставленні ірландської як "своєї" для більшості населення Ірландії та 
англійської як "чужої", а на їхній реальній взаємодії, формально закріпленій у відповідний спосіб на 
законодавчому рівні, тобто – на розумно регульованій двомовності. Таку модель, на наш погляд, слід 
вважати раціональною й оптимальною для мовних ситуацій, подібних до ірландської або типологічно 
близьких до неї.  

На прикладі Ірландії можна, крім усього іншого, з належною долею наочності побачити такий 
феномен, як розмежування понять "володіння" мовою та "користування" мовою. За офіційною 
статистикою, на достатньому рівні володіє ірландською 42-43% громадян, а хоча б з відносною 
регулярністю користуються нею лише третина мешканців країни, в той час, як більше половини з них 
– не спілкуються цією мовою взагалі. 

Ірландський досвід врегулювання мовної ситуації цікавий і корисний ще й тим, що дає приклад 
максимально наближеного до оптимального за даних умов і обставин співвідношення "повсякденної" 
і "формальної" двомовності. Запропонована на державному рівні модель взаємодії ірландської й 
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англійської мов і визначення статусу кожної з них грунтується на природному станові речей і не 
викликає заперечень у більшості населення. 

Українську мовну ситуацію прийнято зараховувати до того типу, для якого характерні, з одного 
боку, ускладнена внутрішня структура, з іншого, – присутність різноспрямованих за своєю сутністю і 
водночас відносно рівнозначних за інтенсивністю виявлення тенденцій, сукупна дія яких не дає змоги 
досягти спільного вектора або синергії між ними. Ця ситуація належить до складних і неоднорідних, 
передусім, через її багатомовність, а також через низку інших обставин, зокрема, українсько-
російську диглосію, тобто рівноправного функціонування українського й російського мовних кодів, 
які сприймаються як одна мова.  

Ще більшої заплутаності їй надає наявність такого мовного стану особистості, для якого 
характерне  володіння й використання у повсякденній комунікації не однієї, а двох форм існування 
рідної мови: літературної мови та діалекту [5].  

Потужний прорив діалектів до тих сегментів мовного простору, який з огляду на усталені 
донедавна уявлення й норми та писані й неписані правила мав би забезпечуватися навіть не 
переважно, а виключно літературною мовою (приміром, у медіа, зокрема, на телебаченні), 
супроводжуваний, до того ж, їхнім фактичним урівнюванням у правах, – надає мовній ситуації в 
Україні ще більш специфічного забарвлення. Вочевидь, є підстави для того, щоб розглядати факт 
рівноправного співіснування літературної мови й окремих діалектів у забезпеченні сфери публічного 
інформування та спілкування як характерну особливість історичного моменту. Спонтанна 
нерегульована взаємодія між учасниками цього співіснування, крім усього іншого, спричиняє появу 
іншого феномену: літературномовно-діалектного "суржика", виведеного за межі будь-якого впливу з 
боку нормативно кодифікованого корпусу сучасної української літературної мови. 

Попри те, що протиставлення в рамках тієї чи іншої національної мови, з одного боку, її 
літературної форми, з іншого, її територіальних (територіальні діалекти), регіональних (регіональні 
діалекти), соціальних (соціолекти), етнічних (етнолекти) та інших можливих форм значною мірою 
являє собою умовність, бо всі ці варіанти не протистоять одне одному, а доповнюють одне одне як 
різні форми виявлення й існування однієї мови, – відчутна перевага діалектів над літературною 
мовою в сучасній Україні не може не викликати занепокоєння. 

При цьому йдеться не про всі, а саме про окремі діалекти, локалізація яких пов’язана переважно із 
західноукраїнським регіоном, а також ті архаїчні варіанти цих діалектів, які через збіг обставин 
збереглися у середовищі західноукраїнської за походженням української діаспори в таких країнах, як 
США, Канада, Австралія й інші. У такий спосіб, можливо, задовольняється дедалі сильніше й 
помітніше педальований суспільно-політичний попит на насичення мови публічного користування 
такими новими елементами, які не мали б аналогів у російській мові й у своїй сукупності 
забезпечували кількісне зменшення спільного українсько-російського мовного фонду за рахунок 
збільшення "українсько-українського". Можна припустити, що у цьому випадку йдеться про 
перетворення у коротко- або середньостроковій перспективі чинної норми літературної мови на 
морально застарілу з наступним  утвердженням замість неї нормативних параметрів нового зразка.  

Головну причину  існуючого нині стану речей, а також його витоки слід шукати, передусім, у 
наявності специфіки вербального вираження та маркування національно-культурної і національно-
мовної свідомості, зумовленої особливостями історичного розвитку і різними формами 
багатомовності, а також тривалим періодом недержавного розвитку української мови, 
супроводжуваного постійним тиском на неї з боку тих мов, які мали статус державних (російська, 
німецька, польська, румунська).  

Дається взнаки своєрідність співвідношення українського етнічного та мовного факторів, які не 
співпадають один з одним і останній з яких не "покриває" повністю перший, зокрема й через те, що, 
як свідчать переписи населення і соціологічні опитування, рідною для частини етнічних українців є 
не українська, а російська мова. Вербалізована інтерпретація українським мовним соціумом 
навколишнього світу й себе у цьому світі, світовідчуття та світорозуміння українського етносу не 
вичерпується лише українською мовою, доповнюючись російською, а в деяких випадках, на 
регіональному рівні – й іншими мовами (угорською, румунською, польською, русинською та ін.). 
Негативний вплив на мовну ситуацію здійснюється також внаслідок неспівпадіння фактичних меж 
етнічної спільноти та чинного адміністративно-територіального поділу. 

Сучасна українська мовна картина світу, заснована на традиційному, "донауковому", світобаченні, 
лише незначною мірою доповнену й уточненому світобаченням власне науковим, – перебуває в стадії 
адаптації як до модерних інтернаціональних уявлень, так і до оновлюваних під впливом нових вимог 
ціннісних пріоритетів української національної спільноти, виявляючи на даному етапі  розбіжності з 
цими пріоритетами. Аналогічні або співвідносні розбіжності мають місце й на рівні ряду 
етнонаціональних спільнот. У стадії підвищеного ступеню динамізму знаходиться і структура 
української національної мовної особистості.  
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Не втрачає своєї актуальності сформована і закріплена в колективній свідомості протягом 
попередніх історичних періодів (антиукраїнська за своєю сутністю) неформальна суспільна ієрархія 
мов, які використовуються у національному мовному середовищі і згідно з якою російська мова 
традиційно сприймається як "вища" й "культурніша" а українська – як "нижча" й "менш культурна". 
Перехід з української як рідної на інші мови як мови постійної комунікації вважається кроком уперед, 
у той час, як перехід з інших мов як рідних на українську як мову спілкування – кроком назад. 

Людині як істоті соціальній, яка постійно перебуває в ситуації взаємодії з іншими членами 
суспільства й того конкретного сегменту (соціальної групи), до якої вона – ця людина – належить, – 
притаманна схильність до оцінювання позицій (статусів), якими володіє як вона сама, так і ті, хто її 
оточують. Ця схильність, як свідчать соціологічні дослідження, передбачає, крім усього іншого, 
порівняння власної позиції або власного статусу з позиціями-статусами інших. При цьому природним 
прагненням для переважної більшості членів будь-якого суспільства є здобуття кращої позиції, 
набуття вищого суспільного статусу, зрештою, перехід до вищої соціальної верстви, 
супроводжуваний зміною первісної соціальної функції. 

Той чи інший соціальний статус, так само, як і зміна статусу, як правило, здобувається шляхом 
встановлення суб’єктом з іншими суб’єктами відносин або конкуренції (суперництва), або кооперації 
(співпраці). Згідно з експериментальними даними, кооперація неможлива без відповідного рівня 
розвитку мови й мовлення. В умовах українського суспільства й української нації в добу її 
бездержавного існування у більшості соціальних верств сформувався стійкий стереотип, відповідно 
до якого під розвитком мови того чи іншого україномовного суб’єкта й він сам, і оточуючі 
здебільшого розуміли відмову від рідної мови та перехід до спілкування російської, нехай навіть і зі 
зниженням рівня його мовної компетенції. 

Проблема зниження рівня мовної компетенції – як індивідуального, так і групового та 
колективного – є нині для української мовної ситуації однією з гостро актуальних і, до того ж, таких, 
що створюють загрозу для культурного розвитку й поступу нації. У сучасній Україні стало напрочуд 
мало "сильних мовних особистостей" (термін, запроваджений Т. Космедою для позначення  носіїв 
мови, які володіють нею досконало, на дуже високому рівні), а ті, що лишилися, не представлені в 
належний спосіб у національному мовному та інформаційному просторі. Якість мовної компетенції, 
на превеликий жаль, жодним чином не береться до уваги в середовищі державно-політичної еліти, не 
враховується як обов’язковий критерій включення до неї. Незнання або недостатнє знання 
української мови не розглядається як фактор, який мав би перешкоджати входженню особистості до 
елітарного кола. 

За концепцією "дієвості" американського психолога Р.Уайта, однією з властивостей людини є 
прагнення до такого рівня компетентності, який би дозволяв їй контролювати оточуюче соціальне 
середовище. Соціальна компетентність включає в себе й компетентність мовну. Відтак, зниження 
рівня мовної компетенції, як правило, має для людини негативні наслідки, з одного боку, обмежуючи 
її можливості контролю середовища, з іншого, – знижуючи рівень її конкурентності порівняно з 
іншими членами суспільства.  

Внаслідок системної відмови від української мови як рідної на користь російської зі "статусних" та 
інших мотивів вона – українська мова – для основної маси населення у значній частині регіонів 
опинялася в менш сприятливій ситуації, ніж російська, а в окремих регіонах і деякі інші мови. 
Враховуючи, що мовна особистість формується на грунті рідної мови, проте не вичерпується нею, 
особливо у дво- або багатомовному середовищі, проблема збереження й забезпечення повноцінного 
функціонування й розвитку української мови як рідної істотним чином позначається на загальному 
стані мовної ситуації. 

Зміна структури мовної або мовленнєвої особистості в ході соціалізації суб’єкта, тобто процесу, в 
межах якого він засвоює певний соціальний досвід,  адаптуючись до того соціального оточення, в 
якому перебуває, не є суто українським феноменом, не може вважатися рідкістю або винятком з 
правил. Такого роду зміни мали і мають місце у багатьох суспільствах, хоча об’єктивні обставини й 
суб’єктивні мотиви, які спонукають до цього, можуть бути різні, серед іншого, приміром, такі, що 
пов’язані з так званим "постколоніальним синдромом", характерним для низки країн Африки та Азії, 
які здобули державну незалежність у другій половині ХХ ст.  

Мовну ситуацію в Україні вирізняють щонайменше дві особливості, безпосередньо пов’язані з 
феноменом багатомовності. Це, по-перше, певна розбалансованість, зумовлена пошуком нової моделі 
співвідношення між, з одного боку, реально існуючим станом справ у мовному середовищі, а з 
іншого, юридичним статусом, на підставі якого відбувається регламентація відповідних мовних, 
культурно-мовних, національно-мовних процесів і явищ з боку держави. По-друге, ситуативна 
перевага суб’єктивних параметрів над параметрами об’єктивними. Усе це знаходить своє 
безпосереднє вираження не лише на рівні мовної, а й мовленнєвої ситуації у межах уже не мовної 
спільноти, а мовленнєвого колективу.  



О.  В. Яковлєва. Особливості мовного середовища в Україні та в українських ВНЗ  
у ході модернізації системи освіти 

 23 

Соціальні установки щодо рідної для більшості представників титульної нації мови та інших мов, 
у той чи інший спосіб присутніх в українському мовному просторі, в умовах сучасної України 
виявляються здебільшого вагоміші від тих як суто кількісних, так і якісних показників, з допомогою 
яких прийнято описувати об’єктивні параметри мовної ситуації. 

Однією з прикметних особливостей мовної ситуації в Україні на початку нового століття слід 
визнати її історичну вкоріненість і виразну зумовленість традиціями етномовного розвитку. Саме 
традиційні елементи визначають як сутність, так і основні особливості нинішньої мовної ситуації. Це 
можна було б вважати позитивним фактором розвитку, якби цей традиціоналізм, окрім усього іншого, 
не перешкоджав модернізації мовної ситуації та її адаптації до змінених конкретно-історичних 
обставин і, насамперед, до переходу до державної моделі існування української нації, яка передбачає 
особливу роль української мови як державної. 

Одним з найважливіших наслідків історичної вкоріненості слід вважати відсутність достатнього 
ступеню уніфікованості національної мовної особистості з точки зору наявності в її структурі 
української мови як рідної. Рідна мова як наріжний камінь мовного світогляду та основа для 
формування схожого для всіх її носіїв способу мислення в Україні варіативна. Навіть в етнічних 
українців, для яких українська є рідною, вона інколи не забезпечує весь обсяг комунікативних потреб 
самостійно, а співіснує з іншою мовою чи мовною формою (діалектом, просторіччям, "суржиком"). 
Серед найпоширеніших варіантів такого співіснування можна згадати такі, як: рідна українська та 
російська як мова повсякденного спілкування у побуті та/або на роботі, рідна українська та 
регіональний або місцевий діалект як засіб повсякденного спілкування, рідна російська і українська 
як мова повсякденного спілкування, українська як одна з двох рідних та російська як друга рідна та 
ін. 

Відтак, замість стану "однорідномовності", який багато хто з фахівців вважає оптимальним для 
мовної особистості виникає стан дво- або багатомовності, який має свої переваги, проте несе в собі й 
загрози, зумовлені, зокрема, й тим, що він перевищує психічні можливості пересічної людини 
(Б. Гавранек, Р. Грехем, А. Мартіне).  Дія відомого "закону рідної мови" Й. Л. Вайсгербера, згідно з 
яким кожна мова формує свій специфічний "мовний організм", розкриваючи носієві мови з 
найперших, дитячих, років його життя існуючу в його рідній мові духовну силу та творчий потенціал, 
– внаслідок цього втрачає ефект прямої дії, опосередковується, послаблюючись і призводячи, крім 
усього іншого, до певної маргіналізації й навіть занепаду національної, колективної (групової) та 
індивідуальної духовності. 

На спеціальну увагу при цьому заслуговує, гадаю, той факт, що ані етнічна, ані мовна, ані 
етномовна українська традиція не являють собою внутрішньо цілісній комплекс з безперервною 
поступальною траєкторією історичної еволюції. Навпаки, кожній з них притаманна, з одного боку, 
перервність, а з іншого, – спиралеподібність, котра виявляється в тому, що у межах наступного 
історичного етапу відбувається певне уточнення, а в окремих випадках – і зміна вектору загального 
розвитку. У сучасній мовній ситуації присутньо чимало явищ, безпосередньо зумовлених тими 
обставинами, які виникали й складалися у рамках такого роду перерв. 

Існує чимало підстав для того, щоб стверджувати, що сутність та особливості мовної ситуації в 
Україні визначаються нині не одноосібно українською мовою як мовою титульної нації та державною 
мовою, а українською мовою разом з російською та їхньої взаємодії в усій її різноманітності. Саме ці 
дві мови вважає для себе рідними понад 98% населення. Ними переважно забезпечується  
комунікація, а також потреби державного, суспільного, індивідуального життя. Для української мови 
в цьому є як позитивні, так і негативні сторони. 

Вирішальне значення для розуміння сутності й особливостей сучасної мовної ситуації належить, 
як і раніше, феномену українсько-російських міжмовних відносин. Будь-які спроби представити цю 
ситуацію у відриві від цих відносин апріорі не можуть принести позитивного результату, а картина, 
одержана на їх основі, буде штучною, якщо не сказати – хибною. Відтак, мовна ситуація в Україні 
формується, передусім, двома мовами: українською та російською, хоча й не вичерпується ними та їх 
взаєминами. Присутність першої з них у національному та державному мовному просторі при цьому 
поступово зростає, в той час, як соціальні функції другої, навпаки, неухильно зменшуються. Тим не 
менше, російська мова продовжує залишатися впливовим фактором українського мовного простору, 
без якого неможливе ані адекватне розуміння цього простору, ані його дальший розвиток. 
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Яковлева Е. В. Особенности языковой среды в Украине и в украинских ВУЗ в ходе модернизации 
системы образования 

В статье рассмотрены особенности современной языковой ситуации в Украине и в украинских вузах 
под углом зрения возможных и желательных изменений в этой системе в ходе модернизации 

национальной системы высшего образования. Проблема поставлена в контекст украинско-русского 
двуязычия и взаимодействия украинского и русского языков. Сделан обзор эволюции социально-

коммуникативной системы Украины после 1991 года. 

Yakovleva O. V. Features of linguistic environment in Ukraine and in the Ukrainian institute of higher 
education of higher during modernization of the system of education 

The article discusses the features of the contemporary language situation in Ukraine and Ukrainian 
universities from the perspective of the possible and desirable changes in it during the modernization of the 

national system of higher education. The problem is observed in the context of Ukrainian-Russian 
bilingualism and interaction of Ukrainian and Russian languages. The evolution of socio-communicative 

system of Ukraine since 1991 is overviewed. 
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УДК 930.1 
І. А. Нагіленко, 

старший викладач 
(Житомирський державний технологічний університет) 

ГАРМОНІЯ ІНДИВІДА В ПОГЛЯДАХ ФІЛОСОФІВ XX СТОЛІТТЯ 

У статті робиться спроба, аналізуючи погляди філософів XX століття, зрозуміти, що є основою 
гармонії індивіда. Показати спільні та відмінні підходи до проблеми гармонії у європейських та 

радянських філософів. Простежити процес формування поглядів на сутність гармонії в європейській 
філософії XX століття. 

Постановка проблеми. У сучасному житті суспільства на перше місце виходить індивід зі своїм 
внутрішнім світом. У якому стані буде внутрішній світ індивіда, які будуть цінності, ідеали в нього, 
як він зможе їх реалізовувати, такою особистістю він і буде. Тому на основі свого світогляду він і 
буде встановлювати стосунки з цим світом та будувати своє життя. В основі життя індивіда, яке 
спирається на його внутрішній світ, світогляд, може бути хаос та дисгармонія, гармонія, а також шлях 
від дисгармонії до гармонії або навпаки. 

Аналіз останніх досліджень. Сучасні вчені по-різному трактують гармонію. Великий вплив на 
них мали ідеї Геракліта, Піфагора, Платона, Арістотеля. Саме ідеї цих учених стародавньої Греції 
стали окремими напрямками в розумінні та сприйнятті гармонії. Серед європейських та 
американських учених цим питанням займались: А. Н. Уайтхед, Ж. Марітен, Д. Дьюі, А. Ламуш, 
Ш. Лало, Е. Кассірер, А. Ланге, Д. Г. Паркет. Серед радянських учених проблемами гармонії 
займались В. Т. Мещеряков, В. П. Шестаков, проблемами гармонійного розвитку особистості 
займались А. Ф. Поліс, А. А. Мілтс.  

Мета дослідження. Основою сучасного суспільства вважається індивід. Сучасні філософи та 
вчені, досліджуючи шляхи гармонії індивіда, висувають різні версії. Це може бути краса, Божа 
благодать, діалектична взаємодія протилежностей, ритм, симетрія і багато іншого. Важливим є 
зрозуміти, вивчаючи погляди філософів XX ст., що ж є основою гармонії особистості. 

Виклад основного матеріалу. З самого народження особистість має генетичні задатки та 
частково дане соціальне становище. Вона ще не має свого внутрішнього світу, уявлення про існуючий 
світ. Тому з перших кроків життя вона прагне розібратись в оточуючому світі, відчути та зрозуміти 
самого себе, знайти своє місце в цьому світі. Зрозуміло, що без створення власної внутрішньої 
гармонійної системи, яка є основою нашого я, шлях від хаосу до гармонії неможливий.  

Коли хаос стає основою внутрішнього світу та світогляду індивіда, це означає, що він не 
сприйняв, не відчув існуючі в суспільстві цінності, ідеали, принципи. Крім того, в нього немає своїх 
принципів, цінностей, ідеалів, які б визначали його спосіб життя. Іноді, коли в нього сформовані його 
принципи та погляди, і вони не відповідають суспільним, починається боротьба між ним та 
суспільством. Тому індивід та суспільство попадають у протистояння, боротьбу або відкриту, або 
приховану. За нею іде хаос, який за логікою повинен для індивіда закінчитися або смертю, або 
творчістю – новим рівнем розвитку, який може наблизити його до гармонії.  

Як показує розвиток людини, вона прагне до гармонії як до втраченого раю. І який би світогляд 
індивід не клав у основу свого життя, раціональний чи ірраціональний, він ставав дієвим лише тоді, 
коли забезпечував їй гармонію як в особистому, так і в суспільному житті. Звідси виникає питання: 
що таке гармонія? Чим вона відрізняється від хаосу?  

Коли хаос – це протиріччя, боротьба, що закінчується руйнацією, то що ж таке гармонія? Це 
боротьба та протиріччя, які створюють щось нове, або це закономірний розвиток індивіда, де хаос, 
протиріччя, боротьба, використовуються лише для того, щоб особистість збагнула мету та 
призначення свого становлення.  

Сучасні вчені по-різному трактують гармонію. Ідеї Геракліта, Піфагора, Платона, Арістотеля в 
різних варіантах діють на погляди сучасних філософів.  

Сильний вплив на погляди англійського філософа Альфреда Норта Уайтхеда в розумінні гармонії 
мав філософський світогляд Платона. Основою гармонії А. Н. Уайтхед вважав красу. Ця краса є 
основою гармонії і має космічне походження. Центром цієї гармонії є індивідуальність. Така 
індивідуальність, яка здатна зі своїх протиріч створити гармонію. "...Гармонія – це щось більше, ніж 
логічна узгодженість, і дисгармонія є більшим, ніж логічна неузгодженість. До логіків не 
звертаються, щоб дати пораду художникам. Ключ до пояснення знаходиться в розумінні сутності 
індивідуальності..." [1: 195]. Тому індивідуальність, яка орієнтується на ідею, ідею краси, здатна 
досягти гармонії. Вона створює гармонійний внутрішній світ. З точки зору Уайтхеда, 
індивідуальність, яка орієнтується на ідею краси, може досягти повної гармонії та не попасти в 
чуттєву гармонію, яка, активізуючи чуттєвий світ людини, врешті-решт може привести особистість до 
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дисгармонії, тому що пануючу роль в її житті буде грати світ відчуттів. Така гармонія називається 
сенсуалістичною. Вона орієнтується на почуття особистості, головними з яких є любов та ненависть. 
Ставлення до ідеї краси буде залежати від цих відчуттів. Сам чуттєвий світ не може гарантувати 
стабільного сприйняття та реалізації будь-яких ідей. Тому це буде призводити до швидкоплинності 
цієї гармонії, або до дисгармонії. 

Французький філософ Жак Марітен при визначенні гармонії орієнтується на погляди Фоми 
Аквінського. Він вважає, що основою гармонії є божественна благодать. Саме вона гармонізує 
внутрішній світ індивідуальності. Тому основою гармонії особистості є не тілесна основа, 
пропорційність чи логічність, а божественна благодать. Вона здатна розкрити творчий потенціал 
індивідуальності та створити єдність внутрішнього світу людини з зовнішнім світом, а також 
встановити гармонію в розвитку сенсуалістичного і раціонального у житті індивіда. Тому гармонія – 
це "передусім пробиваючий глибокий блиск душі, душі, яка є першопочатком життя і животворчої 
енергії ... блиск благодаті..." [1: 197]. 

Американський філософ Джон Дьюі вважає, що гармонія виникає внаслідок єдності в 
багатоманітності. Причому єдність багатоманітності виникає внаслідок динамічної взаємодії 
протилежностей. "...Це така єдність, яка виникає із взаємодії протилежних сил ... це динаміка" [1: 
199]. Відбувається ця динамічна взаємодія протилежностей у внутрішньому світі індивідуальності. Ця 
динамічна взаємодія може привести до гармонії тільки в єдиному варіанті, коли її наслідком буде 
творення індивідуальністю цілісного завершеного досвіду. Саме такий цілісний досвід може звести у 
внутрішньому світі емоційні відчуття, розум в гармонійне ціле. В основі цього цілісного досвіду 
лежить завершеність, повнота, єдність. Коли в житті особистості на перше місце виходить 
підлеглість, слабкість, одноманітність, вимушеність, безцільність, байдужість, страх, невпевненість, 
саме тоді починається руйнація цілісного досвіду індивідуальності. Вона рухається в напрямку 
дисгармонії. Тільки використовуючи свій цілісний досвід, особистість здатна встановити єдність між 
своїми діями та сприйняттям, тільки тоді вона може збагнути та зреалізувати гармонію у своєму 
особистому житті. "Єдність досвіду буде встановлена лише тоді, коли буде встановлена рівновага між 
діями та сприйняттям" [1: 200]. У той же час, з точки зору Д. Дьюі, гармонія може виникати лише 
завдяки людині, тому що світ природи не має цілісного досвіду, а тільки інстинкти. Сама гармонія є 
суб’єктивним поняттям, створеним діяльністю людини. Індивідуальність прагне свою внутрішню 
гармонію зробити гармонією світу. Це породжує нові протиріччя та дисгармонію у світі. Особливо це 
стає актуальним у ХХ столітті. 

Французький філософ Андре Ламуш у своїй семитомній "Теорії гармонії" проводить аналіз 
гармонії з точки зору математичних та фізичних наук, при цьому його теорія гармонії виводить його 
за межі цих наук. Він доводить, що гармонія природи та гармонія індивідуальності можуть бути 
взаємопов’язані, що, можливо, закони гармонії для фізики, хімії, біології, естетики та інших 
напрямків сучасної науки є єдиними. У своїй праці він прагне показати єдність науки та релігії. Він 
стверджує в одній зі своїх праць "...запозичення положень механіки, енергетики, і різних галузей 
фізико-хімічних наук. У результаті ... був створений міст, який дозволяє розуму рухатись від 
інтимного механізму математичних наук до глибинного механізму фізичного явища" [2: 4]. Він також 
розвиває теорію космічної гармонії світу, спираючись при цьому на ідеї Тейяра де Шардена. Основою 
космічної гармонії, з точки зору Андре Ламуша, є зв’язки двох рівнів. Перший – це зв’язок поверхів, 
тобто рівнів. Другий – це зв’язок частин єдиного цілого. Структура цієї системи приблизно така. 
Кожен поверх за допомогою пояснення та опису приєднується до вищого поверху. Сенс такого 
поєднання не тільки розгортання вищого поверху на основі нижнього, але й база в еволюційному русі 
від нижнього до вищого, яка поєднана спільним могутнім творцем енергії життя та духа. 
Посилюється ця єдність функціональною взаємодією різних рівнів та частин цілого. А також 
загальним походженням, планом, єдиним процесом взаємодій. Вершиною цієї піраміди є буття, яке 
резонує гармонію шляхом думок і дій, з’єднуючи все таким способом, що в кінцевому підсумку 
виникає людина. Цей кінцевий результат досягається завдяки координації багаторівневої складної 
гармонійної системи. Координує всю цю систему всезагальний абсолют, який сам не може виступати 
у вигляді чогось конкретного "Для людини це і є найвища реальність, яку слід враховувати" [2: 5-6].  

Три поняття: ритм, простота, гармонія – є основою теорії гармонії Андре Ламуша. Ритм 
створюється космосом. Завдяки йому встановлюється зв’язок між буттям та становленням, а також 
взаємодія всього існуючого. Простота – одне з понять єдності у багатоманітності, яка завдяки ієрархії 
дозволяє реалізовувати тонку структуру взаємодоповнень. "Гармонія є фундаментальний атрибут 
буття, в якості концепту вона – єдиний засіб обґрунтування без протиріч "єдності у 
багатоманітності" [2: 6]. Саме буття за гармонійною теорією – поєднання сутності та існування. 
Реальністю вони стають через їх взаємодію. Але гармонію буття можна встановити тільки через 
єдність ідеалізму та реалізму.  
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А. Ламуш вважає причиною дуалізму зовнішньої реальності роздвоєність логіки. Існує логіка 
ідентичності та логіка простоти. "Логіка ідентичності є логіка адекватності у метафізиці сутності. 
Логіка простоти пояснює динамізм існування з точки зору феноменології та науки про універсум..." 
[2: 6]. Поєднання логіки ідентичності та логіки простоти відбувається через їх взаємодоповненість та 
єдність. Так як логіка простоти при уважному розгляді є чітким визначенням суті явища, процесу, 
людини, вона здатна виступати як ідентичність цього явища, процесу, людини. Тому без розуміння 
ритму, простору, гармонії, логіки, симетрії та асиметрії, як з наукової, так і з релігійної точок зору, 
розібратися в понятті гармонії не можливо. А. Ламуш у своїй філософії йде від "інстинкта простоти" 
до "логіки простоти", а від неї до "логіки ідентичності" і цей шлях проходить через синтез науки та 
релігії. Пояснюючи такі поняття як ритм, простота, логіка, симетрія, за допомогою досягнень науки – 
теорії відносності, квантової механіки, молекулярної біології та інших галузей сучасної науки, він все 
ж розкриває їх суть та розвиток у сучасному світі за допомогою всезагального абсолюту. 
Всезагальний абсолют реалізується в цьому світі через ритм, простоту, симетрію, гармонію за тими 
законами, які ми звикли називати еволюційними та науковими. Тому саме поняття гармонії в житті 
індивідуальності є багаторівневим та складним. А шлях до гармонії в житті індивідуальності йде 
через розуміння, сприйняття, відчуття єдності божественного та людського.  

Французький філософ Шарль Лало, розробляючи поняття гармонії, виходячи із того, що людина 
має інтелект, відчуття та реалізує їх через свою діяльність, виводить три форми гармонії: досягнуту, 
відшукувану, втрачену.  

Досягнута гармонія на рівні інтелекту реалізує прекрасне в повсякденному житті індивіда. Він 
розуміє, що необхідно для прекрасного і як його реалізувати. Маючи глибоке розуміння прекрасного, 
він легко досягає бажаного результату. Прекрасне, завдяки розуму індивідуальності, стає 
результатом, який "отримує без праці максимум віддачі при мінімумі засобів" [1: 203]. На чуттєвому 
рівні в індивіда досягнута гармонія викликає відчуття витонченості, граційності. У діяльності 
індивіда ця гармонія приводить до грандіозних дій, які вимагають напруження волі та дають великий 
результат у повсякденному житті. Тому досягнута гармонія, як вважає Шарль Лало, на рівні інтелекту 
реалізується через прекрасне, на чуттєвому рівні – через витончене, на рівні дій – через грандіозне.  

Відшукувана гармонія вимагає від індивідуальності серед протиріччя та боротьби різних ідей 
знайти ту, яка дозволить стати на шлях досягнення гармонії. Це гармонія, яку треба ще знайти та 
зреалізувати, "...вона ще не реалізована, але ми можемо зробити її можливою..." [1: 202]. Причому, ця 
ідея при її розумінні повинна викликати піднесення індивідуальності. Саме це осмислене піднесення 
повинно включити чуттєвий світ особистості. Через цю піднесену ідею індивідуальність буде 
відчувати трагічний розрив, який існує між реальністю та цією ідеєю. Тому вона буде прагнути 
ліквідувати цей трагічний розрив. У діях це відобразиться в драматичному протистоянні 
індивідуальності та оточуючого світу. Відшукувана гармонія реалізується на рівні інтелекту – 
піднесення, чуттєвому рівні – трагічне, на дієвому рівні – драматичне. 

Втрачена гармонія, – це коли індивідуальність проголошує гармонію як основу свого життя, а 
реально живе за законами дисгармонії. Гармонійну взаємодію протилежностей у внутрішньому світі 
заміняє ритуал, який приховує дисгармонію. На інтелектуальному рівні особистості всі пояснення 
обмежуються формою – так треба, бо так треба. На чуттєвому рівні на перше місце виходить 
байдужість. На рівні діяльності еталоном стає бездіяльність. І всі ці якості індивідуальності 
прикриваються високими ідеалами, які рано чи пізно в такої особистості стають ідолом. Тому 
втрачена гармонія в житті індивідуальності може розвиватись на рівні інтелекту через дотепність. 
Саме інтелектуальна дотепність може розвінчати ідола та показати фальшиву гру з ідеями, показати 
як за проголошеною гармонією ховається заскорузлість та дисгармонія. Гумор на чуттєвому рівні 
може висміяти основні недоліки цієї дисгармонії. "Гумор бере участь в розкладанні нетривкого. Це є 
закон всього дієвого життя..." [1: 203]. Він показує, що гармонія втрачена. Коли гумор перестає в 
житті індивідуальності грати словесну роль і переходить до дій, то наступає час комічного. Саме 
через комічну діяльність розкривається та дисгармонія, яка захоплює життя індивідуальності та 
суспільства. Висміються в діях ті принципи та закони, які стають основою дисгармонії індивіда та 
суспільства. Шарль Лало стверджує, що основні характеристики втраченої гармонії – це дотепність на 
рівні інтелекту, гумор на рівні відчуттів, комічне на дієвому рівні.  

Як ми бачимо, в європейських та американських філософів сучасності є найрізноманітніші 
підходи до гармонії. Проблемами гармонії займались і в такій науці як естетика. 

 Одним з таких представників є Е. Касірер. Гармонія – результат динамічної рівноваги полярних 
сил, здатних активізувати індивідуальність та стати основою її розвитку. "...Це динамічний процес 
самого життя – поступове балансування між двома протилежними полюсами, між радістю і сумом, 
веселощами й страхом, надією та відчаєм" [1: 198]. Причому гармонія, яка виникає внаслідок 
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взаємодії протилежностей не є результатом розвитку природи, це наслідок становлення та розвитку 
окремої індивідуальності.  

Інший представник естетики А. Ланге стверджує, що гармонія внутрішнього світу 
індивідуальності виникає із гармонії сфер. Причому в цьому процесі на перше місце в особистості 
виходять несвідомі переживання: "...весь духовний світ людини ...виникає із космосу за допомогою 
гармонії сфер" [1: 194]. Ясно, що така трактовка гармонії пов’язана з філософськими поглядами 
Піфагора, його уявленнями про "числову гармонію" та "гармонію сфер". 

Американський естетик Девітт Генрі Паркет головним принципом гармонії вважає єдність у 
багатоманітності. Єдність у багатоманітності характеризується діалектичною взаємодією." Єдність є 
єдністю в багатоманітності, а багатоманітність є диференціацією єдності..." [1: 205]. Характеризуючи 
єдність у багатоманітності, Д. Г. Паркет виділяє три форми: гармонію, баланс та розвиток. Він 
стверджує, що гармонія представляє такий тип єдності, який виникає на основі однакових елементів. 
"...гармонія виникає із декількох подібних якостей, форм, і цілей, які виникають із різних елементів 
цілого. Це спільність у різноманітності..." [1: 205]. Баланс у цій теорії виступає як єдність 
протилежностей, яка відбувається в їх конфліктному змішанні. Розвиток – це послідовний рух до 
завершеної форми, до досконалості. Як бачимо, в цій теорії гармонія виступає як єдність 
одноманітного, і тільки наявність балансу та розвитку є основою руху та становлення гармонії.  

 Погляди радянських учених у розумінні гармонії базувались на діалектичному принципі єдності в 
багатоманітності, а також принципі боротьби протилежностей. Саме ці принципи були найближчими 
до гегелівського визначення гармонії. "Гармонія – це співвідношення якісних різниць, взятих як 
єдине ціле, які представляють собою суть явища або речі" [2: 114]. Шлях до гармонії для більшості 
радянських філософів йшов через боротьбу та взаємодію протилежностей, яка повинна була 
закінчитися або творенням чогось нового, творчого, гармонійного, або хаосом та руйнацією. При 
аналізі гармонії індивіда радянські філософи звертали увагу на взаємодію та боротьбу 
протилежностей у внутрішньому світі особистості, також на впливи соціального та біологічного, на 
гармонійний або дисгармонійний розвиток особистості.  

У своїй праці "Развитие представлений о гармонии в домарксистской и марксистско- ленинской 
философии" В. Т. Мещеряков аналізує погляди на гармонію вчених Давньої Греції, Середньовіччя, 
Нових часів та сучасності, тому його праця складається з двох частин: "представления о гармонии в 
домарксистской философии и классической науке," та" гармония как теоретическая проблема 
материалистической диалектики." У першій частині він з’ясовує, який науковий внесок у розуміння 
гармонії зробили вчені Давньої Греції, Середньовіччя, Нового часу. Розповідаючи про ті підходи до 
гармонії, які панували у різні епохи, В. Т. Мещеряков звертає увагу на те, що "... гармонія є 
специфічна властивість об’єктивної реальності, притаманна лише визначеним явищам і доступна 
людському сприйняттю..." [2: 198]. Саме таке розуміння гармонії в ті часи стає науковою основою для 
сучасних учених.  

У другій частині В. Т. Мещеряков доводить, що це теоретичне положення стає основою 
діалектичного розуміння гармонії, де гармонія представляє собою єдність у багатоманітності, до якої 
явище, процес, індивідуальність ідуть через розвиток та становлення. Сама ж гармонійна система 
твориться через взаємодію протилежностей, кожна з яких зберігає свою суть, саме це дозволяє 
створити єдність у багатоманітності. Причому гармонійна система є складною та динамічною, що 
гарантує їй розвиток. Одночасно протилежності в такій системі взаємодоповнюють одна одну, що 
дозволяє їй виникнути та функціонувати. Тому доповненість є основою виникнення складної 
гармонійної системи, а функціональність – розвитку. "Доповненість означає те, що одна 
протилежність не може існувати без іншої. Дійсно, без відповідного, специфічного в кожному 
конкретному випадку підбору вихідних елементів система не може виникнути" [2: 200]. Коли між 
взаємодоповнюючими елементами системи існує симетрія, вона знаходиться в стані внутрішньої 
гармонії. Стан внутрішньої гармонії гарантує системі функціонування та творчий розвиток. Причому 
перехід на більш високий рівень розвитку відбувається при використанні досягнень попереднього 
рівня. Елементи цього попереднього рівня повинні розвиватися на основі ритму та симетрії. Вони 
успішно реалізуються в межах цього рівня. На базі чого виводять систему на більш високий рівень, 
який дає можливість системі розвиватись творчо та гармонійно.  

Дисгармонія – рух від гармонії до хаосу. Він може відбуватися там, де в житті суспільства, 
особистості, природи, гармонія вже існувала. Починається дисгармонія в житті індивідуальності, 
суспільства, коли протилежності цього цілого не можуть розвиватися одночасно. Одна із частин 
цього цілого стає пануючою та розвивається за рахунок інших. Коли система зазнає впливів 
дисгармонії, вона може за допомогою ритму та симетрії відновити свій рівень гармонії, або бути 
повністю зруйнованою разом з гармонією.  
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В. Т. Мещеряков вважає, що гармонійний розвиток відповідає законам діалектики, основою яких є 
боротьба протилежностей, перехід до нової якості існування, яка виникає шляхом стрибків та відмови 
від того, що заважає розвитку. Особливість гармонії полягає в тому, що її розвиток найбільше 
відповідає законам діалектики. Відповідність законам діалектики призводить до взаємодії 
протилежностей, як частин цілого, виключаючи їх взаємне знищення. Забезпечує симетрію 
внутрішніх та зовнішніх відносин, а також ритмічність творчих підйомів, які йдуть один за одним. 
Тому матеріалістична концепція гармонії не визнає попередньо встановленої гармонії, а вважає її 
результатом розвитку матеріальних чинників цього світу. "Гармонія є такий стан конкретної системи, 
яка досягається лише в процесі гармонійного розвитку, коли просторово-часова цілісність і високий 
динамізм забезпечують взаємозв’язок симетрії та ритму" [2: 202].  

В. П. Шестаков виділяє три типи гармонії: математична, естетична, художня. На ранніх етапах за 
часів античності панує математична гармонія, заснована ще Піфагором. Математична гармонія 
зберігалась у давній Греції, потім у новій формі відродилась за часів Відродження. Але пануючу роль 
у розумінні гармонії в епоху Відродження поступово займає естетичне пояснення цього явища. Хоча 
уявлення про математичну пропорцію, як основу гармонії, має вплив на формування естетичної 
гармонії. Епоха Відродження та Нові часи під впливом діалектики створюють художню гармонію. 
Художня гармонія – це синтетичне поєднання різних варіантів у єдине ціле. У мистецтві вона 
починається зі стилю бароко.  

Стиль бароко – це синтетичний художній напрямок, який захоплює всю Європу від Лондона до 
Москви, та від Стокгольма до Афін. Його особливість полягає в тому, що через архітектурний та 
художній світ реалізується принцип єдності в багатоманітності. З одного боку є характерні риси цього 
напрямку, які створюють його неповторність та реалізуються у всіх європейських країнах. З іншого 
боку, кожна країна має свій варіант культури бароко: так англійське бароко метафізичне, французьке 
– романтичне, німецьке – містичне, італійське – віртуозне, російське – поєднання французького та 
італійського, українське – героїчне. Цей стиль, художня та естетична гармонії є результатом зміни 
світогляду особистості. Вона зрозуміла та відчула, що є складною, суперечливою системою. Тому 
вона повинна звести через вольову діяльність свій внутрішній світ у єдине гармонійне ціле. 
Вирішуючи цю задачу, індивідуальність створила два напрямки гармонії: матеріалістичний та 
ідеалістичний.  

Матеріалістичне розуміння гармонії виходило з того, що гармонія – результат взаємодії 
протилежностей, які розкривали суть даного явища, процесу, особистості та були основою її 
розвитку. Це діалектичний розвиток внутрішнього світу індивідуальності, який іде через рух від 
єдності до багатоманітності, від хаосу до порядку, від дисгармонії до гармонії. 

Ідеалістичне розуміння гармонії орієнтувалось на те, що існує надприродна загальна ідея, яка, 
розгортаючись у реальному світі через взаємодію протиріч, творить єдність у багатоманітності, як у 
внутрішньому світі індивідуальності, так і в зовнішньому світі. Відбувається взаємодія 
протилежностей, але за вже встановленими правилами та законами, які люди називають або 
божественними, або еволюційними, основне завдання яких – розкрити суть даного явища, процесу 
або людини. Таким чином, матеріалістичне розуміння гармонії орієнтується на діалектику, а 
ідеалістичне – на метафізику. Але яких би напрямків не притримувались учені, вони прагнули 
усвідомити основні закони гармонійного розвитку та становлення індивідуальності.  

Тому проблема гармонії напряму пов’язана з процесом становлення гармонійної особистості. У 
різні епохи панували різні типи гармонії. Але не можна стверджувати, що був характерний якийсь 
один тип гармонії або математичний, або естетичний, або художній для конкретної епохи. Якийсь із 
цих типів був домінуючим, якийсь грав другорядну роль. Але всі вони мали вплив на становлення та 
розвиток гармонійної індивідуальності. У кожну епоху вплив одного типу гармонії на процес 
становлення особистості посилювався, а іншого – послаблювався. Сама ж гармонія в суспільному 
житті виступала як ідеал, через який іде поєднання особистого та суспільного. У матеріалістичному 
напрямку розуміння гармонії вважалось, що умовою гармонійного розвитку особистості є умови, при 
яких "вільний розвиток кожного є умовою вільного розвитку всіх" [1: 246]. Але остаточного 
практичного рішення цієї проблеми не існує. Існує безліч варіантів, типів, підходів як у філософії, так 
і в естетиці, які прагнуть зрозуміти, що таке гармонія, який шлях можливий від хаосу до гармонії, чи 
взагалі можливе становлення гармонії в житті особистості та світу, чи пануючу роль у цьому світі все 
ж таки займає хаос, а гармонія – це тільки найбільше прагнення індивідуальності та світу.  

А. Ф. Поліс у своїй праці вивчає, як на становлення та розвиток особистості впливають соціальні 
та біологічні фактори. Автор розкриває діалектичну взаємодію соціальних, біологічних 
та психологічних факторів у процесі гармонізації індивідуальності. Показує багатовимірність 
гармонії у житті індивідуальності, а також, як у процесі взаємного впливу соціального та біологічного 
формується внутрішній світ особистості. Взагалі великий вплив на гармонізацію індивідуальності 
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має те, як встановлюється співвідношення між соціальним та біологічним у житті суспільства 
та особистості.  

Науково-технічний прогрес змінює ритм життя людини. З одного боку вона все більше 
включається в соціальні ритми та процеси, з іншого саме біологічні задатки є тою основою, яка може 
допомогти або ускладнити процес соціалізації особистості. 

А. Ф. Поліс прагнув показати процеси оптимізації соціальних та біологічних факторів у розвитку 
та становленні особистості, а також розкрити шляхи, які б дозволили протистояти негативним 
зовнішнім процесам, які порушували єдність соціального та біологічного в гармонійному розвитку 
індивідуальності. Велику увагу при вивченні цієї проблеми автор приділяє емоційному світу 
особистості. Тому що саме емоційний світ особистості має великий вплив на формування потреб та 
мотивацію її поведінки. Коли соціалізація особистості орієнтується виключно на чуттєвий світ, то в 
своїй більшості відбувається проста зовнішня соціалізація. Зовнішні процеси не стають внутрішнім 
світом особистості і сприймаються як ритуал. Тільки коли в цей процес включаються розумові 
властивості індивідуальності, починається осмислення соціалізації і зовнішнє починає впливати на 
внутрішній світ індивідуальності. Гармонія між зовнішнім (соціальним) та внутрішнім (біологічним) 
встановлюється тільки тоді, коли зовнішнє стає своїм.  

Умовами, які приводять до єдності соціального та біологічного, є їх діалектична взаємодія. 
Результатом цієї взаємодії є становлення пропорції у внутрішньому світі особистості. Саме вона 
дозволяє протилежностям ефективно взаємодіяти і приводить особистість до гармонії. Основою 
пропорційних відносин між особистістю і зовнішнім світом є праця, яка є базою внутрішнього світу 
особистості та приносить користь суспільству. Дисгармонія виникає тоді, коли індивідуальність 
займається діяльністю, яка не відповідає її внутрішньому світу. Тоді виникає диспропорція між 
взаємодією протилежностей – зовнішнього оточення та внутрішнього світу особистості. Крім того, 
сама особистість є складною диференційованою системою. Тому для успішної взаємодії 
протилежностей у внутрішньому світі особистості повинна виникнути єдність у багатоманітності, яка 
реалізується через гармонізацію знань, цінностей, моралі індивідуальності. З точки зору А. Ф. Поліса 
"гармонія – це особлива форма співвідношення й взаємодії протилежностей" [3: 178]. 

Дуже часто в роботі автор використовує граничні стани індивідуальності. Саме у цих станах видно 
складність взаємодії протилежностей, як у внутрішньому світі особистості, так і в зовнішньому світі 
та між ними. Методологічною базою роботи А. Ф. Поліса є діалектично-матеріалістична концепція 
взаємодії протилежностей у складній системі.  

А. А. Мілтс вважає, що індивідуальність не може жити без гармонії розуму, відчуттів та волі, а 
також без гармонії з суспільством та природою. Але індивідуальність є складною системою, яка 
включає як позитив, так і негатив. Тому гармонізація особистості це складний, багаторівневий 
процес, який має свою мотивацію та свій шлях.  

Індивідуальність розвивається не тільки в єдності із зовнішнім світом, але і через протиріччя. 
Тому дуже часто стосунки індивідуальності та світу бувають дисгармонійними. Нам треба навчитись 
розрізняти дисгармонію, яка через протиріччя та взаємодію веде індивідуальність до гармонії, та 
гармонію, яка через інерцію, відсутність розвитку веде індивідуальність до дисгармонії. Межа між 
гармонією та дисгармонією є дуже невелика. Розвиток індивідуальності йде через протиріччя, які 
закладені в її внутрішньому світі, бо цей світ включає як позитив, так і негатив. Завдання 
індивідуальності зробити з них творчу єдність. Дідро казав: "Сказати, що людина складається із сили 
та слабкості, із розуміння та осліплення, із ницості та величі – це значить не осудити її, а визнати її 
сутність" [4: 202]. Система індивідуальності включає як позитив, так і негатив, по ходу їх взаємодії 
починають формуватись уявлення про ідеальне та негативне. Оцей розрив між ідеалом та реальністю 
і приводить індивідуальність до дієвого розвитку.  

Взаємодія протилежностей у внутрішньому світі індивідуальності веде до вирішення тих проблем, 
які вони поставили. Це приводить до більш високого рівня, де виникають нові проблеми, що 
вимагають більш глибокого вивчення для їх вирішення, тому розвиток індивідуальності є складним та 
багаторівневим. Дуже часто рух до гармонії індивідуальності йде через вирішення протиріч. А це, у 
свою чергу, породжує шлях від спокою до активності, до драматизму та боротьби. Нерідко це 
закінчується тим, що повністю перероджується особистість. Це результат творчої взаємодії 
протилежностей. У житті індивідуальності такими протилежностями є свідомість, емоційність та 
підсвідомість. Свідомість за допомогою розуму дає можливість аналізувати існуючу реальність, 
емоційний світ дає чуттєве сприйняття, підсвідомо розкриває ту генетичну програму, яка закладалась 
протягом не одного тисячоліття. Для гармонійної взаємодії протилежностей необхідно, щоб кожний 
із цих факторів грав свою роль у житті індивідуальності. Домінування якогось одного із цих факторів 
може привести до диспропорції та дисгармонії в житті особистості.  
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А. А. Мілтс виділяє п’ять рівнів, які проходить індивідуальність на шляху до своєї гармонізації. 
Перший рівень – це рівень "автомата," "гвинтика" або "об’єкта управління" [4: 216]. Він є складовою 
даної системи. Свідомість та емоції індивідуальності контролюються системою. 

Другий рівень – це рівень "текстуальної" однозначної людини, людини догматичного складу" [4: 
216]. Свідомість та емоції такої індивідуальності орієнтуються на чітко встановлені суспільством 
догми. Оцінка будь-яких явищ та процесів виходить з цих догм, тому є однозначною. Світ ділиться на 
своїх та чужих. 

Третій рівень – "рівень здорового сенсу" [4: 217]. Це індивідуальність, у свідомості якої домінує 
раціоналізм, і він контролює та підпорядковує йому свої емоції. Підпорядковуючись строгому 
раціоналізму, особистість має складності з геніальністю і творчістю.  

Четвертий рівень – "рівень обдарованих людей, талановитих людей з високим творчим 
потенціалом..." [4: 218]. Генії – це особистості, що мають від народження великий творчий дієвий 
потенціал. Саме він гармонізує внутрішній світ особистості. 

На кожному з цих рівнів індивідуальність засвоює один із видів гармонії. Так А. Ф. Лосєв виділяв 
два найважливіших види гармонії: "Одна – жива, тремтяча, вона активно бореться з безладом, з 
потворством, з розгнузданими афектами... Друга гармонія – застійна, малосильна, вона заснована на 
примусі, насильстві, не втілює в собі живих протиріч життя і вимагає резинової дубинки" [4: 219]. Ці 
два види гармонії існують у житті індивідуальності одночасно. На першому та другому рівнях 
пануючу роль займає друга гармонія, яку можна назвати догматичною або ідеологічною. Тільки з 
третього рівня поступово на перше місце виходить класична гармонія. А на четвертому рівні вона 
починає займати пануюче положення. І поступово відкриває шлях до встановлення гармонії в житті 
індивідуальності. 

Шлях до гармонії індивідуальності є дуже важкий та серйозний. З точки зору А. А. Мілтса 
"гармонія – це поняття, що включає в себе проблему погодження суспільства і людини і пропонує 
взаємну відповідність, співмірність, рівновагу, порядок, пропорційність різних предметів і явищ" [4: 
5]. 

Учені ХХ ст. по-різному оцінюють гармонію та процес її виникнення і розвитку. Так Альфред 
Норт Уайтхед вважає, що основою гармонії є краса космічного походження. Філософ Жак Марітен 
стверджує, що основою гармонії є божественна благодать. У філософа Джона Дьюі гармонія виникає 
внаслідок єдності в багатоманітності. Основою такої єдності є динамічна взаємодія протилежностей, а 
її наслідком є творення індивідуального цілісного завершеного досвіду. 

Андре Ламуш, аналізуючи теорію гармонії, виділяє три основних поняття: ритм, простота, 
гармонія. Кожне з цих понять грає свою роль в теорії гармонії. Сама ж гармонія є основою буття, яка 
дозволяє поєднати без протиріч єдність у багатоманітності. 

Філософ Шарль Лало виділяє три форми гармонії: досягнуту, відшукувану, втрачену Досягнута 
гармонія на рівні інтелекту реалізує прекрасне, на чуттєвому рівні в індивіда досягнута гармонія 
викликає відчуття витонченості, граційності. У діяльності індивіда ця гармонія приводить до 
грандіозних дій. Відшукувана гармонія реалізується на рівні інтелекту – піднесення, чуттєвому рівні – 
трагічне, на дієвому рівні – драматичне. Основні характеристики втраченої гармонії – дотепність на 
рівні інтелекту, гумор – відчуттів, комічне на дієвому рівні. 

Е. Касірер вважає, що гармонія – це постійне балансування між протилежностями, як у 
зовнішньому, так і у внутрішньому житті індивідуальності.  

А. Ланге стверджує, що гармонія внутрішнього світу індивідуальності виникає із гармонії сфер. 
Девітт Генрі Паркет головним принципом гармонії вважає єдність у багатоманітності.  

В. Т. Мещеряков стверджує, що гармонія забезпечується в системі завдяки її цілісності та 
високому динамізму, який породжує симетрію та ритм в її розвитку.  

В. П. Шестаков виділяє три типи гармонії: математична, естетична, художня. Сама ж гармонія в 
суспільному житті виступала як ідеал, через який іде поєднання особистого та суспільного. 

У А. Ф. Поліса гармонія виступає як форма співвідношення й взаємодії протилежностей.  
А. Ф. Лосєв виділяв два види гармонії. Одна з них іде від безладу, хаосу через боротьбу до 

гармонії. Друга базується на насильстві і не втілює в житті живих протиріч. 
А. А. Мілтс, пояснюючи поняття гармонії, стверджує, що гармонія включає в себе єдність 

суспільства і людини, яка базується на взаємній пропорційності, співмірності, рівновазі.  
Висновки. Існують різні концепції пояснення гармонії або через боротьбу протилежностей, або 

через взаємодію протилежностей, основою якої є їх належність до єдиного абсолюту. Серед типів 
гармонії виділяють досконалу, відшукувану, втрачену, гармонію динамізму, розвитку, або гармонію 
стабільності, спокою. Але сама гармонія, коли ти займаєшся  її вивченням у житті суспільства, 
особистості вимагає розуміння суті суспільства, індивідуальності, процесу, явища. Тільки збагнувши 
точку опори внутрішнього світу індивідуальності, ми можемо побачити шлях до гармонії або 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 53. Філософські науки 

 
32 

дисгармонії індивідуальності. Кожному з нас потрібна тільки одна точка опори, завдяки якій ми 
можемо пізнати свій внутрішній світ і створити з нього самодостатній, самостійний космос. Але для 
того, щоб створити власний самодостатній світ, індивідуальність повинна розуміти та відчувати саму 
себе, вміти себе реалізовувати, бути ідентична сама собі. Тому гармонія є ідентичність 
індивідуальності самій собі, причому індивідуальність буде ідентична собі, коли її свідомість, совість, 
підсвідоме, воля складуть єдине ціле у її внутрішньому світі. 
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Нагиленко И. А. Гармония индивида во взглядах философов XX столеттия. 

В статье осуществляется попытка проанализировать взгляды философов XX века  и понять, что  
является основой гармонии индивида; показать общие и различные подходы к проблеме гармонии у 
европейских и советских философов;  проследить процесс формирования  взглядов на суть гармонии 

в европейской философии XX столетия. 

Nagilenko I. А. Harmony of Individual in the Views of Philosophers of the 20th century. 

In the article there is an attempt to analyze views of philosophers of the 20th century, and to understand what 
is the basis of harmony of individual; to show common and different approaches to the problem of harmony 

for the European and soviet philosophers; to trace the process of forming views on the essence of harmony in 
European philosophy of the 20th century. 
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СТРАХ ЯК ЕКЗИСТЕНЦІАЛ БУТТЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ 

У статті розглянуто страх як екзистенціал буття, з’ясовано його місце і значення в житті 
сучасної людини. Визначено, що страх як екзистенціал буття є невід’ємною частиною єства людини, 

він визначає межі її соціокультурного існування та вільної самореалізації, міру пізнання глибин 
психіки та свідомості, усвідомлення культурно-історичного шляху й найсуттєвіше, 

трансцендентний вимір власних можливостей. 

ХХІ століття суттєво відрізняється від попередніх. Соціальні, економічні, політичні, екологічні та 
інші зміни набувають глобальних масштабів і змінюють навколишню дійсність. Ці зміни мають 
також значний вплив на життя людини і є причинами її страхів. Сучасна людина живе в стані 
щосекундної готовності до змін, не чекаючи від них нічого позитивного: технізація, комп'ютеризація, 
катастрофи, війни, кризи, беззаконня — все це лякає їх. Досить складним і непередбачуваним є 
сучасний глобалізований світ, сповнений своїми тривогами і страхами. 

Сучасне суспільство внаслідок гнітючого розвитку можливостей виявилося безпорадним перед 
самим собою. Як це не парадоксально, але на порозі третього тисячоліття виявилось, що людина, 
озброєна усіма досягненнями науки і техніки, абсолютно безпорадна перед власною психікою. Вона 
не в змозі керувати своїми думками і страхами. Такі явища як депресія і невротичні зриви все частіше 
нагадують про себе. Сама людина та її дії, а інколи − бездіяльність стали джерелом окремих страхів. 
Зокрема, бурхливий розвиток генетики, поява штучних та генетично модифікованих продуктів мають 
не лише шкідливий вплив, а й зумовлюють виникнення певних тривог та страхів. Навіть природа не в 
силах витримати втручання людини в її надра і намагається застерегти нас погодно-кліматичними 
аномаліями та відповідним погіршенням умов життя, що теж стає джерелом страхів.  

Проблема тривог і страхів сучасної людини набуває дедалі все більшого значення. Категорія 
страху є багатогранним поняттям. Підтвердженням цієї думки є розгляд страху як емоції, стану, 
відчуття, почуття, афекту. Наявні дослідження в більшості присвячені аналізу психологічних 
особливостей феномену. Соціально-філософське осмислення страху є досить фрагментарним, 
обмеженим. Метою статті є розгляд страху як екзистенціалу буття людини, основними завданнями є 
з’ясування місця і значення екзистенціалу страху в житті сучасної людини.  

Починаючи з античної філософської думки і до середини XIX ст., страх розглядався переважно як 
певне суб’єктивне відчуття, що не сприяло формуванню його понятійного філософського статусу. 
Пізніше Г. Гегель, С. К’єркегор, Ф. Ніцше, З. Фрейд трактують страх як філософське поняття, 
невизначеність якого пояснюється недостатнім рівнем розкриття його онтологічного розмаїття. 
М. Гайдеггер розглядав страх у межах модусів існування людини, головним із яких є внутрішній 
модус "ось-буття" людини, де панує онтологічне відчуття екзистенційного страху. У західній 
філософській традиції до цієї проблеми зверталися також Ж.-П. Сартр, П. Тілліх, К. Ясперс та інші, а 
в російській філософській думці – М. Бердяєв, О. Лосєв, Л. Шестов. У радянській науці окремі 
аспекти феномена страху розглядали С. Аверінцев, В. Андрусенко, М. Бахтін, П. Гайденко, а в 
сучасній науковій думці – Є. Боровой, М. Вітковська, Ю. Гагарін, Л. Газнюк, Є. Головаха, 
О. Логвінова, В. Лук’янець, Т. Лютий, С. Кухарський, Н. Паніна, А. Романова, М. Савина, О. Туренко, 
Н. Хамітов та інші дослідники. 

Представники екзистенціалізму та психоаналізу відображали кризу сучасної епохи й осмислювати 
руйнівний початок прихований у самій людині. Саме в їхніх працях страх був пізнаний у своєму 
основоположному значенні − як екзистенціал буття людини. Учені вважали страх умовою 
становлення існування. Страх є наслідком породженого внутрішнього конфлікту людини з самою 
собою і з оточуючим соціальним середовищем. Наявність і характер страхів людини або суспільства 
виявляє сутнісні характеристики їхнього існування і можливого розвитку. Внаслідок цього, знання 
про страхи не лише дозволяють впливати на індивіда чи на суспільство, а й чинити подібному впливу 
ефективну протидію, тобто протидіяти страху.  

Важливе місце в екзистенціальній філософії посідає проблема буття людини в умовах соціальних 
криз. Невпевненість людини в майбутньому, страх перед завтрашнім днем, збитками в бізнесі чи 
втратою робочого місця зробили страх онтологічною, тобто властивою буттю, характеристикою 
людини. У зв’язку з цим, привертають до себе увагу спроби західних дослідників проаналізувати 
конструктивну роль тривоги, страху як ефективного засобу культивування такої необхідної на 
сьогодні властивості, як відповідальність за свої перетворюючі дії перед сучасною і майбутніми 
генераціями. Зокрема, Р. Хіггінс вважає, що краще раціональний страх, ніж бездумний оптимізм, 
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повсюдно домінуюча нині безпідставна надія. Відсутність страху і відчуття провини кваліфікуються 
як одна з найбільших небезпек сучасності, а сам "раціональний страх" – як позитивна сила, біологічна 
функція, необхідна для виживання. 

Вихід із соціальної кризи екзистенціалісти шукають не у зміні суспільних відносин, а в 
індивідуальному житті. Данський філософ С. К’єркегор фундаментальною характеристикою 
людського існування вважав страх як засіб, що вириває людину із полону бездумного існування, 
пробуджує її для справжнього буття. Мислитель виступив проти об'єктивного ідеалізму Гегеля 
зазначаючи, що людське життя непередбачуване і абсурдне, неповторне і хитке, а людина перебуває у 
повній ізоляції і страху. 

Саме страх дослідники вважають однією з найдавніших емоцій, яка збільшувала можливості 
людського організму на виживання. Аналізуючи сучасне життя ми можемо, в деяких випадках, 
говорити саме про виживання, а не повноцінне життя та існування. Страх як екзистенціал буття є 
невід’ємною складовою справжнього існування людини. За умов його відсутності, ми можемо 
говорити лише про її беззмістовне рослинне перебування в дійсності. Підтвердженням цієї думки є 
дослідження мислителів, які зазначали, що справжнє достойне існування забезпечується такими 
феноменами, як "страх" (К. Ясперс, М. Гайдеггер), "екзистенційна тривога" (Ж.-П. Сартр), "нудьга" 
(А. Камю). Тут ми говоримо не про психологічні основи певних негативних емоцій, а саме про 
екзистенціали буття як чинники впливу на існування людини. Термін "екзистенціал" походить від 
слова "екзистенція", у філософії XX ст. його вживають для позначення специфіки людського 
існування. З цього огляду термін "екзистенціал" означає те, поза чим немає людини як людини. 
Зокрема, Л. Газнюк [1] визначає страх як екзистенціал людського буття, внутрішньо властивий 
індивіду, з одного боку, як найважливіше орієнтуюче переживання, а з іншого – як переживання своєї 
іманентної внутрішньої суперечності. Ми пропонуємо таке визначення: екзистенціал страху – це 
внутрішній трансцендентно-психологічний стан людини, зумовлений реальними або можливими 
загрозами її біологічному чи соціальному існуванню, що забезпечує самозбереження індивіда, 
мобілізуючи його організм у ситуаціях невизначеності та непередбачуваності; він виражає певну 
форму самосвідомості та вказує на можливе порушення реальних зв’язків і відносин внутрішнього 
світу особистості. 

Страх як екзистенціал буття є невід’ємною частиною єства людини, він визначає межі її 
соціокультурного існування та вільної самореалізації, міру пізнання глибин власної психіки та 
свідомості, усвідомлення свого культурно-історичного шляху й найсуттєвіше, трансцендентний вимір 
своїх можливостей. Крім того, страх визначає масштаб можливої протидії: від легкої стурбованості 
при незначній протидії і до жаху при його безмірності. Страх властивий також людині як 
переживання власного можливого безсилля і безпорадності. Адже саме переживання можливого 
безсилля та безпорадності характеризує інтенсивність почуття страху. 

Залежно від характеру загрози, енергетичної інтенсивності та специфіки переживання, страх може 
рухатись у достатньо широкому діапазоні відтінків і поділятися на: хвилювання, неспокій, 
побоювання, переляк, тривогу, власне страх і жах (кошмар). Зокрема, З. Фройд пропонує такий 
варіант співвідношення переляку, страху і боязні: "Переляк, страх, боязнь неправильно вживаються 
як синоніми. У їх відношенні до небезпеки їх легко розмежувати. Страх означає певний стан 
очікування небезпеки і приготування до останньої, якщо вона навіть і невідома; боязнь припускає 
певний об'єкт, якого бояться; переляк має на увазі стани, що виникають при небезпеці" [2: 386]. 
Екзистенційні модуси страху були предметом досліджень М. Гайдеггера. На думку мислителя, страх-
боязнь може розглядатися у трьох модусах: страх "перед чим", "страхітливість" та "про-що" страх. 
"Перед чим" страх є "…страшним в його страхітливості, що і вказує на предметність страху; …"про 
що" страх – це саме людське Dasein, самість. У страхові ми завжди боїмося за іншого…, це означає, 
що ми боїмося за своє спів-буття з ним, тобто в кінцевому рахунку знову ж за себе" [3: 140]. 
Виходячи з цього, ми можемо зазначити, що модуси страху-боязні є джерелом більш вагомого 
феномену жаху – Angst. Переживаючи той чи інший модус страху, людина не належить собі, вона 
потрапляє до іншого світу і єдиною метою вважає уникнення небезпеки, що загрожує її існуванню. 

Екзистенційний страх людина не може ні вилікувати, ні пережити. Саме такий метафізичний страх 
здатний погрузити її у непередбачувані стани. Складно уявити людину, яка перебуває в такому стані і 
радіє життю, спокійно дивиться у майбутнє. Український дослідник Н. Хамітов зазначає: "…кризові 
стани людини, що призводять до актуалізації особистісного начала. Така актуалізація виявляється в 
загостренні самосвідомості й переосмисленні сенсу життя…" [4: 131]. Нерідко, саме переосмислення 
сенсу власного життя, допомагає людині задуматися над її діями та вчинками. А це у свою чергу, 
сприяє змінам, які могли б допомогти людині якщо не позбутися певних страхів, то хоча б знайти 
способи їх змінити, зменшити негативний вплив. Говорячи про сучасну людину, про суспільство ми 
можемо сказати, що вони перебувають у "полоні" страху. Створення ж такого невротичного стану 
стало технологією сучасної соціально-політичної влади, оскільки наляканими людьми досить легко 
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можна маніпулювати і взяти контроль над ними. Людина відчуває страх не лише перед загрозою чи 
небезпекою, її страшить навіть неспроможність нейтралізувати чи відвести їх. У таких випадках ми 
говоримо, що людина перебуває в ситуації невизначеності. Ці моменти розгубленості та 
невпевненості спонукають людину задуматися над сенсом свого життя. У науковій думці такі кризові 
переломні ситуації отримали назву граничних або межових. Поняття граничної ситуації запровадив у 
філософію К. Ясперс. Граничними ситуаціями можуть бути смерть, страждання, страх, провина, 
боротьба. Така ситуація ставить людину на межу між буттям і небуттям. Опинившись у граничній 
ситуації, людина, згідно К. Ясперсу, звільняється від усіх умовностей, що раніше сковували її, 
зовнішніх норм, загальноприйнятих поглядів, які характеризують сферу "Ман", і таким чином вперше 
осягає себе як екзистенцію. Граничні ситуації дозволяють людині перейти від "несправжнього" буття 
до справжнього, вилучають його з полону повсякденної свідомості. Як засвідчує досвід, іноді саме 
страх і тривога допомагають людині усвідомити суть її існування.  

Страх як екзистенціал буття є важливим чинником справжнього повноцінного життя, а не 
рослинного бездумного існування людини. У таких випадках, екзистенціал страху має позитивний 
вплив на існування людини в сучасному середовищі. Тобто, як загроза Небуття страх сприяє 
усвідомленню людиною дійсного сенсу свого призначення, цінності соціального буття. Оскільки 
страх смерті є усвідомленням скінченності життя і існування, це спонукає людину діяти і 
переборювати загрозу Небуття, тобто до повноцінного життя "тут і зараз". Хоча в більшості випадків 
ми сприймаємо влив страху як негативний фактор нашого існування, але це не так. Саме страх є 
поштовхом до повноцінного життя, перетворюючи його з бездумного та беззмістовного існування на 
сповнене сенсом життя саме "тут і тепер". Навіть П. Гольбах зазначав, що виховання, закон, суспільна 
думка, приклад, звичка та страх є причинами, які повинні змінювати людей, впливати на їх волю, 
примушуючи їх діяти для загального блага та нейтралізувати бажання, які можуть завдати шкоди 
суспільству [5]. Хоча мислитель також зауважував на тому, що відчуття майбутньої насолоди і страх 
майбутніх тортур, лише завадили людям думати про, те щоб стати щасливими тут на землі. Але все ж 
таки саме страх не придушує, а навпаки – активізує. 

У ході аналізу історичного розвитку та значення страху в житті людини, можемо зазначити, що в 
епоху античності актуальним був "онтичний страх" перед долею і смертю, для середньовіччя – 
"моральний страх" перед провиною і прокляттям. Спостерігаючи за життям сучасного суспільства 
можемо зазначити, що для нього досить актуальним є страх пустоти і беззмістовності життя та страх 
майбутнього. Людина в сучасному глобалізованому суспільстві позасвідомо стала заручником 
власного життя. Страх є тією динамічною силою, що примушує людину до самореалізації в рамках 
конкурентного суспільства. Саме тому в сучасному глобалізованому суспільстві під маскою "один 
для одного" нерідко люди діють "один проти одного". Боротьба всіх проти всіх і втрата традиційних 
цінностей призводить до появи екзистенціального страху. Екзистенціальний страх — це страх 
перебування на межі небуття, принципової негарантованості і ціннісного безглуздя існування. Це 
страх людини-одинака, що біжить від співтовариства, і, водночас, відчуває стрес від відсутності 
безпечного простору у вигляді усталених конвенцій і норм. В умовах сучасної антропологічної кризи 
страх репрезентується як результат онтологічної і соціокультурної самотності людини, що втратила 
відчуття безпеки і поринула в нестримне суперництво, яке є безглуздим і небезпечним. 

Сучасна людина опинилася в полоні власних тривог і страхів. Життя постійно ставить її на межі 
відомого і невідомого, таємничого і непередбачуваного. Перебуваючи в такому стані вона постійно 
відчуває страх, а точніше екзистенціал страху вливає на її життя та існування. Це може бути страх 
перед собою, страх перед невизначеністю, страх майбутнього, страх старості і крайній прояв − страх 
смерті. Але, як показує досвід, людина попри всі відчуття страху постійно бореться з ним. Вона 
намагається перемогти думки про невідоме майбутнє та усвідомлення власної скінченності і жити 
повноцінним життям.  

Соціально-політична нестабільність, постійне зниження рівня життя, збільшення кількості 
катастроф, стихійних лих і природних катаклізмів тримають сучасну людину в постійному страху і 
тривозі. Тривога перед невідомим і непередбачуваним майбутнім глибоко вкорінена в людське 
мислення. Людей може жахати минуле і не задовольняти сьогодення. Але дійсний страх людина 
здатна відчувати насамперед тоді, коли думає про те, що чекає її в майбутньому. Здавалося б, на 
порозі ХХІ століття людина вже не повинна боятися майбутнього. Використовуючи інформаційні 
технології люди навчилися прогнозувати своє життя на десятки років вперед. Однак, незважаючи на 
все це, сучасна людина не відчуває себе більш захищеною. А коли страх стає постійною 
характеристикою свідомості, ми можемо говорити про формування катастрофічної свідомості.  

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що соціокультурні, економічні, політичні, техногенні 
процеси сучасного життя та соціальні явища бідності, безробіття, хвороб, сирітства тощо, 
породжуючи в людини почуття незадоволеності, покинутості, відчуження та невпевненості, 
продукують переживання страху і тим самим актуалізують дослідження страху як екзистенціалу 
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буття. Актуальними також стають питання про нову систему моральних цінностей сучасного 
людства. Вектор страхів сучасної людини зміщується: зі страху, зверненого на зовнішній світ – страх 
перед природними катаклізмами, світовим тероризмом, на страх внутрішньо український – перед 
владою, перед загальною незахищеністю: економічною, правовою, соціальною, навіть, перед самим 
собою (неповага з боку сім’ї, відсутність самоповаги). Втім, можливо, для виходу з сучасної кризи не 
потрібно шукати абсолютно нової моралі, нових цінностей, а доцільно відродити такі вічні цінності 
як благорозумність, справедливість, стійкість і помірність. Звернення до екзистенціалу страху в 
умовах сучасної антропологічної кризи пов’язане з формуванням особливої "картини світу" як 
частини того образу світу, що породжується відчуженням від звичних усталених цінностей і норм. 
Страх тлумачиться як результат онтологічної і соціокультурної самотності людини. 

Отже, страх є не тільки психологічною, але й соціально-філософським проблемою, яку не можна 
оцінити однозначно та беззаперечно, позаяк його обсяг та зміст надзвичайно різнопланові. Саме тому 
проблема екзистенціалу страху потребує подальшого розгляду і нових обґрунтувань. 
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Горохова Л. В. Страх как экзистенциал бытия современного человека. 

В статье рассмотрен страх как экзистенциал бытия, выяснено его место и значение в жизни 
современного человека. Определено, что страх как экзистенциал бытия выступает  неотъемлемой 

частью естества человека, он определяет границы его социокультурного существования и 
свободной самореализации, меру познавания глубин психики и сознания, осознание культурно-
исторического пути и главное, трансцендентное измерение собственных возможностей. 

Нorohova L. V. Fear as Being Existential of Modern Man. 

In the article fear is considered as being existential, its place and value are found out in life of a modern 
man. It is certain that fear as being existential comes  forward as inalienable part of man's nature, he 

determines the borders of his socio-cultural existence and free self-realization, measure of cognition of 
depths of psyche and consciousness, realization of cultural and historical way and main, transcendent 

measuring of own possibilities. 
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ВИКОРИСТАННЯ  
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СТУДЕНТАМИ 

У статті проаналізовано шляхи формування культури впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій студентами, обґрунтовано і виявлено педагогічні умови формування культури 

використання інформаційно-комунікаційних технологій, визначено перспективні напрями для 
подальшого наукового розв’язання окресленої проблеми. 

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні триває процес швидкого наповнення вищої освіти 
інформаційно-комунікаційними технологіями, що викликає необхідність якісної оцінки сучасних 
підходів до освітнього процесу з погляду їхньої адекватності новим життєвим реаліям ХХI століття. 

Серед чинників, які зумовлюють необхідність перегляду пріоритетів у системі професійної 
підготовки студентів, можна виокремити дві групи. По-перше, це системні трансформації в 
міжнародній освіті. Процеси реформування системи освіти, що відбуваються зараз не тільки в 
Україні, але й у США та країнах Західної Європи, визначають необхідність переосмислення ролі 
майбутнього фахівця в новому столітті. Другу групу чинників у галузі національної освіти становлять 
соціально-педагогічні зміни, пов’язані з уведенням нових державних освітніх стандартів, переходом 
на новий зміст і структуру освіти. 

Проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій набуває все більшої 
актуальності: "Необхідність невідкладних заходів із впровадження ІКТ у сферу освіти і науки 
зумовлена сучасною тенденцією створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, які 
дозволяють, по-перше, розвивати систему накопичення і поширення наукових знань наукової та 
педагогічної спільноти, а, по-друге – надавати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів 
широким верствам населення. Одне з головних завдань освіти в умовах інформаційного суспільства – 
навчити дітей користуватися інформаційними технологіями та навчатися, використовуючи їх. Від 
того, наскільки успішно буде вирішене це завдання, значною мірою залежить розвиток країни і її 
місце у світовій спільноті", – стверджує у книзі "Intel. Навчання для майбутнього" С. М. Ніколаєнко 
[1: 4].  

Найактуальнішою проблемою, яка вимагає скорішого розв’язання, залишається проблема 
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці студентів. Така підготовка, 
підкреслює В. Г. Кремень, "має бути наскрізною протягом усього періоду навчання. Вона не повинна 
зводитися до набуття студентами операторських навичок, а має передбачати засвоєння 
інформаційних технологій навчання. ... Без запровадження сучасних технологій навчання досягти 
високої якості освіти та забезпечити успішну реалізацію новітнього змісту середньої освіти буде 
неможливо" [2: 101].  

Сьогодні стає важливим проведення цілого комплексу педагогічних досліджень. У межах таких 
розвідок можливий більш широкий підхід не тільки до визначення рівня й обсягу отриманих фахових 
знань, але й здобуття глобальних умінь і навичок – здатності вільно орієнтуватися в інформаційному 
просторі, ефективно взаємодіяти в колективі, швидко переучуватися чи підвищувати кваліфікацію, 
розвивати особистісні якості: ініціативність, активність, самостійність тощо. 

Підготовка майбутніх фахівців засобами інформаційно-комунікаційних технологій здатна 
надавати студентам можливість здобувати якіснішу освіту. Розвиток інформаційно-комунікаційних 
технологій розглядається не як самоціль, а як могутній і продуктивний засіб вирішення актуальних 
проблем їх підготовки. Це історичний шанс реалізувати національний інтелектуальний потенціал. 
Ігнорування цього шансу є великою помилкою з далекосяжними негативними наслідками. Підготовка 
студента засобами інформаційно-комунікаційних технологій передбачає здобуття ним повноцінної 
вищої освіти, підвищення кваліфікації, можливість перепідготовки, тобто охоплює всю освітню 
систему в цілому. Мова йде про позитивні зміни в усіх сферах освіти, причому не в далекій 
перспективі, а в найближчий час. Подальше використання й розвиток інформаційно-комунікаційних 
технологій є необхідною умовою динамічного розвитку освіти в цілому. 
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Сучасна освіта розвивається в умовах жорсткої конкуренції на ринку інформаційно-
комунікаційних технологій, за ситуації формування локальних об’єднань і глобального суспільства 
знань. Розв’язання проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців є можливим завдяки засобам 
інформаційно-комунікаційних технологій. Метою Болонського процесу, до якого приєдналась 
Україна, є створення у 2010 році спільного освітнього простору зі спільними стандартами знань усіх 
країн Європейського співтовариства. Реформування європейської освіти у створенні суспільства 
знань – єдиний комплексний процес, у якому вищі навчальні заклади традиційно відіграють головну 
роль. У зв’язку з цим професійна підготовка майбутніх фахівців має бути інтегрованою, 
забезпечувати цілісність одержання, засвоєння та передачі знань, умінь, навичок. 

Кадровий освітній потенціал, матеріально-технічну базу вищих навчальних закладів України на 
сьогодні не можна вважати такими, що відповідають завданням державної політики щодо суспільства 
знань, інтеграції до європейського та світового освітнього простору. Таким чином, проблема полягає 
в невідповідності професійної підготовки студентів сучасним вимогам до випускників ВНЗ, потреб 
забезпечення освіти країни конкурентноздатними спеціалістами, спроможними застосовувати 
інформаційно-комунікаційні технології, виконуючи завдання впровадження й адаптації системи 
вищої освіти України до європейського науково-освітнього простору. 

Вважаємо, що тільки збільшення матеріально-технічної бази закладів освіти недостатнє для 
ефективного подолання означеної проблеми. Сьогодні є важливим поєднання можливостей, що 
існують у професійній підготовці студентів з окремих дисциплін у традиційній системі, з 
перспективним, поступовим оновленням системи підготовки в цілому. Таке поєднання не заперечує 
необхідні дії в оснащенні вищих навчальних закладів педагогічними програмними засобами, 
ліцензійними програмами, комп’ютерними засобами навчання, локальними та іншими мережами, а 
також значне підвищення рівня підготовки майбутніх фахівців або їх перепідготовки засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій. Шлях поступового впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій протягом періоду підготовки за всіма дисциплінами й різними формами 
навчально-виховного процесу має бути відображений у нормативних документах, що, на наш погляд, 
є найефективнішим у вирішенні означеної проблеми. 

Формування культури використання інформаційно-комунікаційних технологій, які здатні надавати 
студентам можливість здобувати високоякісну освіту для професійної діяльності, є нагальною 
потребою. Утім на сьогодні відсутній системний науковий аналіз означеної проблеми, не вирішено 
проблему її методологічного розв’язання тощо. Так, ідеться про науковий пошук найкращих способів 
і форм підготовки студентів, формування їх культури в сучасних умовах засобами інформаційно-
комунікаційних технологій. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питанню дослідження культурологічного підходу в методології 
професійної підготовки студентів приділялась увага дослідників Е. Б. Гармаш [3], В. М. Гриньової [4]. 
Вони стверджують, що студент розвивається шляхом освоєння культури як системи цінностей, 
одночасно стає творцем нових елементів культури. Однак ще й досі мало вирішеним залишається 
питання формування культури впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у професійній 
підготовці студента. 

Формування мети статті. Мета статті – проаналізувати шляхи і умови формування культури 
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці студентів. 

Для вирішення цієї мети визначено такі завдання – проаналізувати шляхи формування культури 
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій студентами, виявити умови формування їх 
культури використання інформаційно-комунікаційних технологій, визначити перспективні напрями 
для подальшого наукового розв’язання окресленої проблеми. 

Викладення основного матеріалу. В умовах використання всіх новітніх засобів інформаційно-
комунікаційних технологій навчально-виховна, наукова, самостійна робота, педагогічна практика 
переходять на якісно новий рівень, забезпечуючи формування, розвиток, удосконалення базових 
компетенцій. Це дозволяє відзначити позитивні зміни в самоаналізі й самоконтролі власної діяльності 
студентів. Наприклад, скорочення аудиторних годин у навчальній роботі можливо компенсувати 
завдяки повноцінній самостійній роботі студентів засобами інформаційно-комунікаційних 
технологій. Підвищення ефективності самостійної роботи студентів при систематичному 
використанні нових технологій забезпечує створене інформаційно-комунікаційними технологіями 
штучне середовище, яке є умовою реального освітнього інтеркультурного простору. Вимоги до 
інтеркультурної освіти значно вищі, ніж у межах рідної культури, тому студенту необхідно знати не 
тільки загальні закономірності процесу міжкультурної комунікації, а й особливі культурні, 
економічні, політичні та інші відмінності представників інших народів.  

Протягом професійної підготовки студентам необхідно підкреслювати взаємозалежність 
інтеркультури різних країн у процесі навчання, коли культура виступає як складова змісту 
професійної фахової підготовки, а інтеркультурне освітнє середовище є результатом навчальної, 
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пізнавальної, розвивальної, виховної освіти. Сучасний особистісно-діяльнісний підхід уможливлює 
опору на національні, вікові, індивідуально-психологічні особливості студента. Урахування таких 
особливостей студента забезпечується змістом і формою навчальних завдань, характером 
міжкультурного спілкування, що вимагає навчального співробітництва як найефективнішої форми 
діяльності майбутнього фахівця. 

При формуванні, наприклад, у майбутніх учителів іноземної мови комунікативної компетенції 
необхідне врахування і формування чи вдосконалення плюрингвальної і плюкультурної компетенції 
[5: 140]. Вони полягають у здатності користуватися різними мовами і брати участь у спілкуванні, 
коли студент має різні ступені володіння кількома мовами та досвід кількох культур одночасно. 

Вважаємо, що у вузькому сенсі інформаційно-комунікаційна культура – це знання про існування 
комп’ютерної техніки, знання, уміння й навички, що дозволяють використовувати інформаційно-
комунікаційні технології для навчання, підготовки, роботи, у широкому значенні, це – культура 
використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, науці, управлінні. 

На наш погляд, формування культури впровадження інформаційно-комунікаційних технологій 
студентами проходити кілька стадій: 

− від інформаційно-комунікаційної поінформованості – знання про існування комп’ютерної 
техніки; 

− через інформаційно-комунікаційну грамотність – знання, уміння й навички, що дозволяють 
використовувати інформаційно-комунікаційні технології для навчання, підготовки, роботи; 

− до інформаційно-комунікаційної культури – культура використання інформаційно-
комунікаційних технологій в освіті, науці, управлінні. 
Грамотне писемне електронне мовлення, ефективна робота з будь-якою електронною 

інформацією, критична оцінка інформаційних ресурсів, наприклад, іншомовних сайтів чи 
комп’ютерних навчальних програм за фахом, координація спільних дій за участі в Інтернет-проектах, 
мультимедійні доповіді чи презентації й т. ін. стають важливими для майбутнього фахівця. Усе це 
лише приклади тих можливостей, що надає підготовка студентів засобами інформаційно-
комунікаційних технологій [6]. 

Як показує проведене нами багаторічне дослідження [5], характеристиками інформаційно-
комунікаційної культури в галузі нових технологій можна назвати: 

− здатність до аналізу, оцінки й інтеграції досвіду роботи в сучасному інформаційно-
комунікаційному середовищі під час вивчення чи викладання фахових дисциплін; прагнення до 
розвитку особистих творчих якостей студента під час занять у поєднанні з наявністю мотивації в 
самоосвіті й високого рівня загальної комунікативної культури студента в інформаційно-
комунікаційній взаємодії; 

− розвиток культури одержання, вибору, збереження, відтворення, переробки інформації; 
удосконалення способів репрезентації, передачі й інтеграції навчальних матеріалів. 
За наявності інформаційно-комунікаційної культури викладача та студента і, насамперед, 

надійного базового освітнього підґрунтя, тобто інформаційно-комунікаційної грамотності, можна 
вести мову про результативність освіти: грамотність (загальна і професійна) → освіченість і досвід → 
професійна компетентність і самоосвіта → культура і менталітет. 

Задля ефективності процесу формування культури впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій студентами вважаємо за потрібне виявити і обґрунтувати необхідні педагогічні умови. 
Такі умови ми назвали "інформаційно-навчальне середовище". 

Процес розвитку такого середовища відбувається завдяки застосуванню накопичених у світовій 
педагогічній практиці інформаційних ресурсів, системній інтеграції об’єктів і технологій, пріоритету 
розробки й упровадження локальних і глобальних інформаційних ресурсів навчального призначення, 
поступовому формуванню й розвитку інформаційно-комунікаційної грамотності й інформаційної 
культури студентів, відкритості вищого навчального закладу, регіону, країни для міжнародного 
інформаційного простору. 

Інформаційно-навчальне середовище має два етапи саморозвитку – етап інновацій та етап 
педагогічної модернізації. Перший етап, інноваційний, передбачає реалізацію лише окремих 
елементів інформаційно-навчального середовища (апаратних засобів, програм забезпечення, розвиток 
мереж). Він характерний для початкового становлення середовища. Другий етап, педагогічної 
модернізації, передбачає масштабне, широке, кількісне та якісне використання всіх елементів 
інформаційно-навчального середовища. Педагогічна модернізація – це реалізація групових та 
індивідуальних проектів у середовищі, самостійної роботи в телекомунікаційному режимі. Другий 
етап характеризується поступовим об’єднанням усіх засобів телекомунікації, Інтернет-ресурсів, 
інформаційно-комунікаційних технологій задля формування єдиного інформаційно-комунікаційного 
фізичного простору національної та світової системи підготовки студентів. Ми маємо прагнути до 
педагогічної модернізації з розвитком інформаційно-навчального середовища. 
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Отже, інформаційно-навчальне середовище є базовою педагогічною умовою професійної 
підготовки студента, а також джерелом будь-якої освітньої діяльності чи процесу. Інформаційно-
навчальне середовище трансформується як під впливом глобальної освітньої мережі, так і під 
впливом нових педагогічних технологій і педагогічних програмних засобів. Воно відкрите для 
підготовки студентів будь-якого фаху. Завдяки особистій співтворчості відбувається процес 
оновлення, поповнення ресурсів у середовищі, створення нових ресурсів, що забезпечує збагачення 
особистостей. Таке середовище виступає як "динамічна система, що становить собою цілісну 
сукупність освітніх ситуацій, які змінюють одна одну" [7: 6]. 

Відтак, інформаційно-навчальне середовище дозволяє постійно вносити корективи, що робить 
його гнучким до адаптації. Воно забезпечує оперативну доставку навчального матеріалу, поширення 
інтегрованих знань, умінь і навичок підготовки майбутнього фахівця, використання глобальних 
іншомовних інформаційно-педагогічних ресурсів під час підготовки студентів. Інформаційно-
навчальне середовище сприяє впровадженню інноваційних освітніх процесів, постійному 
підвищенню якості професійної підготовки студентів засобами інформаційно-педагогічних 
технологій. Такий процес реалізується завдяки систематизації науково-педагогічних ресурсів, 
застосуванню неперервної освіти, підвищенню кваліфікації фахівців і перепідготовки кадрів, 
розвитку й інтеграції науково-освітнього співтовариства. 

Із дотриманням головної педагогічної умови – створення інформаційно-навчального середовища – 
професійна підготовка студента засобами інформаційно-комунікаційних технологій, на наш погляд, 
сприятиме ефективнішому формуванню й розвиткові майбутнього спеціаліста і як фахівця, і як 
особистості. 

Інформаційно-навчальне середовище має низку перспективних напрямів подальшого розвитку: 
розширення інтеграційних знань студентів і викладачів на основі аналізу глобальних інформаційно-
педагогічних ресурсів, інноваційних освітніх процесів у системі педагогічної освіти; використання й 
розробка інформаційно-аналітичних технологій, спрямованих на підвищення якості професійно-
педагогічної освіти і професійної підготовки студентів; утворення науково-освітнього співтовариства 
спеціалістів будь-якого фаху, необхідного для дослідницької діяльності й наукової комунікації на 
глобальному й регіональному рівнях засобами інформаційно-комунікаційних технологій – 
відеоконференцій, форумів, чатів. 

Перспективи розвитку цього напряму досліджень ми б окреслили так: створення соціальних 
серверів для колективних відкритих інформаційних середовищ, розробка й удосконалення 
педагогічних програмних засобів, навчання технологічному підприємництву як фундаменту 
підвищення кваліфікації чи отримання другої вищої освіти засобами інформаційно-комунікаційних 
технологій, розробка рівнів інформаційно-комунікаційної компетенції, розробка критеріїв і 
показників формування, розвитку і вдосконалення інформаційно-комунікаційної культури 
майбутнього вчителя тощо. 

Висновки та перспективи. Наприкінці дослідження ми дійшли висновку, що формування 
культури впровадження інформаційно-комунікаційних технологій студентами проходить кілька 
стадій: інформаційно-комунікаційна поінформованість; інформаційно-комунікаційна грамотність; 
інформаційно-комунікаційна культура. Характеристиками культури впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій можна назвати: здатність до аналізу, оцінки й інтеграції досвіду роботи в 
сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі; прагнення до розвитку особистих творчих 
якостей студента; розвиток культури переробки інформації; удосконалення способів інтеграції 
навчальних матеріалів тощо. 

Нами також було визначено та проаналізовано головну умову успішного формування культури 
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій студентами, яку ми визначаємо терміном 
"інформаційно-навчальне середовище". Основні функції інформаційно-навчального середовища: 
швидке постачання навчального матеріалу, розширення інтегративних знань, умінь і навичок у 
підготовці студентів, використання глобальних інформаційно-педагогічних ресурсів, забезпечення 
наявності інноваційних процесів у системі професійної підготовки. Нові функції такого середовища 
сприяють постійному підвищенню якості професійної підготовки студентів засобами інформаційно-
комунікаційних технологій. Існування середовища здійснюється завдяки систематизації світових 
ресурсів, застосуванню неперервної освіти, підвищенню кваліфікації та перепідготовки, розвитку й 
інтеграції науково-освітнього співтовариства. Процес розвитку такого середовища відбувається 
завдяки оновленню накопичених у світовій педагогічній практиці інформаційних ресурсів, системній 
інтеграції об’єктів і технологій, пріоритетності розробки й упровадження локальних і глобальних 
інформаційних ресурсів навчального призначення, поступовому формуванню й розвитку 
інформаційно-комунікаційної грамотності й інформаційної культури майбутніх фахівців, відкритості 
вищого навчального закладу, регіону, країни до міжнародного інформаційного простору. 
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Перспективи розвитку окресленої наукової проблеми ми вбачаємо в розробці рівнів інформаційно-
комунікаційної компетенції, критеріїв і показників формування, розвитку і вдосконалення 
інформаційно-комунікаційної культури студента тощо. 
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Костикова И. И. Формирование культуры использования  
информационно-коммуникационных технологий студентами. 

В статье проанализированы пути формирования культуры использования информационно-
коммуникационных технологий студентами, обоснованы и выявлены педагогические условия 

формирования культуры применения информационно-коммуникационных технологий, обозначены 
перспективные направления для научного решения предложенной проблемы. 

Kostikova I. I. Forming the Culture of Usage of Information and Communication Technologies by 
Students. 

The article focuses on the ways of forming the culture of usage of information and communication 
technologies by students. The author elaborates and accounts for the necessity of pedagogical conditions of 

forming the culture of handling information and communication technologies, highlights the prospects of 
scientific solving the problem. 
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КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД  
ДО НАВЧАННЯ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 

У статті розкривається сутність комунікативно-когнітивного підходу до навчання російській мові 
як іноземній. Представлена історія питання, визначені сучасні стратегії навчання студентів з 
урахуванням когнітивних переваг, наведені приклади використання даного підходу в практиці 

навчання студентів-іноземців. 

На сьогодні в методиці навчання РКІ виділяються інтегрований, аудитивний, комунікативний, ко-
мунікативно-діяльнісний, лінгвокультурознавчий, когнітивний та інші підходи, які мають за основу 
загальнодидактичні та власнеметодичні принципи організації навчального процесу. 

Комунікативно-когнітивний підхід до навчання іноземної мови – один із сучасних підходів, який 
активно застосовується у практиці викладання, і розглядається як теоретична база побудови системи 
навчання іноземних студентів. Основи цього підходу розробляються Т. М. Балихіною, І. Л. Бімом, 
Д. І. Ізаренковим, І. Б. Ігнатовою, І. В. Короповою, Л. П. Мохаммад, А. В. Щепіловою та іншими. Ба-
зою створення цього підходу стали комунікативний підхід, комунікативний метод, когнітивний під-
хід. 

У 80-ті роки XX століття в методику навчання іноземних мов був уведений комунікативний метод, 
основними принципами якого стали мовна спрямованість навчання іноземній мові, індивідуалізація 
при провідній ролі її особистісного аспекту, функціональність, ситуативність, новизна. Е. І. Пассов, 
який запропонував обґрунтування комунікативного методу навчання іноземній мові, підкреслював, 
що специфіка цього методу полягає в тому, що процес навчання будується адекватно процесу мовної 
комунікації. Однак твердження, що ці два процеси можуть бути повністю ідентичні, невірне. Тому 
комунікативність методу в сучасному трактуванні означає подібність процесів навчання й комунікації 
тільки за деякими ознаками, найважливішими з яких є: комунікативно-вмотивована поведінка 
викладача й студентів під час занять; предметність процесу комунікації (відбір мовних інтенцій, тем і 
ситуацій спілкування, що відображають практичні інтереси й потреби учнів) [1: 37-38]. "Засвоєння й 
застосування мовних одиниць різних рівнів, тобто сприйняття й психофізична інтегративна діяльність 
учнів, спрямована на розпізнання чужої й породження власної мови, є вирішальною ланкою в 
оволодінні іноземною мовою" [2: 11]. 

Протягом багатьох десятиліть аналіз когнітивної діяльності й когнітивних функцій вищої нервової 
діяльності став основним завданням багатьох дослідників у галузі психології (А. Біне, Дж. Брунер, 
Л. С. Виготський, П. Я. Гальперін, Ж. М. Г. Ітар, О. М. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, У. Найссер, 
А. А. Потебня та інші). Так, У. Найссер, натхненний ідеями Ж. Піаже й Н. Хомського про творчий 
характер людської діяльності, намагався встановити характер зв’язку між сенсорними відчуттями 
людини, їхньою обробкою й включенням до пам’яті. Наприкінці 60-х років російські й закордонні 
психологи й педагоги, услід за Ж. М. Г. Ітаром (J. M. G. Itard) і А. Біне (A. Binet), які використовували 
методи когнітивного навчання для корекції й прискорення розвитку інтелекту "дикої" дитини 
(Ж. М. Г. Ітар) і нормальних дітей (А. Біне), розробляють методи когнітивного навчання, основною 
метою яких є розвиток інтелекту, а точніше всієї сукупності розумових здібностей і стратегій, що 
роблять можливим процес навчання й адаптації до нових ситуацій. 

Нові дані про процеси породження й сприйняття мови, отримані в когнітивній психології й лінгві-
стиці, дуже вплинули на суміжну з ними прикладну дисципліну ‒ методику викладання мови як іно-
земної. У ній зароджується й отримує розвиток когнітивний підхід до навчання інноземної мови.  

Розробкою комунікативного напрямку в навчанні РКІ займалися багато вчених (Т. М. Балихіна, 
М. Н. В’ятютнєв, П. Б. Гурвич, І. О. Зимняя, Д. І. Ізарєнков, В. Г. Костомаров, О. О. Леонтьєв, 
І. П. Лисакова, О. Д. Мітрофанова, Е. І. Пассов, Г. В. Рогова, Е. Ю. Сосенко, Е. П. Шубін, А. Н. Щукін 
та інші). 

Комунікативна спрямованість передбачає орієнтацію змісту навчання на спілкування. Зміст 
навчання визначається природою самого спілкування, функціонуванням системи сучасної російської 
мови, цілями й комунікативними потребами студента. Ядро комунікативного навчання – вправи й 
завдання, за допомогою яких студенти вчаться співвідносити мету діяльності з мовним 
висловлюванням [3: 25]. Комунікативна спрямованість навчання активізує формування всіх видів 
мовної діяльності: аудіювання, читання, письма, говоріння. При цьому мова розглядається як 
універсальний засіб спілкування на основі знакової системи, що відображає світ. На перший план 
висувається діяльнісний аспект мови, який реалізується в мовній діяльності. 
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Під комунікативно-когнітивним підходом розуміють таку "організацію навчального процесу, 
основу якого становить комунікативна взаємодія студентів, яка забезпечує участь кожного з них як 
об’єкта і суб’єкта пізнавальної діяльності" [4: 86].  

Б. А. Глухів і А. Н. Щукін дають таке визначення когнітивного підходу: "Те ж, що пізнавальний 
(від англ. cognition – знання, пізнання) підхід до навчання, який насамперед полягає у засвоєнні теорії 
мови, яка вивчається, переважно у вигляді роботи над вивченням правил фонетики, граматики й 
слововживання. Тренуванню відводиться незначна роль, а на противагу йому акцент робиться на 
свідомому конструюванні висловлювання іноземною мовою" [5: 89, 199]. 

Особливістю когнітивного підходу є те, що навчання іноземної мови ґрунтується не тільки на 
врахуванні власне мовної, лінгвістичної її сторони, але й на використанні даних, які характеризують її 
мисленнєву сторону. Отже, когнітивний підхід до навчання – це свідомий підхід, який враховує 
когнітивні характеристики студентів (залежність / незалежність від контексту, домінантність півкуль 
головного мозку, сенсорні переваги в зборі й обробці інформації), мисленнєву сторону процесу 
навчання. 

Кожна людина має індивідуальні характеристики когнітивних процесів, які прямо залежать від 
сенсорних переваг, домінантності півкуль головного мозку, типів пам’яті та іншого, тому при 
побудові системи навчання РКІ важливо враховувати особливості студентів, щоб зробити процес 
сприйняття й засвоєння нового матеріалу більш ефективним. 

В останні роки в методичній літературі все частіше зустрічаються посилання на дослідження у 
галузі когнітивної психології. Ціль застосування подібних досліджень до викладання іноземної мови 
полягає в тому, щоб визначити способи навчання стратегіям засвоєння й запам’ятовування, а також 
технологію відбору текстів, складання завдань, оптимальних для кожного студента. Звернення до 
стилів навчання кожного студента – складне завдання, але це, на нашу думку, найбільш ефективний 
спосіб. 

У роботах таких дослідників, як Б. Грабовськи, Д. Йонассен, Б. Лівер (1995), Р. Оксфорд (1990) та 
інших, виділяються наступні когнітивні характеристики студентів: первинні інтелектуальні 
здібності; когнітивні типи; когнітивні переваги при зборі інформації; когнітивні стилі при 
організації інформації; сенсорні переваги при утримуванні та відтворенні інформації; 
домінантність півкулі головного мозку; чутливість до навколишнього середовища й інші. 

У процесі навчання іноземних студентів нами враховуються: 1) первинні інтелектуальні здібності 
(успадковані та набуті): швидкість сприйняття, швидкість і глибина інтерпретації, просторове 
мислення, пам’ять та інші; 2) когнітивні типи: залежність від контексту, когнітивна гнучкість, 
когнітивна швидкість, здатність до оцінки, синтезу, аналізу, прогнозування, сильний / слабкий 
ступінь автоматизації виконання повторюваних завдань; 3) сенсорні переваги при зборі, утриманні та 
відтворенні інформації (зорова, слухова, соматомоторна, тактильна пам’ять та ін.); 4) домінантність 
півкуль (схильність до аналізу у студентів з домінуючою лівою півкулею, схильність до синтезу / 
глобалізації у студентів з домінуючою правою півкулею). 

Перераховані когнітивні характеристики є пріоритетними при розробці методики навчання, 
оскільки вони безпосередньо впливають на ефективність процесу засвоєння мовного матеріалу. Для 
визначення когнітивних типів студентів нами використовувалися спостереження в процесі навчання 
й тестування іноземних студентів. 

Наприклад: визначення залежності / незалежності студентів від контексту й визначення сенсорних 
переваг при зборі, утриманні й відтворенні інформації. Якщо студент-іноземець у відповідях на тест 
указав, що воліє заучувати слова списком, любить вирішувати ребуси й кросворди, уважно вивчає 
таблиці й інше, а на заняттях прагне представити результати узагальнення правила в схемі, таблиці, 
чітко й організовано веде словник вивчених слів, можна говорити про контекстну незалежність 
даного студента.  

Отже, на заняттях нами використовуються готові правила, графіки й алгоритми, завдання на 
множинний вибір й таке інше, при цьому активізується здібність студентів до аналізу контексту, 
поступово вводяться завдання, що стимулюють комунікативну усну активність студентів-іноземців. 
Так, при закріпленні вивченого матеріалу використовуються вправи на підстановку семантично 
вірних слів, граматичних форм слова у зв’язний текст, у такий спосіб ефективність навчального 
процесу в контекстно залежних студентів підвищується за рахунок утворення додаткових 
асоціативних зв’язків.  

Узагальнимо викладений матеріал у таблиці (див. таб. 1). 
При організації процесу навчання велике значення мають когнітивні переваги студентів при зборі, 

утриманні й відтворенні інформації. Врахування даних характеристик підвищує ефективність 
навчального процесу й результативність роботи студентів. При цьому необхідно поступово 
підключати інші, менш розвинені, модальності. Так, наприклад, спираючись на провідний у низки 
іноземних студентів зоровий тип пам’яті на етапі довузівської підготовки, ми сполучали читання зі 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 53. Педагогічні науки 

 
44 

слуханням, читанням уголос, проказуванням, хоровою роботою; при цьому візуальна підтримка 
поступово вилучалася. 

Таблиця 1. 
Система навчання РКІ 

Контекстно незалежні студенти Контекстно залежні студенти 
Характеристика сту-

дентів 
Рекомендації Характеристика 

студентів 
Рекомендації 

1. Використовують го-
тові правила, а не виво-
дять їх самі; воліють 
використовувати слов-
ник, ніж догадуватися 
про значення слова. 

Доцільно використовувати 
готові правила, однак не-
обхідно стимулювати й 
активізувати здібність до 
аналізу контексту. 
 

1. Аналізують кон-
текст, виводячи з 
нього правила, здо-
гадуючись про зна-
чення слова. 

Використання 
текстів для ана-
лізу, додаткових 
прикладів, най-
краще ситуатив-
них. 

2. Легко засвоюють на-
вчальний матеріал за 
допомогою таблиць, 
графіків, схем, списків 
слів. 

Ефективно застосовувати 
як узагальнюючі таблиці, 
схеми, так і такі, що вво-
дять новий матеріал. 

2. Граматичні табли-
ці при введенні й 
закріпленні мовного 
матеріалу для них 
мало ефективні. 

Доцільно пояс-
нювати мовний 
матеріал, вико-
ристовуючи 
знання рідної 
мови й контрас-
тивне зіставлен-
ня, супроводжу-
ючи прикладами. 

3. Успішно виконують 
позаконтекстні тести, 
завдання. 

Використання завдань із 
множинним вибором від-
повіді, вправ на вписуван-
ня необхідного варіанта 
граматичної форми й ін-
ших. Поступове збільшен-
ня обсягу текстів, введення 
ситуацій в усну практику. 
 

3. Успішно викону-
ють завдання, 
пов’язані з контекс-
тами. 

Застосування 
завдань на пере-
клад зв’язних 
контекстів абза-
цної довжини, 
підстановку слів 
і форм слова у 
зв’язний текст, 
постановку пи-
тань. 

 

Одна з найважливіших когнітивних характеристик, яка вимагає пильної уваги і врахування при 
розробці системи вправ, – домінантність півкулі головного мозку. Лівопівкульні студенти 
відрізняються перевагою до послідовної вербальної організації матеріалу, аналітичним підходом до 
вирішення завдань. Вони легко запам’ятовують слова й граматику, аналізують лінгвістичні системи й 
розбирають слова за морфемами. Однак цим студентам властивий страх помилок у мові, у зв’язку із 
чим їхня комунікативна активність може бути нижча, ніж у правопівкульних. 

Правопівкульні студенти надають перевагу загальній картині, холіцистичній організації 
навчального матеріалу й навчального процесу, візуальній орієнтації й синтетичному підходу до 
вирішення завдань. Вони вирізняються високою комунікативною активністю, хоча в їхній мові досить 
багато граматичних помилок. Це пов’язано з тим, що ці студенти сприймають загальну картину на 
шкоду деталям. Підбір завдань із урахуванням цих характеристик дозволяє поліпшити результати 
засвоєння нового матеріалу й подолати труднощі в комунікації  

Результатом розуміння й врахування індивідуальних і групових особливостей аудиторії є стратегії 
засвоєння й навчання, тобто заходи, яких вживають самі студенти для того, щоб засвоєння було 
ефективним (див. таб. 2). 

У процесі навчання вони є частиною вправ і включаються в навчальний процес. Оскільки 
комунікативно-когнітивний підхід ґрунтується на свідомості й активності учнів, впровадження 
стратегій у програму навчання РКІ представляється успішним. Студенти вибирають найбільш 
придатні, модифікують засвоєні стратегії для виконання різних завдань, ефективніше організують 
власне навчання. 

Крім урахування когнітивних характеристик студентів, комунікативно-когнітивний підхід 
передбачає використання рідної мови для пояснення нового матеріалу на елементарному етапі 
навчання й для контрастивного опису граматики й лексики в ході всього процесу навчання. 
Відповідно, одним із принципів навчання іноземних студентів є врахування рідної мови студентів: 
контрастивне порівняння, врахування особливостей фонетики й граматичного ладу. 

Розмежування мови й мовлення, а також комунікативна спрямованість навчання РКІ 
обумовлюються двома психолінгвістичними закономірностями: 1) першорядне засвоєння 
нерозчленованої конструкції й на її базі наступне запам’ятовування деталізації; 2) впізнавання мовної 
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одиниці й розуміння її семантики в процесі мовленнєвої діяльності [6: 184-185]. Процес засвоєння, 
виходячи із цих психолінгвістичних закономірностей, проходить три стадії: впізнавання системи 
мовних знаків, розуміння змісту знаків (мовлення), активне володіння мовою.  

Таблиця 2. 
Стратегії засвоєння й навчання РКІ 

Когнітивні  
характеристики Оптимальні стратегії 

Контекстно 
незалежний 

1. Дедуктивні стратегії введення правил, виявлення регулярності на 
рівні слів і речень. 
2. Тренування, аналіз, створення структур для виведення й тренування 
інформації, використання списків, карток; повторення й відтворення. 
Свідома опора на вивчені правила при виведенні знань. 
 

Контекстно 
залежний 

1. Зв’язок нової інформації із ситуацією, подіями, фоновими знаннями. 
2. Створення ментальних зв’язків, здогад, використання ключових слів, 
створення особистих контекстів запам’ятовування. 
3. Репетирування у великій кількості різноманітних контекстів. 
 

Послідовний 
аналітичний 

1. Дедуктивні стратегії, розрізнення головних і другорядних опорних 
одиниць. 
2. Групування слів на основі фонетичного, семантичного, візуального, 
слухового або кінетичного принципу; повторення й відтворення. 
3. Свідома опора на вивчені правила при виведенні знань. 
 

Глобальний 
синтетичний 

1. Застосування фонових знань, синтез лінгвістичної й дискурсивної 
систем. 
2. Емоційні стратегії при збереженні знань, створення особистих 
контекстів запам’ятовування. 
3. Соціальні стратегії виведення інформації, які ведуть до одержання 
зворотного зв’язку, стимуляції спілкування, створення ситуацій 
спілкування. 
 

 

Комунікативні цілі навчання іноземних студентів базуються на комунікативно-когнітивному 
підході, який передбачає орієнтацію на особистість студента, розвиток його інтелектуальних 
здібностей у процесі мовленнєво-мисленнєвої діяльності іноземною (російською) мовою. І. Л. Бім, 
А. В. Щепілова вважають, що даний підхід є "умовою для розвитку когнітивних, афективних, 
свідомих і культурних сторін особистості". 

Психолінгвістичною особливістю студентів є здатність до активної розумової діяльності, що 
характеризується досить високим рівнем узагальнення й абстрагування, зростаючою тенденцією до 
причинного пояснення явищ, уміння порівнювати й зіставляти, доводити, аргументувати. Крім того, 
іноземні студенти володіють критичністю мислення, самостійно керують когнітивною поведінкою, 
яка реалізується в самостійній роботі з текстами за допомогою когнітивних дій і операцій, уміють 
використовувати різні раніше вивчені тексти при підготовці до відповіді, складанні монологічного 
тексту на задану тему. 

Таким чином, методична система навчання РКІ підпорядкована системі когнітивних і 
комунікативно-пізнавальних завдань, при цьому мова вивчається з позицій знань про мовну систему, 
комунікативну компетенцію, мовних / мовленнєвих навичок і вмінь. 

Використання комунікативно-когнітивного підходу в процесі навчання дозволяє сформувати в 
іноземних студентів усвідомлене розуміння, тобто розглядати граматичні явища зі сторони форми, 
розглядати значення мовних засобів і можливість їхнього використання в різних мовленнєвих 
ситуаціях, розуміти особливості вираження граматичних значень і відносин, актуалізувати мовні 
засоби у мовленні, враховувати роль і особливості використання мовних одиниць у різних сферах 
уживання. 

Таким чином, комунікативно-когнітивний підхід до навчання іноземних студентів 
представляється переконливим і продуктивним, оскільки дозволяє по-новому змоделювати процес 
засвоєння матеріалу, що вивчається, а також активізувати продукування студентами граматично 
правильних і семантично точних текстів, він ґрунтується на принципах свідомості й активності 
студентів, комунікативної спрямованості навчання, врахування рідної мови студентів; врахування 
когнітивних характеристик студентів при навчанні; введенні стратегій здобування знань і вмінь у 
навчальний процес. 
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Самосенкова Т. В. Коммуникативно-когнитивный подход  
к обучению русскому языку иностранных студентов. 

В статье раскрывается сущность коммуникативно-когнитивного подхода к обучению русскому 
языку как иностранному. Представлена история вопроса, определены современные стратегии 
обучения студентов с учетом когнитивных предпочтений, приведены примеры использования 

данного подхода в практике обучения иностранных студентов. 

Samosenkova T. V. The Communicative-Cognitive Approach of Studying  
of the Russian Language by Foreign Students. 

The article reveals the essence of communicative-cognitive approach to learning Russian as a foreign 
language. It is given the history of the problem, defined the modern strategies of the teaching the students, 
taking into account the cognitive preferences, presented the examples of this approach in the practice of 

teaching foreign students. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

У статті розглядаються теоретичні та практичні засади використання Інтернет-технологій 
(і перш за все, Інтернет-пошуку студентами автентичної професійно-значущої інформації на 

фахових англомовних Інтернет-сайтах) у навчанні англійської мови для професійного спілкування 
студентів немовних спеціальностей. Обговорюються основні шляхи та переваги такого 

використання та основні практичні підходи щодо реалізації цих шляхів у навчальному процесі. 

Розробка адекватної методики використання Інтернет-технологій для навчання іноземних мов 
студентів немовних спеціальностей ще залишається невирішеною проблемою для української вищої 
школи. Між тим, в умовах сьогодення, обов’язкове включення таких технологій у навчальний процес 
з іноземних мов у немовному ВНЗ заслуговує на те, щоб бути винесеним як базове положення для 
створення дійсно ефективної та сучасної методики викладання цих мов. Мета цієї статті – розглянути 
теоретичні та практичні засади впровадження Інтернет-технологій у навчальний процес з англійської 
мови для спеціальних/професійних цілей в курсах цієї мови для студентів немовних спеціальностей 
(майбутніх економістів, інженерів, юристів, психологів тощо). Можливості Інтернету для 
удосконалення мовної підготовки студентів – особливо в плані підвищення комунікативного та 
професійно орієнтованого характеру навчання мов для спеціальних цілей – настільки широкі, що, 
мабуть, жодна методика не може вважатися повноцінною, якщо вона не передбачає місця для 
використання Інтернет-технологій і комп’ютерних технологій взагалі. Є декілька основних переваг 
використання Інтернет-технологій у навчанні іноземних мов (зокрема, англійської мови), які дають 
можливість значно підвищити якість навчального процесу. Ці переваги були докладно проаналізовані 
в роботі M. Warschauer і P. F.  Whittaker [1: 27]: 

1. Сприяння вивченню мови завдяки мовній природі онлайнової комунікації. Так, було 
виявлено, що електронний дискурс є складнішим за лексичними та синтаксичними характеристиками 
ніж усний дискурс [2] і надає дуже багато характеристик мовних функцій [3; 4]. Зрозуміло, наскільки 
це є корисним для оволодіння мовою та спілкуванням нею. 

2. Забезпечення оптимальних умов для навчання письма завдяки створенню автентичної 
аудиторії для письмової комунікації [5]. 

3. Підвищення навчальної мотивації студентів [6]. 
4. Важливість опанування уміннями користуватися Інтернетом для майбутнього кар’єрного 

успіху студентів. Студентам потрібно не тільки опанувати Інтернет, щоб вивчати англійську мову; 
нерідко вивчення англійської мови необхідно саме для того, щоб опанувати ефективні вміння роботи 
в Інтернеті. 

Цитовані автори не звернули увагу ще на одну і, мабуть, найважливішу причину використання 
Інтернету в навчанні іноземних мов. На цій причині фокусується J. Harmer [7]. Інтернет є 
невичерпним джерелом інформації (особливо англомовної інформації, в чому і полягає його 
надзвичайна важливість для навчання англійської мови як іноземної). Мається на увазі як 
лінгвістична, так і, головне, предметна інформація за будь якою тематикою та напрямками. Така 
інформація може бути навчальною, але в основному вона є цілком автентичною, тобто підготовленою 
носіями мови для її носіїв.  

Це дає можливість не тільки викладачам "вичерпувати" з Інтернету безмежну кількість 
автентичних матеріалів, що можуть використовуватися як навчальні, тобто добирати в Інтернеті 
автентичний зміст навчання (мовленнєві матеріали). "Вичерпуванням" інформації через Інтернет-
пошук за завданнями викладача (або цілком самостійно) можуть займатися і самі студенти, тим 
самим у багато разів підвищуючи свої контакти з мовою, що вивчається, і сприйняття цієї мови в 
комунікації через сприйняття та опрацювання різноманітних іншомовних (англомовних) текстів в 
Інтернеті. Мабуть, непотрібно окремо і обговорювати важливість цього для навчання мови у 
спеціальних/професійних цілях, оскільки студенти отримують вільний доступ на фахових Інтернет-
сайтах до величезної кількості автентичної професійної інформації, переданої засобами мови, що 
вивчається. Таким чином, можна зі впевненістю стверджувати, що головною перевагою 
використання Інтернету для вивчення іноземної мови у спеціальних цілях є забезпечення ним: 
1) можливостей для викладачів та укладачів навчальних матеріалів без обмежень добирати там 
фаховий зміст навчання через добір автентичних фахових мовленнєвих матеріалів, 
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2) можливостей для студентів проводити Інтернет-пошук таких матеріалів (самостійно або за 
завданнями викладача) для подальшого використання у навчальному процесі. Саме з цієї 
основної функції Інтернету в навчанні іноземних мов ми надалі й будемо виходити. 

Даний напрямок використання Інтернет-технологій у навчанні іноземних мов також виділяється 
як один з головних у роботі M. Warschauer, H. Shetzer та C. Meloni [8]. Всього ж ці три автори 
виділяють три основні напрямки впровадження Інтернету в навчання англійської мови як іноземної: 

1. Спілкування через Інтернет та виконання через Інтернет спільних студентських проектів. 
Спілкування через Інтернет (електронна пошта, різні чати, форуми тощо) може проводитися з 
носіями мови, іншими студентами (в тому числі з інших ВНЗ та навіть інших країн), які вивчають ту 
ж саму іноземну мову, студентами своєї групи та викладачем. Таким же чином можуть виконуватися 
спільні проекти, наприклад, проект, метою якого є дослідження екологічної ситуації та розробка 
пропозицій щодо її покращення у двох великих містах, одне з яких знаходиться навіть за межами 
України. Підсумком такого проекту буде написання відповідного спільного звіту, який потім 
презентується всіма учасниками (презентація може відбуватися в різних ВНЗ та навіть різних країнах, 
якщо учасники працювали один з одним тільки через Інтернет, територіально знаходячись у різних 
місцях). Звичайно, що таке інтенсивне писемне мовлення з використанням комп’ютера дуже 
сприятливо впливає на розвиток мовленнєвих навичок та вмінь. 

2. Проведення пошуку інформації в Інтернеті. Він забезпечує студентів численними її 
джерелами для виконання самих різних навчальних завдань. Хоча цей напрямок використання 
Інтернет-технологій M. Warschauer, H. Shetzer та C. Meloni [8] ставлять на друге місце, нами він буде 
розглядатися як основний (див. вище).  

3. Публікація студентських робіт у мережі Інтернет. Якщо студентська група разом з 
викладачем відкривають власну веб-сторінку, на якій публікуються кращі студентські роботи, 
наприклад, есе, то це створює додаткові і дуже сильні стимули в тих, хто навчається, для покращення 
мовленнєвих навичок та вмінь, особливо навичок та вмінь іншомовного письма. Причина в тому, що 
така веб-сторінка може зацікавити багато інших людей, а не тільки викладачів та студентів власної 
групи. Створюються також можливості для підготовки та випуску групового або 
загальноуніверситетського електронного журналу або газети іноземною мовою, а вони, у свою чергу, 
стануть потужним природним стимулом для студентів у плані удосконалення їх навичок та вмінь 
іншомовної комунікації – знов таки, особливо навичок та вмінь іншомовного письма.  

P. Sharma [9] підкреслював величезне значення Інтернету в навчанні англійської мови для 
спеціальних цілей (перш за все, у навчанні ділової англійської мови). У його спільній публікації з 
B. Barrett [10: 35] відзначається наявність такої найважливішої риси як інтерактивність при 
використанні Інтернету у курсі іноземної мови (навіть якщо Інтернет використовується тільки для 
пошуку інформації). Інтерактивність, яка відрізняє роботу з текстами в Інтернеті від читання 
звичайних друкованих текстів, що мають лінійний характер, проявляється: 

1. Через вибір користувачем шляху опрацювання матеріалу і конкретного матеріалу, який буде 
опрацьовуватися в межах обраної тематики (завдяки використанню так званих hyperlinks, що 
забезпечують доступ до різних гипертекстів з одного вихідного тексту). 

2. Через вибір мультимедійних засобів – користувач може обирати, скільки разів 
прослуховувати певний аудіофрагмент або чи варто звертатися до відеофрагменту тощо. 

3. Через направлення до мережі власної інформації або відповідей (наприклад, працюючи з 
навчальним Інтернет-сайтом, той, хто навчається, повинен виконувати певні завдання; при цьому 
результати надсилаються до мережі, звідки автоматично поступає інформація щодо правильності 
виконання, – саме завдяки цьому навчальні Інтернет-сайти можуть повністю заміщувати всі види 
комп’ютерних навчальних програм на жорстких дисках, і навіть бути більш ефективними, оскільки 
Інтернет-програми постійно оновлюються). 

4. Через уведення в мережу якихось власних даних або запитів, у відповідь на що поступає 
певна інформація – саме така, яку розшукував користувач. 

Потрібно відзначити, що оскільки описана взаємодія (інтерактивність) з Інтернетом здійснюється 
засобами мови, що вивчається, можна стверджувати, що вже одним цим впровадження Інтернету в 
навчання іноземних мов забезпечує суттєве розширення іншомовної комунікації тих, хто навчається. 

Цитовані вище автори [10: 38] запропонували і досить чітку організаційну структуру 
використання Інтернету в навчальних курсах з іноземних мов. Вони розділили таке використання на 
два основні типи: on-line (ті, хто навчаються, працюють в Інтернеті безпосередньо на занятті, відразу 
перед ним або відразу після нього) та off-line (ті, хто навчаються, працюють в Інтернеті 
позааудиторно, в більш відстроченому режимі, а на якихось наступних заняттях обговорюються 
результати Інтернет-пошуку). 

On-line. Типове заняття з використанням Інтернету безпосередньо на ньому доцільно будувати як 
таке, що складається з трьох основних стадій: 
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1. Перед-комп’ютерна робота: викладач дає необхідні пояснення, інструкції і ставить завдання 
щодо роботи в Інтернеті. 

2. Комп’ютерна робота: кожен зі студентів займається роботою в Інтернеті, наприклад, 
розшукує інформацію в мережі. 

3. Після-комп’ютерна робота: студенти звітують щодо виконаної роботи, наприклад, 
обговорюють знайдену інформацію. 

Названі автори [10: 38] пропонують і деякі інші, менш глобальні та підпорядковані, сценарії 
використання Інтернету безпосередньо на заняттях з іноземної мови, відразу перед ним або відразу 
після нього:  

• використання тими, хто навчається, якихось Інтернет-сайтів для ілюстрації власних 
іншомовних презентацій; 

• використання вчителем якихось Інтернет-сайтів для ілюстрації власних пояснень тощо; 
• робота тих, хто навчається, в Інтернеті для виконання якогось власного навчального проекту; 
• виконання тими, хто навчаються, якихось навчальних завдань в Інтернеті безпосередньо 

перед приходом на заняття, де виконання контролюється, обговорюється та результати 
використовуються в наступних завданнях; 

• виконання тими, хто навчаються, якихось навчальних завдань в Інтернеті безпосередньо 
після аудиторного заняття для подальшого використання результатів. 

Off-line. Цю організаційну форму застосування Інтернету в курсах з іноземної мови B. Barrett, 
P. Sharma [10: 38] рекомендують використовувати виключно для проведення Інтернет-пошуку. 
Наприклад, продуктом такого пошуку можуть бути деякі автентичні тексти за фахом студентів, які в 
подальшому (у відстроченому режимі) використовуються в аудиторії для обговорення, студентських 
презентацій, роботи над навчальними проектами тощо. 

Наведені організаційні форми використання Інтернету в навчальному процесі можуть і повинні 
застосовуватися у мовних курсах, що проводяться у немовних ВНЗ України. Можливою є і інша 
форма, яку не розглядали автори цитованої роботи. Вона полягає в тому, що студенти проводять 
роботу в Інтернеті в основному на аудиторних заняттях, опрацьовують результати цієї роботи 
позааудиторно і, нарешті, в тій чи іншій формі звітують про отримані результати у 
відстроченому режимі на наступних заняттях.  

Вигода такої організації саме для немовних ВНЗ України полягає в тому, що вона дозволяє 
проводити саму роботу студентів в Інтернеті головним чином на заняттях в аудиторії – в одному з 
комп’ютерних класів даного вищого навчального закладу, оскільки практично в кожному ВНЗ 
України вони вже є. На позааудиторну роботу студентів в Інтернеті можна розраховувати лише 
обмежено. Комп’ютерні класи у ВНЗ (оскільки зазвичай їх не так вже й багато) часто перевантажені 
після занять, і студенти, користуючись тільки ними, нерідко просто не будуть встигати виконувати 
свої завдання в зазначений термін. Що ж стосується до роботи студентів в Інтернеті за межами ВНЗ, 
то у значному обсязі на це також неможливо розраховувати. Хоча велика частина студентів має 
доступ до Інтернету вдома, але це все ж таки не всі з них, а направляти їх до різних Інтернет-кафе, де 
послуги платні, навряд чи припустимо.  

Але навіть проводячи роботу в Інтернеті в основному на аудиторних заняттях, не слід очікувати, 
що це можна зробити на будь-якому з занять, коли викладач вважає потрібним. Зазвичай заняття з 
іноземних мов проводяться в аудиторіях без комп’ютерів і підключення до Інтернету. Заняття в 
комп’ютерних класах потрібно планувати заздалегідь для внесення їх у розклад, і навряд чи можливо 
сподіватися, що викладач отримуватиме можливість працювати зі своєю групою у комп’ютерному 
класі частіше ніж один раз на два, а то й на три тижні. Тому такі заняття в комп’ютерних класах, коли 
вони планово проводяться, доцільно цілком присвячувати тільки перед-комп’ютерній та 
комп’ютерній роботі (див. вище структуру типового заняття з використанням Інтернету), а після-
комп’ютерну роботу раціонально виносити на наступні заняття у звичайних аудиторіях. 

Таким чином, запропонований тип організації роботи в Інтернеті (студенти проводять цю роботу в 
основному на аудиторних заняттях у комп’ютерних класах, опрацьовують результати своєї роботи 
позааудиторно, а потім в той чи іншій формі звітують про отримані результати у відстроченому 
режимі на наступних заняттях, що проводяться у звичайних аудиторіях без комп’ютерів) у 
найбільшій мірі відповідає реальним умовам навчання іноземних мов у немовних ВНЗ України. Цей 
тип організації, який можна назвати третім типом у порівнянні з першими двома типами, 
запропонованими B. Barrett та P. Sharma [10: 38], є саме тим, що був прийнятий нами. Слід 
відзначити, що даний тип вимагає виділення в навчальному процесі спеціальних окремих занять на 
роботу в комп’ютерному класі, які проводяться періодично та регулярно – не рідше ніж один раз на 
три тижні, тобто, при стандартних двох двогодинних заняттях з іноземної мови на тиждень у 
немовному ВНЗ, не рідше ніж як одне заняття з шести-семи. 
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Сказане зовсім не означає, що позааудиторний Інтернет-пошук, який проводиться студентами з 
метою, наприклад, знайти інформацію для підготовки якихось індивідуальних презентацій мовою, що 
вивчається, повинен зовсім бути вилученим з навчального процесу. Його наявність є обов’язковою, 
оскільки Інтернет-пошуку на аудиторних заняттях один раз на три тижні буде явно недостатньо для 
забезпечення тих, хто навчається, достатньою кількістю іншомовної фахової інформації для 
виконання всіх видів творчих завдань. Але тут доцільно вводити певні обмеження стосовно того, як 
часто відповідні завдання надаються студентам, щоб врахувати їх реальні можливості. В існуючих 
умовах, мабуть, недоцільно давати домашні (позааудиторні) завдання на Інтернет-пошук частіше ніж 
один раз на один-два тижні. 

На основі всього викладеного вище необхідно визначити, які саме види роботи з Інтернетом і з 
комп’ютером взагалі повинні увійти до методики, що має в якості однієї зі своїх принципових 
складових обов’язкове впровадження Інтернет-технологій у навчальний процес з англійської мови 
для спеціальних/професійних цілей у немовному ВНЗ. 

Таки види роботи доцільно розділити на дві категорії: основні (обов’язкові) та факультативні. 
Оскільки будь-який курс іноземної мови для спеціальних цілей завжди проводиться на основі якогось 
базового підручника, який і втілює обрану методику, то обов’язковими видами роботи можуть бути 
лише ті з них, які можливо, раціонально та доцільно включити безпосередньо до тих навчальних 
завдань, що розміщуються в самому підручнику. Тоді такі завдання і викладачем будуть розглядатися 
як обов’язкові, особливо якщо на них у значній мірі будуються наступні завдання і логіка навчання 
порушиться без їх виконання. 

З цієї точки зору як обов’язковий вид навчальної діяльності з використанням Інтернет-технологій 
та комп’ютера взагалі до підручника можливо, раціонально та доцільно включати Інтернет-пошук 
студентами фахової інформації, перш за все на автентичних фахових іншомовних 
(англомовних) Інтернет-сайтах. Як ясно зі всього сказаного вище, Інтернет-пошук – це 
найважливіший вид роботи студентів з Інтернетом (недарма B. Barrett та P. Sharma у цитованій роботі 
саме на нього націлюють розроблену ними організаційну структуру використання Інтернету в курсах 
англійської мови для спеціальних цілей). Він може проводиться для пошуку студентами інформації 
для підготовки своїх навчальних проектів (які без нього взагалі неможливо ефективно виконувати), 
презентацій і для інших видів навчальної діяльності.  

Але щоб включити Інтернет-пошук студентами іншомовної (англомовної) фахової інформації до 
складу методики, а також включити відповідні навчальні завдання до підручника, який її втілює, 
необхідне виконання двох умов. По-перше, виходячи зі сказаного раніше, і методика, і підручник 
повинні передбачати регулярне проведення відповідних аудиторних занять у комп’ютерному класі як 
обов’язковий елемент навчального процесу. Інтернет-пошук, який студенти проводять 
позааудиторно, як домашнє завдання з пошуку інформації для підготовки якихось навчальних 
завдань, також має бути включеним у методику та базовий підручник, але в обмеженому обсязі, 
враховуючи реальні можливості. 

По-друге, студенти повинні бути забезпеченими достатньою кількістю адрес автентичних фахових 
іншомовних (англомовних) Інтернет-сайтів, потрібних їм для виконання навчальних завдань, – 
причому таких адрес має бути якомога більше, щоб різні студенти могли працювати з різними 
сайтами. Необхідна справжня бібліотека відповідних Інтернет-сайтів. Її неможливо навести в 
базовому підручнику, тому що фахові Інтернет-сайти постійно змінюються, оновлюються, можуть 
змінюватися їх Інтернет-адреси, деякі сайти зникають і замість них з’являються нові і т.д. Таку 
бібліотеку Інтернет-сайтів повинен постійно накопичувати та оновлювати сам викладач, а в 
базовому підручнику (Книзі для викладача) йому необхідно надати вказівки щодо постійної 
необхідності цієї роботи і шляхів її здійснення.  

При виконанні двох названих умов дійсно можна розраховувати на перетворення Інтернет-
пошуку, який проводиться студентами, на обов’язкову, інтегральну та ефективну складову 
навчального процесу. 

Усі інші види роботи з Інтернетом є факультативними, хоча і бажаними, тобто залежать від 
наявних умов, можливостей тощо і обираються викладачем залежно від цих умов та можливостей. 

Виходячи з наведених вище положень нами був розроблений підручник Psychological Matters 
(Психологічні справи) з англійської мови професійного спрямування для студентів напряму 
"Психологія", який зараз готується до друку київською видавницькою фірмою "ІНКОС" і 
запланований до видання протягом 2010 р. Цей підручник передбачає обов’язкові заняття в 
комп’ютерному класі (одне заняття на три тижня), на яких студенти здійснюють Інтернет-пошук на 
фахових англомовних Інтернет-сайтах, присвячених питанням психології як науки та практики. 
Аудиторний Інтернет-пошук проводиться з метою забезпечення студентами потрібною інформацією 
для виконання якихось творчих навчальних завдань англійською мовою: проектна робота, підготовка 
презентацій, аналіз кейсів, навчальні дискусії тощо. Аудиторний Інтернет-пошук доповнюється 
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позааудиторним, завдання на який надаються у підручнику із розрахунку одне завдання на два тижні. 
Ці види роботи в Інтернеті в підручнику обумовлюються як обов’язкові і без їх проведення виконання 
багатьох навчальних завдань стає неможливим. Інші види роботи в Інтернеті, згадані в цій статті, є 
лише рекомендованими підручником і викладач використовує їх на власний розсуд. 

Передпублікаційна апробація підручника в навчальному процесі на напрямі "Психологія" у 
Дніпропетровському університеті економіки та права продемонструвала високу ефективність 
запропонованого підходу до використання Інтернет-технологій в курсі англійської мови для 
спеціальних/професійних цілей. Перспективою подальших досліджень є остаточна 
експериментальна верифікація розробленого підходу та його поширення на викладання англійської 
мови студентам різних немовних спеціальностей. 
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Тарнопольский О. Б. Использование Интернет-технологий в обучении английскому языку 
для профессионального общения студентов неязыковых специальностей. 

В статье рассматриваются теоретические и практические основы использования Интернет-
технологий (и прежде всего, Интернет-поиска студентами аутентичной профессионально-
значимой информации на профессиональных англоязычных Интернет сайтах) в обучении 
английскому языку для профессионального общения студентов неязыковых специальностей. 

Обсуждаются основные пути и преимущества такого использования и основные практические 
подходы к реализации этих путей в учебном процессе. 

Tarnopolsky O. B. Using Internet-Technologies in Teaching English for Professional Communication 
to Students who Major in Non-Linguistic Specialties. 

The article focuses on theoretical and practical issues of using Internet-technologies (and first of all, on 
using students’ Internet search for authentic professionally significant information on professional Internet 
sites in English) in teaching English for professional communication to students who major in non-linguistic 

specialties. The principal ways and advantages of using the Internet are discussed and the principal 
approaches to practical implementation of Internet-assisted language learning are analyzed. 
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ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ  
У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ 

У статті викладено  моральну кризу суспільства, яка обумовлює необхідність звернення до 
традиційних українських  духовних цінностей, що ґрунтуються на вірі в Бога, національній 

ідентичності, сповідуванні найшляхетніших людських чеснот. Зауважується, що синтез релігійного 
і національного є запорукою збереження духовно-моральних цінностей українського народу, його 

поступального розвитку. 

Кожна нація, кожен народ, кожна соціальна група має свої традиції, звичаї, обряди, становлення 
яких відбувалося протягом багатьох століть. Так, з кожним новим поколінням все більше 
засвоювались і застосовувались у житті духовні надбання нації, розвивались та передавались 
наступним поколінням. Тому в ході історії склалися форми, засоби та механізми збереження й 
передачі соціального досвіду. 

Зважаючи на це, відомий поет О. Ольжич зауважував, що "новітнє українство, віднаходячи і 
усвідомлюючи собі свою національну істоту, звертається до джерел традиції, повніше та істотніше 
схоплюючи її зміст і форму, те стале, що в ній творить невід’ємну, питому характеристику нації" [1: 
83]. 

Отже, українська національна система виховання розумілася як самобутнє культурно-
історичне явище, що є складовою частиною загальноєвропейського виховного процесу, що в 
першу чергу базувалася на добрих виховних началах. Вона вчила молодь України таким базовим 
основам: 

− бути завжди належними громадянами; 
− бути чесними; 
− ніколи не здаватися; 
− проявляти ініціативу; 
− завжди мати свою думку, відстоювати її; 
− боротись за справедливість; 
− з повагою ставитись до історії рідного народу; 
− відстоювати незалежність Батьківщини. 

Сучасні проблеми державного будівництва та національного відродження України вимагають 
наукового та порівняльного аналізу основних питань освітньої доктрини в Україні. На сьогодні 
державна програма "Освіта" (Україна XXI століття) проголошує, що національна система освіти в 
Україні має стати "найважливішою ланкою у вихованні свідомих громадян Української держави". 
Тому метою нашої статті є висвітлення основ збереження духовно-моральних цінностей 
українського суспільства. 

Щоб досягнути поставлених цілей, всі елементи виховної діяльності повинні бути зорієнтовані на 
християнську мораль. Головною метою виховної політики – формування вольової та фізично здорової 
людини, здатної творчо мислити та активно діяти. Виховання здійснювати на моральних засадах 
національно-державного, громадського та родинно-суспільного життя. 

Вихованню національно спрямованої життєвої позиції особистості як основи утвердження 
загальнолюдських цінностей сприяє також діяльність, що базувалася на таких сучасних педагогічних 
методах як: формування свідомості особистості; формування досвіду та стимулювання суспільної 
діяльності і поведінки; самовиховання.  

Роки незалежності молодої держави України засвідчили, що криза духовності не тільки не 
подолана, а й набирає інших потворних форм, йдеться зокрема про культ грошей, корупцію, занепад 
правової системи. 

Духовний вибір особистості безмежний. Проте є завжди один з двох його варіантів: добро і зло, 
правда і брехня, прекрасне і потворне! В української нації є величні постаті, які, сповідуючи високі 
моральні принципи, дбали про українську націю, її освіту, культуру, релігію та державність. Вони 
вміли поєднати ідею християнської віри з ідеєю нації [2: 74-75]. За княжого періоду нашої історії, за 
часів Ярослава Мудрого, маємо київського митрополита Іларіона. Саме він зрозумів своє завдання: 
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поставити Українську Церкву на таку висоту, щоб вона перестала бути політичною прищіпкою 
Царгороду, а стала на службу своїй нації. Іларіон поширив тодішню християнську Українську Церкву 
на 12 єпархій, організував школи при церквах і таким чином заклав фундамент під самостійне 
культурне життя українського народу за княжої доби. 

Іншим церковним діячем України був київський митрополит Петро Могила під час другої доби 
української державності, тобто за часів української козацької держави. Як високоосвічена людина 
Петро Могила намагався приєднати Україну до культурно-освітнього простору Західної Європи. 
Заснована ним Києво-Могилянська Академія стала центром національно-культурного життя України, 
справжнім духовним джерелом тодішньої Європи. 

Ще однією духовною постаттю в історії України був митрополит Андрей Шептицький. Він зумів 
поєднати церковну ідею з ідеєю служби нації. Ми не помилимося, назвавши митрополита духовним 
батьком українського Відродження [2: 77]. Маючи таких величних постатей, справжніх провідників 
української нації, було б великим гріхом, якби ми українці втратили свої морально-етичні та 
культурні цінності. 

На нашу думку, вагому роль у збереженні морально-етичних принципів українського суспільства 
повинна відіграти українська педагогіка, зорієнтована на християнські принципи моралі. На відміну 
від комуністичної педагогіки, традиційно християнське виховання ставить мораль в його основу як 
чинник першої і найбільшої ваги. Будь-яке виховання розпочинається з моралі і з віри в моральні 
ідеали. Людина отримує право відстоювати інші вартості – національні, громадянські, сімейні, 
особисті – лише моральними засобами. 

Християнські етичні норми український народ завжди ставив на перше місце, тому сучасне 
українське виховання передбачає повернення до нашого традиційного погляду на мораль. З 
християнської точки зору сутність морального виховання полягає в тому, що людина розвиває і 
утверджує в собі природну схильність до добра та готовність відстоювати його в собі і в 
навколишньому житті. Це виховання зорієнтоване на засвоєння людиною абсолютних вічних норм 
співжиття, які носять універсальний, вселюдський характер і є виявом людяності. 

Особливістю християнського трактування моралі є також те, що вона мислиться найперше як 
система ідеалів, що вберігає людину від моральної деградації в стосунках конкретних і повсякденних. 
Таким оберегом є, безумовно, молитва. Для батьків, педагогів, психологів і просто християн молитва 
важлива не тільки для виховання власної громадянської позиції, але й для виховання суспільства. У 
молитві закладена могутня потенція для національного і патріотичного виховання, формування 
національної єдності і високої громадянської позиції. Молитва – це свідомий захід, якого вживає 
людина для відновлення духовної і фізичної рівноваги, і одночасно інструмент, за допомогою якого 
християнин перебуває в духовному й фізичному полі, обумовленому заповідями Божими і законами 
Божої любові. Богослови, а віднедавна й учені, одностайні в тому, що молитва дає ясність розуму, 
спокій душі, життєву рівновагу, силу для перемоги над шкідливими пристрастями, мужність і 
терпіння у труднощах, надію на благополуччя [3: 54]. У цьому плані повчальною є молитва 
митрополита Андрея Шептицького до Матері Божої. Він просить, у неї перш за все, благословення 
для всього українського народу і України. Добробут і здоров'я митрополит пов'язує з чеснотами 
християнського життя і з Божою благодаттю. У такий спосіб А. Шептицький активізує націю, 
спонукає її до дії. Митрополит і граф, людина високого світського і церковного сану розуміє, що 
народ повинен мати своїх провідників, що процес боротьби неперервний, а кожне покоління має 
успадковувати кращі національні та християнські традиції. Він просить Матері Божої святих героїв 
для виховання свого народу дорогами християнської мудрості й справедливості, "мужніх провідників 
на церковній та народній ниві" [4: 55]. 

Відродження давніх традицій педагогічної освіти повинно бути інтенсивним. Без цього не 
відбудеться відродження унікальної духовності України. Найважливішим у даному випадку є 
принцип єдності національного та християнського ідеалів української людини. У цьому важливу роль 
відіграє сім’я та родина. Самоусвідомлення свого духовного й етнічного коріння повинно закладатися 
ще в дитинстві. Так формується любов до рідного дому, сім'ї, віри й Батьківщини. Рідна мова, рідна 
пісня приносить дитині, майбутній особистості, усвідомлення себе як частини нації, своєї причетності 
до поняття "я є частиною мого народу". Так формується національна гордість, бажання знати історію 
та культуру своєї Батьківщини. Таке виховання принесе молодому поколінню усвідомлення своєї 
національної ідентичності та глибокі патріотичні почуття. І цього не треба боятися, адже людина, 
котра шанує свої національні цінності, поважатиме такі ж цінності інших народів. Утвердження у 
вихованні молоді національних традицій у поєднанні з християнськими ідеалами є запорукою нашої 
державності. Для того, щоб іти в правильному напрямку, потрібно чітко визначити пріоритети "Бог і 
Батьківщина". Синтез релігійного і національного оздоровить націю, дасть можливість утвердити 
досягнуте й активно розвиватися далі. Такі почуття потрібно формувати на зразках, що пройшли 
випробування часом, історією, котрі були створені духовними геніями нашого народу. Зокрема: 
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Київське християнство базувалося на засадах відданості вірі, визнання рівноцінності та 
рівноправності народів, поваги до закону і традицій, відсутності нетерпимості та агресивності. Усе це 
знайшло відображення в "Руській правді" Ярослава Мудрого, "Слові про Закон і Благодать" 
Митрополита Іларіона, "Повчанні дітям" Володимира Мономаха. У цих творах бачимо зв'язок 
євангельської моралі з найкращими народними традиціями. 

Освіченість нації теж впливає на мораль нашого суспільства. Якщо оцінювати рівень 
інтелектуального розвитку українців за здобутками у сферах культури й науки, то потрібно зазначити, 
що зокрема в княжі часи, коли в Західній Європі королі не завжди були освіченими людьми, на наших 
землях освіта була вельми поширеною. Загадаймо: діти Ярослава Мудрого – "тестя Європи" – 
володіли кількома мовами, були обізнані з латиномовними та грекомовними перекладами творів 
античної та християнської філософії. Особливе місце серед шанованих мислителів займали Платон, 
Аристотель, Плотін, отці церкви Василій Великий, Іоан Дамаскін та інші. Розуміння та практичне 
втілення християнського виховного ідеалу бачимо в українських навчальних закладах епохи 
Просвітництва, а саме в братствах Острозької та Києво-Могилянської академій. 

Надзвичайно промовистим є такий факт: знаменитий мандрівник і письменник Павло Алепський, 
що в XVII столітті відвідав наш край, був вражений рівнем освіченості українців. "Ми помітили в 
цьому благословенному народові набожність, богобоязливість і благочестя, що дивували розум, а 
також ще одну прекрасну рису: всі вони, за винятком небагатьох, навіть більшість жінок, уміють 
читати і знають порядок церковних служб і церковні співи, крім того священики навчають сиріт, не 
залишають їх тинятися невігласами по вулицях..." [5: 101].  

Український народ дав світові видатних Юрія Дрогобича, Станіслава Оріховського, Максима 
Березовського, Артема Веделя та інших, творчість яких знають та цінують не лише слов'янські 
народи. І хоча українці жили сотні років під чужим ярмом, народ наш вів боротьбу за своє  існування 
і водночас живив своєю працею культури інших народів. Він зумів все ж таки зберегти свою 
національну мову, духовну культуру, створити свою літературу, музику, малярство [6; 7]. 

У XIX–XX ст. було сформовано підвалини української національної педагогіки. Продовжуючи 
духовні ідеали Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Грушевського, релігійні діячі 
та педагоги-науковці створили цілісну систему національного виховання, що стала запорукою 
морального здоров'я нації. Митрополити Іларіон (Огієнко) та Андрей Шептицький, учені Софія 
Русова та Григорій Ващенко наголошували, що національний та християнський ідеали повинні 
творити цілісність. Релігійні почуття особистості не можуть суперечити та протидіяти її національній 
ідентичності [8]. 

Сьогодні виховний вплив на молодь має бути спрямований на те, щоб наше молоде покоління 
виросло й розвинулось міцним, здоровим, національно і державно свідомим, освіченим, загартованим 
тілом і душею, доброзичливим, самостійним, чесним, розумним, працьовитим, професійно 
компетентним, ерудованим, культурним, підприємливим, ініціативно творчим, корисним суспільству; 
щоб молоді люди були палкими патріотами України, вільними громадянами незалежної держави, при 
цьому повинні бути збережені всі духовно-моральні цінності, надбані віками. 

У наш час у розв'язанні питання духовно-моральних цінностей особливої актуальності набувають 
педагогічні погляди талановитого українського педагога і психолога Григорія Григоровича Ващенка. 
Він був глибоко переконаний, що наша національна система виховання має ґрунтуватися на 
українській духовності, на нашому національному виховному ідеалі [9]. Стислу формулу свого ідеалу 
він формулював у словах: "Служіння Богові та Україні". Виховний ідеал "має на собі печать вічності". 
Він пов'язаний з природженою релігійністю українця, з рідною землею та природою, з християнською 
українською душею. В основу виховного ідеалу педагог поклав загальнолюдські та національні 
цінності, моральні закони творення добра і боротьби зі злом, за побудову справедливого ладу, 
виплеканого на любові і красі. 

Саме на цих основах завжди ґрунтувалася українська національна педагогіка. Моральне 
відродження завжди здійснювалося на духовній, релігійній основі.  

Висновок. Отже, духовно-моральне оздоровлення суспільства неможливе без взаємодії трьох 
чинників: родини, церкви і громади, тому надзвичайно важливими є заклики ієрархів Українських 
національних церков: "обновити українську родину в Христовім дусі, а через українську родину 
обновити наш український нарід" [10: 25]. 

Використання духовно-моральних цінностей у вихованні підростаючого покоління – неодмінна 
умова подальшого розвитку наукової педагогічної теорії і практики, надійний орієнтир у створенні 
виховної системи, адекватної потребам українського державотворення й формування 
високоосвічених, духовно багатих і морально стійких особистостей, гідних громадян демократичної 
європейської держави. 

Виховання й освіта в нашому демократичному суспільстві не можуть ефективно функціонувати 
без духовності та моральності, бо вони є основою національного розвитку, піднесення, відродження 
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та етнічного самовиховання. Вони творять особистість патріота, сина народу з почуттям національної 
гордості, людської гідності, національної свідомості та самосвідомості. Окрім того, віра в Бога 
допомагає піднятися морально вище над силою аморального режиму, рости духовно, очищувати свою 
совість до того стану, коли вона стає непідкупним суддею. Важливо, щоб усі люди чинили по совісті 
як у себе вдома, так і на роботі, і в громадському житті. А це справа не одного дня чи навіть року. 
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Бобак М. И., Кульчицкий В. И., Прокоп И. А. Проблема сохранения духовно-моральных ценностей 
в процессе воспитания подрастающего поколения. 

В статье изложен процесс морального кризиса общества, который  обусловливает необходимость 
обращения к традиционной украинской духовной ценности, которая основывается на вере в Бога, 

национальной идентичности, исповедуемой самой благородной человеческой добродетели. 
Замечается, что синтез религиозного и национального является залогом сохранения духовно-

моральных ценностей украинского народа, его поступательного развития.  

Bobak M. I., Kulchytskyj V. Y., Prokop I. A. The Problem of Spiritually-Moral Values Maintenance 
in the Process of Rising Generation Education. 

The article covers the process of the present moral crisis of the society which necessitates referring to 
traditional Ukrainian moral values which base on the trust in God, national identity and adherence to the 
noblest human virtues. It is the synthesis of religious and national aspects that provides the nation’s moral 
health and progress. In this respect, the life and experience of the prominent personalities of the past can 

hardly be overestimated. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ 

У статті розглядаються проблеми модернізації методів навчання старшокласників відповідно до 
завдань профільної школи. Детально проаналізовано основні функції методів навчання (спонукальна, 
мотиваційна, освітня (навчальна), пошуково-розвивальна, дослідницько-розвивальна, комунікативна). 

Подано класифікацію та характеристику проблемно-розвивальних методів. 

Реалізація у старшій школі профільного навчання з особистісною орієнтацією освіти, коли 
суб’єктом начальної діяльності стає не лише вчитель, а й учень, потребує широкомасштабного 
пошуку нових технологій, зміни форм і методів навчання. Головним завданням профільної школи є 
допомагати учневі визначитися зі своїми здібностями, інтересами і можливостями, створити умови 
для самореалізації в період шкільного навчання. А цьому сприяють оптимально підібрані методи 
навчання.  

Процес навчання учнів у профільних класах, з одного боку, найбільш адекватно відповідає 
поставленим цілям (формування творчої, активної, самостійної, відповідальної особистості; 
забезпечення самовизначення, реалізація освітніх потреб), оскільки він виходить із реальних потреб 
учнів, більш повно забезпечує їх суб’єктивну позицію в процесі навчання, вільний розвиток 
здібностей, можливостей та інтересів, сприяє визначенню власної траєкторії розвитку, надає учню 
право самостійно приймати рішення на рівні цілепокладання, вибору змісту, методів та форм 
навчання, оцінки його результатів. З іншого боку, організація навчання, застосовані методи навчання 
в практиці шкіл переважають традиційні. Це призводить до того, що нерідко поза увагою залишається 
природна потреба учнів до самостійного здобуття і поглиблення знань, використання різних 
інформаційних джерел, їх критичного оцінювання, вибору свого шляху досягнення мети та 
усвідомлення власної професійної позиції. Це активізує пошук інноваційних методів навчання, за 
яких учні постають перед необхідністю самостійно творчо вирішувати навчальні проблеми, 
активізувати навчально-пізнавальну діяльність. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить проте, що педагогічна наука завжди приділяла 
багато уваги проблемі методів навчання. 

Методи навчання є одним з найважливіших структурних компонентів навчального процесу. Метод 
– серцевина процесу навчання, ланка, яка зв’язує запроектовану ціль і кінцевий результат. Слово 
"метод" (від грец. methodos) в перекладі означає "дослідження, спосіб, шлях досягнення мети". 
Етимологія цього слова відображається і на трактуванні його як наукової категорії. "Метод – у 
самому загальному значенні – спосіб досягнення мети, певним чином впорядкована діяльність" – 
зазначено у "Філософському словнику" [1: 287]. Аналіз проблем модернізації методів навчання 
старшокласників відповідно до завдань профільної школи і є метою представленої статті. 

Процес навчання реалізується шляхом взаємодії діяльності учителя (викладання) і діяльності учня 
(учіння). Учитель здійснює різноманітні дії, які допомагають учням оволодіти навчальним 
матеріалом, сприяють активізації навчальної діяльності учнів, учень сприймає, осмислює, здобуває, 
розв’язує навчальні задачі, засвоює, розвивається, виховується. Метод при цьому виступає як 
упорядкована взаємодія, співробітництво, партнерство. Саме ця впорядкована взаємозв’язана 
діяльність учителя та учнів є однією з основних, загальних ознак сутності методу навчання. Другою 
загальною ознакою методу є цілеспрямованість взаємодії діяльностей вчителя та учнів на досягнення 
завдань освіти, розвитку і виховання. Ці ознаки є суттєвими, але не єдиними. 

Учені, дослідивши сутність методу навчання, виділили його ознаки.  
Основними, найбільш суттєвими ознаками методу є наступні:  

• метод навчання – спосіб отримання інформації та оволодіння учнями уміннями і навичками; 
• спосіб спільної діяльності вчителя й учнів, керівництва навчально-пізнавальною діяльністю 

учнів; 
• сукупність упорядкованих прийомів, дій і операцій, достатніх для отримання результатів 

спільної діяльності вчителя й учнів; 
• спосіб і форма руху змісту навчального матеріалу за правилами індуктивної, дедуктивної чи 

традуктивної логіки його розгортання; 
• спосіб і рівень руху пізнавальної самостійності і активності учнів, спосіб стимулювання і 

мотивації учіння, спосіб емоційних переживань, спосіб формування оціночних суджень. 
Кожна видова ознака, взята окремо, характеризує один із аспектів методів навчання (педагогічний, 

психологічний, логічний, кібернетичний), але не розкриває всіх сторін об’єкта пізнання, у даному разі 
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методу навчання. Тому так складно дати однозначне і повне визначення методу. Методологічний під-
хід до з’ясування сутності методу навчання як багатоякісного, багатомірного явища, який має різні 
сторони прояву, розділяють вітчизняні (А. Алексюк, Н. Бібік, В. Бондар, С. Бондар, Н. Мойсеюк, 
В. Паламарчук, І. Підласий, В. Онищук, О. Савченко) та зарубіжні дидакти (Ю. Бабанський, 
Д. Вількеєв, М. Левіна, І. Лернер, М. Махмутов, В. Сітаров, В. Оконь, М. Скаткін та ін.). Проте вчені 
прагнуть дати оптимальне визначення, яке б охоплювало родові (загальні) і найбільш специфічні 
(суттєві) ознаки. Найбільш загальним можна вважати таке визначення: метод навчання – це спосіб 
упорядкованої взаємозв’язаної діяльності вчителя й учнів, спрямованої на досягнення завдань 
освіти, розвитку і виховання в процесі навчання.  

Методи навчання виконують важливі загальні функції в процесі навчання. З їх допомогою 
здійснюється оволодіння учнями змістом навчальних предметів, управління пізнавальною діяльністю 
учнів, інтелектуальний розвиток учнів; формування особистісних якостей. Тобто, метод навчання 
виконує освітню, розвивальну і виховну функції. Крім того, методи навчання також виконують 
стимулюючу, комунікативну, діагностико-коригуючу функції, які необхідні для нормального 
функціонування навчального процесу. Використання певного методу передбачає спрямування його 
вчителем на активізацію і посилення тієї чи іншої функції залежно від цілі навчання. Виходячи з 
особливостей і завдань профільного навчання, змісту профільних предметів, особистісно-
орієнтованого навчання провідними функціями методів навчання у профільній школі є спонукальна, 
мотиваційна, освітня (навчальна), пошуково-розвивальна, дослідницько-розвивальна, 
комунікативна. Спонукальна функція методів тісно пов’язана з стимулювальною і мотиваційною 
функцією. Вони формують в учнів позитивний інтерес до навчання, стимулюють їх до самостійного 
набуття знань, розв’язання оригінальних, нестандартних завдань, подолання труднощів у навчанні. Ці 
функції методів навчання особливо актуальні у профільній школі, оскільки учні прагнуть знати не 
лише чому їх навчають, а й навіщо. Для школярів, які вже обрали певний профіль навчання питання 
"навіщо" має особливо важливе значення, бо орієнтує на вибір професії, пов’язаної з використанням 
завдань обраного профілю. 

Освітня або навчальна функція методів є провідною, бо передбачає застосування таких 
прийомів, дій та операцій з боку вчителя, які б сприяли успішному набуванню учнями знань, а також 
умінь і навичок практичної і  творчої діяльності. Актуальними у цьому зв’язку є включення різних 
видів самостійних робіт зростаючої складності, що підвищують мислительну активність учнів, вправ 
перетворювально-творчого характеру, завдань, на з’ясування причинно-наслідкових залежностей між 
природними фактами та явищами. 

Не менш важливими функціями методів у профільних класах є пошуково-розвивальна і 
дослідницько-розвивальна. Учні, які обрали профіль навчання, особливо прагнуть набути навичок 
пошукової і дослідницької діяльності. Якщо це природничий чи фізико-математичний профіль, то 
учні мають навчитися прийомам спостереження, експерименту і відповідно робити висновки та 
узагальнення. Для гуманітарних профілів важливо вміти відшукати матеріал з різних джерел, 
обробити його, систематизувати та узагальнити. Вміти висловити свою думку, взяти інтерв’ю, 
підтримати бесіду, дискусію, тобто активізувати комунікативну функцію методів навчання.  

Вчителеві профільної школи для того, щоб реалізувати зазначені функції методів навчання, 
необхідно володіти всією сукупністю методів. Оскільки метод навчання є досить складним 
утворенням, має багато сторін, то за кожною з них методи можна групувати в системи. На цій 
підставі створюються класифікації методів. Класифікація методів навчання – це впорядкована за 
певною ознакою їх система. Дидактами розроблено десятки класифікацій методів навчання. 
Учителеві потрібні лише ті, які узгоджуються з практикою навчання і слугують основою для її 
ефективності. 

Не вдаючись до всієї різноманітності класифікацій, зазначимо, що для старшої школи найбільш 
прийнятними є поєднання репродуктивних і продуктивних методів навчання. В основу класифікації 
покладено ознаку – рівень проблемності і самостійності учнів. Відповідно матимемо групу, яку 
назвемо проблемно-розвивальними методами навчання. До неї будуть входити такі методи: 
монологічний, діалогічний, наочний, проблемно-показовий, алгоритмічний, евристичний, 
проектно-дослідницький. 

Технологічну карту кожного зазначеного методу навчання, з наповненням його конкретними 
методами, з виділенням мети застосування, змісту методу, діяльності вчителя та учнів, рівня 
проблемності та пізнавальної активності, оцінки діяльності учнів та їх досягнень представлено в 
таблиці 1. 

У таблиці методи розміщенні за рівнем зростання проблемності і самостійності учнів. Учні 
старших класів мають навчитися працювати в знайомій і незнайомій ситуаціях, як за заданою схемою 
так і повністю самостійно. Досить важливим є вироблення в учнів навичок колективної діяльності 
засобами спілкування, формування умінь організації спільної роботи і корекції її виконання і 
виховання творчої інтелектуальної активної особистості. 
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Таблиця 1. 
Характеристика проблемно-розвивальних методів навчання у профільній школі 

 

Метод Мета Зміст Діяльність 
учителя 

Діяльність 
учнів 

Рівень проб-
лемності і 

пізнавальної 
активності 

Оцінка 

Монологіч-
ний (лекції, 
розповідь, 
пояснення, 
інструктаж, 
робота з 
книгою 
тощо) 

удосконалюва-
ти репродукти-
вне мислення 

- виклад но-
вого матері-
алу, його 
аналіз; 
- пояснення 
виконань 
навчальних і 
практичних 
вправ, за-
вдань 

- пояснення 
навчально-
го матеріа-
лу, зразків 
його засво-
єння; 
- пояснення 
прийомів 
виконання 
вправ, зав-
дань; 
- показ зра-
зків дій, 
суджень, 
висновків 

- спосте-
реження, 
слухання, 
запам’ято-
вування, 
аналіз; 
- мисленнєва 
участь у 
розв’язку 
проблем, 
завдань; 
- виконання 
дій за зраз-
ком 

- репродук-
тивний; 
- низький 
 

оцінювати 
учнів за 
осмилення 
і розумін-
ням навча-
льного ма-
теріалу, за 
довільною 
увагою, за 
оволодін-
ням нави-
чок моно-
логічної 
мови 

Діалогіч-
ний (бесіда, 
семінар, 
робота в 
парі, в гру-
пі, диску-
сія, діалог, 
тренінги  
тощо) 

розвиток мов-
ного спілкуван-
ня учнів і на-
вчання їх спо-
собам колекти-
вної пізнаваль-
ної діяльності 

- організація 
діалогу з 
учнями при 
вивченні 
нового мате-
ріалу і нових 
способів дій 
 

- створення 
проблемних 
ситуацій; 
- залучення 
учнів до 
фор-
мулювання 
навчальних 
проблем, 
висунення 
гіпотез і їх 
доведення; 
- залучення 
учнів до 
здобування 
нових 
знань, спо-
собів дій 

- активна 
участь у 
розв’язку 
навчальних 
проблем; 
- здобування 
нових знань; 
- формулю-
вання про-
блеми, вису-
нення гіпо-
тез її вирі-
шення, зна-
ходження 
способів її 
розв’язку; 
- перевірка 
результатів 
розв’язку 
проблеми 

- продук-
тивний; 
- середній 
 

оцінювати 
учнів за 
рівнем 
знань і уча-
сті в про-
цесі визна-
чення і 
розв’язку 
проблеми 

Наочний 
(демон-
страція, 
ілюстрація, 
досліди, 
лабораторні 
роботи, 
схеми, таб-
лиці, Інтер-
нет, тощо) 

розвиток ре-
продуктивного і 
продуктивного 
мислення 

- використо-
вування для 
вивчення і 
закріплення 
навчального 
матеріалу 
різну наоч-
ність на-
вчання 
 

- створення 
проблемних 
ситуацій з 
допомогою 
відео-
матеріалу, 
демонстра-
цій і ілюст-
рацій; 
- викорис-
товувати 
для закріп-
лення на-
вчального 
матеріалу 
схеми, таб-
лиці, карти, 
діаграми 
тощо 

- спостере-
ження за 
демонстра-
ціями, хіміч-
ними реакці-
ями, прослу-
ховування 
відеозаписів, 
прийняття 
проблеми; 
- активна 
участь 
у створенні 
схем, таб-
лиць тощо з 
метою засво-
єння навча-
льного мате-
ріалу 

- репродук-
тивно-про-
дуктивний; 
- середній 
 

оцінювати 
уміння уч-
нів отри-
мувати 
інформа-
цію із різ-
них джерел 
і обробляти 
її рівень 
розуміння 
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Метод Мета Зміст Діяльність 
учителя 

Діяльність 
учнів 

Рівень проб-
лемності і 

пізнавальної 
активності 

Оцінка 

Проблемно-
показовий 
(проблемна 
лекція, про-
блемна 
розповідь, 
бесіда то-
що) 

розвиток ре-
продуктивного і 
продуктивного 
мислення (у 
відомій ситуа-
ції) 

- виклад на-
вчального 
матеріалу із 
створенням 
проблемних 
ситуацій і 
показом спо-
собів їх 
розв’язання 
в науці і 
практиці 
 

- створення 
проблемних 
ситуацій і 
показ шля-
хів їх роз-
в’язання; 
- показ спо-
собів розу-
мової дія-
льності; 
- показ 
шляхів 
розв’язку 
проблеми 
при вико-
нанні різ-
них завдань 

- сприйман-
ня зразка 
пошуку 
шляхів 
розв’язку 
проблем; 
- формуван-
ня вмінь по-
становки 
проблеми 

- репродук-
тивно-
продуктив-
ний; 
- середній 

оцінювати 
учнів за їх 
відношен-
ня до роз-
міркову-
вань, роз-
витку дум-
ки, участі у 
формулю-
ванні запи-
тань 

Алгоритмі-
чний (зраз-
ки завдань, 
алгоритмів, 
показ зраз-
ка вико-
нання за-
вдання, 
інструктаж, 
аналіз, 
практичні 
роботи то-
що) 

удосконалення 
репродуктивно-
го і продуктив-
ного мислен-
ня (у невідомій 
ситуації) 

- організація 
практичної 
діяльності 
учнів з ви-
конання за-
вдання за 
алгоритмом 

- розробка 
дидактич-
ного мате-
ріалу з ор-
ганізації 
діяльності 
учнів (зраз-
ків завдань, 
алгорит-
мів); 
- видача 
завдань і 
інструктажу 
з його ви-
конання; 
- показ зра-
зка вико-
нання за-
вдання; 
- аналіз зра-
зка вико-
нання 

- сприйман-
ня інструк-
тажу з вико-
нання за-
вдання; 
- засвоєння 
алгоритму і 
зразка дій; 
- виконання 
завдання 

- продукти-
вний; 
- середній 
 

оцінювати 
уміння уч-
нів викону-
вати ін-
струкцію і 
вносить 
корективи 
в процесі 
рефлексії 
за ре-
зультатами 
діяльності 

Евристич-
ний (пошу-
кова бесіда, 
самостійна 
робота, 
пошукове 
завдання, 
аналіз, ана-
логія, дида-
ктична гра, 
моделю-
вання ситу-
ації, мозко-
вий штурм 
тощо) 

розвиток твор-
чого мислення 

- поєднання 
викладу на-
вчального 
матеріалу з 
самостійною 
діяльністю 
учнів з 
розв’язку 
навчальних 
проблем 
 

- організа-
ція еврис-
тичної бесі-
ди: поста-
новка осно-
вної про-
блеми, по-
діл її під 
проблеми, 
організація 
пошукової 
діяльності 
учнів; 
- поєднання 
пояснення 
вчителя із 
самостій-
ною  

- участь у 
формулю-
ванні основ-
ної пробле-
ми, в поділі 
її на під про-
блеми; 
- пошук 
шляхів 
розв’язку 
проблем; 
- висунення і  
обґрунту-
вання гіпо-
тез; 
- розв’язок 
проблеми 

- продукти-
вний; 
- високий 

оцінювати 
учнів за 
вмінням 
застосову-
вати знання 
на різних 
етапах са-
мостійної 
творчої 
роботи 
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Метод Мета Зміст Діяльність 
учителя 

Діяльність 
учнів 

Рівень проб-
лемності і 

пізнавальної 
активності 

Оцінка 

роботою 
учнів з 
розв’язку 
поставленої 
задачі 

Проектно-
дослідни-
цький (ме-
тод проек-
тів, дослід-
ницькі за-
вдання, 
творчі за-
вдання, 
самостійна 
робота, 
конферен-
ції, ділові 
ігри тощо). 

Виховання ін-
телектуально 
активної особи-
стості 

організація 
творчої са-
мостійної 
діяльності 
учнів з 
розв’язку 
навчальних 
проблем і 
виконання 
проектів 

- організа-
ція вчите-
лем поста-
новки на-
вчальної 
проблеми, 
чи вибору 
проекту; 
- допомога 
вчителя з 
організації 
пошукової 
діяльності 

- самостій-
ний етап 
збору необ-
хідної інфо-
рмації та її 
аналіз; 
- проведення 
самостійних 
дослідниць-
ких дій по 
зібранню 
необхідного 
матеріалу; 
- рефлексія 

- творчий; 
- високий 

оцінка уч-
нів з раціо-
нального 
вибору 
виконання 
завдань, з 
уміння 
збирання і 
обробки 
інформації, 
обґрунто-
ваності 
отриманих 
висновків, 
презентації 
їх 

 

Якщо виходити із сучасної парадигми освіти – особистісно-орієнтованого навчання, то учень у 
навчальному процесі може бути об’єктом, суб’єктом, суб’єктом взаємодії. Коли умовно учень є 
об’єктом навчання, то застосовані методи для вивчення нового матеріалу за характером пізнавальної 
активності будуть пасивними  (учень слухає, записує, запам’ятовує, відтворює). Якщо учень бере 
активну участь у здобуванні нових знань, стає суб’єктом навчання (приймає участь у бесіді, 
відповідає на запитання, пропонує свої розв’язки, виконує завдання, доповнює, аналізує і т. п.), то 
застосовані методи називають активними. Якщо ж учень виступає суб’єктом взаємодії вчителя і учнів 
під час вивчення нового матеріалу, то застосовані методи називають інтерактивними. 

Інтерактивні методи навчання – це такі способи взаємозв’язаної діяльності, коли навчання 
відбувається у взаємодії вчителя та учнів з метою спільного вирішення навчальних завдань, розвитку 
особистості учня. 

Друга класифікація методів навчання, яка широко застосовується в старшій школі, це групування 
методів за ступенем пізнавальної активності учнів і взаємодії вчителя і учнів: 

пасивні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, робота з книгою тощо);  
активні (діалог, евристична бесіда, самостійна робота, проблемне завдання, творче завдання, 

метод проектів тощо); 
інтерактивні (моделювання ситуацій, мозкова атака, дискусія, брифінг, імітаційні ігри, тренінги, 

рольові і ділові ігри, ігрове проектування вирішення виробничих проблем тощо). 
Запропонована класифікація методів навчання поєднує традиційні та інноваційні методи, так як 

тільки їх взаємодія дає можливість вирішувати складні завдання, які поставлені перед освітою. 
Кожний метод навчання має свої сильні і слабкі сторони, які необхідно враховувати при виборі і 
поєднанні в процесі вирішення поставлених завдань. Наприклад, метод лекції, метод розповіді 
називають традиційними, пасивними методами. Проте, саме з допомогою цих методів 
найефективніше подаються системно великі блоки навчального матеріалу, даються зразки 
розв’язання проблем. Поєднуючи ці методи з активними і інтерактивними такими як бесіда, 
дидактичні ігри, самостійні завдання, дослідні і лабораторні роботи, творчі вправи тощо, вчитель 
досягає вищого рівня активності учнів, зацікавленості, рівня засвоюваності навчального матеріалу, 
підвищення мотивації навчання. 

На сучасному етапі розвитку школи у процесі навчання допускається варіативність висловлювань 
різних точок зору на проблему. Вирішуючи ту чи іншу навчальну задачу, створивши відповідну 
проблемну ситуацію, вчитель і учні можуть висловлювати точки зору вчених, політиків, свої, при 
умові їх доказовості і обґрунтованості. Тим самим вони формують свободу думки, слова, переконань 
природним шляхом, без авторитарного нав’язування однієї єдиної правильної позиції. 
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Учні старших класів мають навчитися працювати в знайомій і незнайомій ситуаціях, як за заданою 
схемою так і повністю самостійно. Досить важливим є вироблення в учнів навичок колективної 
діяльності засобами спілкування, формування умінь організації спільної роботи і корекції її 
виконання і виховання творчої інтелектуальної активної особистості. 

Отже, вибір і поєднання методів навчання вчителем залежить від багатьох факторів, основними з 
них є такі: профіль навчання; цілі і завдання навчального предмета; зміст навчального матеріалу; 
рівень навчальних можливостей учнів, рівень їх підготовки, особливості класного колективу; 
врахування умов і часу навчання, забезпечення матеріально-технічної бази; врахування можливостей 
самого вчителя, його ерудиція, компетентність, характер. 

Профільна школа з її адресною спрямованістю на потреби і запити старшокласників, необхідністю 
вироблення й узгодження суспільних і особистісних цінностей потребує застосування інноваційних 
технологій, основу яких складають методи навчання. 
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Бондар С. П. Модернизация методов обучения в профильной школе. 

В статье рассматриваются проблемы модернизации методов обучения старшеклассников в 
соответствии с задачами профильной школы. Детально проанализированы основные функции 
методов обучения (побудительная, мотивационная, образовательная (учебная, поисково-

развивающая, исследовательско-развивающая, коммуникативная. Представлена классификация и 
характеристика проблемно-развивающих методов. 

Bondar S. P. Modernization of the Teaching Methods in Special School. 

The article deals with the problems of modernization of the teaching methods of high-schoolers according 
with the tasks of special school. It gives a detail analysis of main functions of the teaching methods, 

classification and characteristics of problem-solving methods. The classification and description of problem-
developmental techniques is presented. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДИНУ 

У статті розглядаються ефективні шляхи підвищення якості сучасної освіти, актуалізується 
необхідність синтезу природничих та гуманітарних наук, аналізуються концептуальні підходи до 
формування системи знань про людину. На основі ретельного дослідження педагогічної літератури 

визначається мета розробки концепції гуманітарно-природничих знань.  

Проблемі підвищення якості освіти присвячено велику кількість досліджень, які з різних ракурсів 
розглядають дану проблему: цілковите оновлення змісту освіти; розробка і впровадження 
інтенсивних технологій; індивідуалізація та диференціація навчання; удосконалення підготовки та 
перепідготовки педагогічних кадрів; збільшення альтернативних закладів освіти тощо.  

Формування системи знань про людину зумовлено необхідністю в сучасному глобалізованому 
світі набуття універсальних знань, які дадуть змогу будь-кому орієнтуватися не лише в обраній 
професійній діяльності, а і в повсякденному житті.  Сьогодення  характеризується прискоренням 
соціальних ритмів, наростанням об’ємів необхідної інформації, інтенсифікації соціальних і 
професіональних контактів між окремими людьми, соціальними групами та професіональними 
співтовариствами. В епоху глобалізації будь-яка соціальна і професійна діяльність стає проміжною. 
За цієї обставини кожна людина може опинитися в непередбачуваних для неї комунікативних, 
професійних та соціальних ситуаціях. У свою чергу, освіта орієнтується на широку міждисциплінарну 
підготовку учнів – формування ефективних механізмів динамічної комунікативної та міжкультурної 
взаємодії. Засвоєння певної суми знань залишається важливою функцією сучасного навчального 
процесу. У реалізації цієї функції є низка проблем: прагнення домогтися засвоєння, а то й 
механічного запам’ятовування учнем інформаційного супроводження базових знань. Це, з одного 
боку, непомірно розширює обсяг матеріалу, який мусить засвоювати учень, веде до його 
перевантаження, а з другого – розчиняє базові знання у другорядній інформації, нівелює їх, що 
негативно позначається на пізнавальній діяльності і розвитку особистості. Для освіти, спрямованої на 
засвоєння значного об’єму знань, умінь і навиків, характерні інформаційні перевантаження, 
спричинені швидкими соціокультурними змінами. 

Тому метою статті є розкриття ефективних шляхів підвищення якості сучасної освіти, актуалізація 
необхідності синтезу природничих та гуманітарних наук, аналіз концептуальних підходів до 
формування системи знань про людину. За останні роки навчальне навантаження у старшій школі 
помітно зросло, його збільшення поряд з іншими факторами негативно позначається на здоров’ї 
учнів. Зменшення кількості навчальних годин з деяких предметів при збереженні обсягу навчального 
матеріалу привело до збільшення домашніх завдань і, відповідно, перевтоми учнів.  

Перевантаженість навчальних планів освітніх закладів не дозволяє вчителям варіювати навчання, 
враховувати індивідуальні особливості учнів. Перехід на обов'язкову 12-літню повну середню школу 
створює умови для зниження щоденного навчального навантаження шляхом раціонального 
використання резервів часу, скорочення навчального матеріалу, а також використання технологій, 
спрямованих на збереження здоров’я учнів і розвиток їхніх пізнавальних інтересів.  

Ще одна проблема – неповна відповідність базових знань, відображених у програмах і 
підручниках, сучасним досягненням науки. Криза освіти була спричинена порушенням трьох 
основних принципів: принципу індивідуальності, який потребує повернення освіти не до "людини 
взагалі", а до конкретної особистості, підтримуючи її індивідуальну своєрідність, душевний стан; 
принципу цілісності, який вказує, що не можна роздроблювати знання тому, що розрізнені вони не 
мають свого культурного, освітнього, виховного значення; принципу єдності. "Школа, де порушений 
принцип індивідуальності, не виховує, не формує; де порушений принцип цілісності не впливає, не 
повідомляє якихось переконань, не дає віри у що-небудь" [1: 92-101]. Адже, якщо учню одночасно 
повідомляється безліч різноманітних знань, відомостей, то в його душі виникає "морок хаосу, коли 
відомості є, коли знань багато, і водночас немає із них жодного дорогого, не залишилось і тіні віри у 
що-небудь, переконання, готовності, потреби" [1: 92-101].   

Єдність змісту знань про людину розкривається в несуперечливій, розмаїтій, здатній до розвитку 
картині світу, що створюється у процесі навчання. Складовими цієї картини світу є прості 
фундаментальні образи, звичайні для людської свідомості та відомі з раннього дитинства. На 
сучасному етапі змістова структура загальної освіти не забезпечує повністю фундаментальний 
характер і профільну спрямованість освіти. Окремі предмети спираються на міжпредметні зв’язки, 
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але не формують цілісної уяви про сенс знань, що отримують учні. Розмаїтість переліку дидактичних 
одиниць змісту освіти нівелюється відсутністю єдиного змістового стержня. Історія та 
суспільствознавство, література та мови, географія, фізика та біологія не формують цілісного 
освітнього поля, яке не забезпечує реалізацію людиною її життєвих потреб і запитів. 

Система освіти має низку пріоритетних показників, значну кількість  розроблених методик і 
програм, що заслуговують уваги педагогічної громадськості. Однак потреби сьогодення висувають до 
освіти все нові вимоги, пов'язані з актуалізацією цінності знань про саму людину. Основні проблеми 
освіти – орієнтація на професійну підготовку та застарілі уявлення про гармонійний розвиток 
людини, а не на її цілеспрямовану всебічну підготовку до майбутнього життя. 

Учня не вчать, як формувати життєві цілі (особисте життя, оточення, робота, розвиток, відчуття 
щастя) і яким чином їх можна здійснити.  Взаємозалежність і взаємообумовленість знань про людину 
(правових, економічних, етичних, природничих тощо)  буде виглядати так: знання через систему 
освіти формують людей (їхні здібності); люди, за своїми здібностями, встановлюють і реалізують у 
суспільстві систему взаємин; система взаємин (організація життя суспільства)  сприяє створенню 
блага. 

У контексті зазначеного, знання – первинні, саме вони здебільшого  визначають процеси, що 
відбуваються в суспільстві, а система середньої та вищої освіти є основними носіями знань у 
суспільстві. Через недостатнє усвідомлення цих положень виникають основні проблеми взаємозв'язку 
освіти та суспільства – недооцінка можливостей використання освіти щодо розвитку суспільства, 
вирішення глобальних проблем, відсутність визнаних, чітко визначених вимог щодо  формування 
людини як особистості. 

Дослідження з різних галузей наук сучасного соціально-економічного стану суспільства 
показують, що інтеграція наук у різні сфери діяльності людини передбачає радикальні систематичні 
поновлення людських знань, постійне співвідношення діяльності людей з екологічними принципами, 
підхід до людини як до активної, думаючої і діяльнісної особистості; постійний розвиток людини як 
суб’єкта діяльності протягом усього життя; розвиток гуманістичного стилю мислення, орієнтації на 
соціальні, екологічні аспекти діяльності; спрямування стратегії навчання не лише на пізнання, але і на 
перетворення світу, на синтез знань, пошук їх взаємозв’язків. Водночас помітні успіхи філософської 
науки у формуванні теорії цілісної людини. "Філософія наділила науки про людину, які від неї 
відокремлювалися, першозагальним смисловим змістом; і поки цей зміст існував, гуманістично 
орієнтовані науки розвивалися, давали певні плоди і результати. Але тільки-но смислова енергія 
вихідних світоглядних проектів вичерпувалася, розвиток гуманістичних інтенцій під тиском 
раціоналізму і об’єктивізму перетворювався на спеціалізовані роздроблення, а предметні організми 
руйнувалися" [2: 15]. 

Для реалізації концепції гуманітарно-природничих знань як провідного психолого-педагогічного 
підходу обраний діяльнісно-особистісний підхід, який орієнтований на засоби формування системи 
знань про людину, засоби мислення, діяльності і творчих здібностей учнів старшої школи. Необхідні 
умови його реалізації: розмаїтість видів діяльності учнів, можливість альтернативних підходів і різні 
варіанти  засобів вирішення проблем; фундаменталізація освіти на основі засвоєння учнями старших 
класів широких теоретичних узагальнень, виділення у змісті освіти основних узагальнених видів 
діяльності, загальних типових завдань і використання конкретних ситуацій як засіб їх засвоєння. 

Значення гуманітарно-природничих знань обумовлюється тим, що разом із засвоєнням основ 
гуманітарних та природничих знань про людину повинен бути представлений діяльнісний підхід 
щодо пізнання наукової картини світу, пов'язаний із синтезом різних об’єктів природи, суспільства. У 
сучасних умовах діяльнісний підхід у формуванні знань по людину в учнів старшої школи 
здійснюється через систему "наука – знання про людину", тобто в процесі пізнавальної діяльності 
засобом діяльнісно-особистісного підходу. Гуманітарно-природнича освіта в умовах глобалізації 
суспільства розглядається як  процес і результат формування системи знань про людину в учнів 
старшої школи.       

Аналіз педагогічних можливостей з урахуванням ресурсу навчального часу дав змогу  так 
визначити мету розробки концепції гуманітарно-природничих знань:  

− сприяти вихованню самодостатньої особистості, створенню умов для її реалізації;  
− формувати узагальнені знання старшокласників про людину, відносини людини до 

природи, себе, інших людей, суспільства, держави, а також знання норм, що регулюють ці 
відносини;  

− формувати елементи нової гуманітарної культури;  
− виховувати людину-громадянина, інтегровану в сучасне суспільство, яка поважає права і 

свободи особи, зорієнтованої на розвиток громадянського суспільства і  правової держави;  
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− розвивати вміння застосовувати отримані знання для самостійної орієнтації в суспільному 
житті для вирішення пізнавальних і практичних завдань.  
Загалом, формування системи знань про людину представлено в  освіті у таких формах, як: 

шкільні курси правознавства, громадянознавства, українознавства, історії, географії, анатомії, 
літератури та в розроблених на релігійній або філософській основі світоглядних курсах. Однак 
змістовий аналіз цих курсів свідчить про те, що представлені знання про людину мають здебільшого 
епізодичний чи однозначний характер, які не сприяють виробленню в учнів цілісного уявлення про 
людину як складноорганізовану систему, оскільки виконують інші освітні функції і слугують лише 
своєрідним емпіричним базисом для вироблення на їх основі теоретичної моделі  суспільства в 
цілому і людини зокрема.  

Підручники і навчальні посібники, створені різними авторами або авторськими колективами, 
нерідко відрізняються не лише за обсягом, але й глибиною розкриття тих чи інших питань, вміщують 
різні теоретичні концепції, в науковій цінності та практичній значущості яких старшокласникам 
важко розібратися самостійно без порівняння з концепціями інших авторів.  

Проблема змісту освіти не вирішена через важливі причини. По-перше, зміст освіти обумовлений 
рівнем соціально-економічного розвитку суспільства і зміною соціальних умов, закономірно це 
викликає зміну вимог до нього; по-друге, досліджувана проблема – багатоаспектна і вимагає 
комплексного дослідження, об'єднання зусиль філософів, психологів, соціологів, дидактів, 
методистів. Вихідною позицією для комплексних досліджень є те, що зміст освіти розглядається як 
педагогічна модель соціального замовлення,  специфічний досвід зв'язку між пізнанням і практикою. 

За визначенням багатьох дослідників зміст освіти розглядається як система наукових знань, умінь 
і навичок, у процесі оволодіння якими в учнів формується науковий світогляд, розвиваються 
мислення і здібності. У цьому контексті, особливого значення набуває теоретична підготовка   учнів 
старшої школи, що передбачає засвоєння ними фундаментальних знань і формування готовності до їх 
практичного застосування. Це стає можливим за умови, якщо знання відрізняються  функціональною 
повнотою, яка властива лише системі. 

В якості основних завдань концепції гуманітарно-природничих знань, які повинні вирішуватися в 
рамках формування системи знань про людину, можна виділити: визначення основних напрямів 
міждисциплінарної інтеграції предметів гуманітарно-природничого циклу; формування цілісної 
картини світу на основі взаємозв’язку гуманітарних і природничих наук; створення моделі системи 
знань про людину; виявлення та опис фундаментальних дидактичних одиниць змісту гуманітарно-
природничої освіти; змістова та методична розробка окремих дидактичних одиниць змісту 
гуманітарно-природничої освіти; створення методик формування системи знань про людину на основі 
предметів гуманітарно-природничого циклу; створення єдиної методики оцінювання ефективності 
природничо-гуманітарного знання; розвиток системного мислення учнів, зорієнтованого на синтез 
різних знань, інтеграцію підходів, багатофакторне, міждисциплінарне усвідомлення проблем у 
контексті суспільних, екологічних, загальнолюдських аспектів; виховання здібності критичного 
сприйняття, всебічної оцінки різних явищ з урахуванням їх соціальних, економічних, екологічних та 
інших характеристик; виховання ініціативної, творчої особистості щодо вирішення різноманітних 
практичних та духовних проблем. Актуальність постановки таких завдань зумовлена аналізом 
тенденцій розвитку системи освіти розвинутих зарубіжних країн. 

Зміст гуманітарно-природничих знань визначається врахуванням проблеми формування системи 
знань про людину в учнів старшої школи. Єдність цього змісту – у здатній до розвитку науковій 
картині світу, що формується у процесі навчання. Ця картина створюється на системі простих і 
водночас фундаментальних образів, звичайних для людської свідомості і відомих з раннього 
дитинства. Структура загальної освіти, що існує дотепер, не забезпечує достатньо фундаментальний 
характер і практико-орієнтований напрям освіти. У змісті освіти багатьох предметів досить активно 
використовуються міжпредметні зв’язки, але вони не формують цілісної уяви про сутність знань, що 
культивуються: "Багатство переліку дидактичних одиниць змісту освіти нівелюється відсутністю 
єдиного змістового стержня" [3: 13]. 

Сучасний соціально-економічний стан будь-якої розвинутої країни вимагає комплексного 
системного стилю мислення, що орієнтується на цілісне сприйняття об’єктів з урахуванням всіх 
ракурсів, аспектів та діяльності (соціальної, екологічної, економічної, технологічної тощо), на пошук 
взаємозв’язків різних знань і підходів. Основу системного стилю мислення складають 
фундаментальні ідеї, принципи, уявлення, погляди на наукову картину світу, роль людини у її 
формуванні і перетворенні. Базові образи наукової картини світу, їх формування повинні скласти 
підґрунтя інваріативного компоненту змісту знань про людину.    

Формування системи знань про людину на основі гуманітарних та природничих знань у 
варіативній частині змісту освіти має значні можливості не лише для системного засвоєння знань про 
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людину, а і відповідно до Концепції профільного навчання у старшій школі, до більш свідомого 
вибору майбутньої діяльності. Вирішення завдань формування системи знань про людину вимагає 
забезпечення єдності задуму, ідеї і діяльнісного підходу самими учнями; здійснення проблемного 
підходу до змісту гуманітарно-природничих знань, їх побудова на діяльнісному підході, виконання 
міждисциплінарних проблем, проектів; розширення традиційних уявлень про гуманітарні та 
природничі знання за рахунок включення у їх зміст особистісного, екологічного, світоглядного, 
соціального та інших аспектів наукової діяльності; створення навчального середовища, яке буде 
відповідати запитам особистості стосовно навчання.  Враховуючи психологічні фактори, концепція 
може бути ефективно реалізована на етапі старшого підліткового віку. Учні молодшого віку не 
спроможні узагальнити проблему в цілому, з урахуванням всіх її аспектів, факторів одночасно.        

Запити і потреби особистості формуються за допомогою образів внутрішнього і зовнішнього 
світів. До образів внутрішнього світу відносяться стійкі уявлення про себе, свою родину, дім, друзів 
тощо. Ці образи формуються на побутовому рівні, але постійно потребують змістової освітньої 
підтримки. Образи зовнішнього світу зорієнтовані на створення широкого освітнього кругозору 
особистості. Баланс образів, що формуються, ґрунтується на контекстному співвідношенні та 
взаємодії знань і вмінь і закладаються у зміст освіти. Наприклад, літературний твір, який є важливим 
для розуміння законів права, може включатися як дидактична одиниця в розділ правознавства; 
дидактична одиниця з розділу географії може включатися до розділу іноземної мови тощо. Така 
інтеграція знань звичайно призведе до деяких повторів, але це лише спричинить ефективне засвоєння 
системи знань. Водночас, кількість дидактичних одиниць може бути значно зменшена, не 
зашкоджуючи загальноосвітнім цілям. Суспільство і держава загалом зацікавлені в освіті, що 
максимально орієнтована на суспільні потреби. Це і має бути основою створення образної мережі 
змістової структури освіти взагалі. Водночас головним завданням буде видалення непотрібних 
образних вузлів або навпаки, їх прирощення.  

Для отримання позитивного результату необхідно сформувати освітню метастратегію, систему 
базових методологічних підходів, що забезпечать кількісні та якісні параметри змісту середньої та 
вищої освіти. Така метастратегія можлива як образна метастратегія, що забезпечить перехід від 
предметно-інформаційних до інтегрованих знань, від споглядання до активної діяльності, від 
гносеологічного до особистісного  пізнання.  

У контексті заявленої проблеми постає необхідність побудови загального базового змістового 
тезаурусу, що вміщує найважливіші образи.  Водночас можливе створення додаткового змістового 
тезаурусу, що об’єднає образи, які є важливими у концептуальному відношенні для двох-трьох 
предметів. Поєднання змістових тезаріусів дозволить розробити загальне образне поле для основних 
освітніх предметів, виявити провідні змістові конфігурації, а головне дозволить сформувати зміст 
освіти, максимально задовольнить особистість, суспільство і державу. Загальне образне поле 
утвориться за умови: формування глибоких уявлень про деяку кількість базових образів; засвоєння 
понять і навичок пов’язаних з кожним із базових образів. 

Сприйняття базових образів проходить через усі гуманітарні та природничі предмети, що 
формують систему знань про людину. У подальшому можливе поглиблене вивчення окремих 
предметів, але сформована система слугуватиме фундаментом для цього. Зокрема, можливе 
створення на основі мережі базових образів системи знань про людину моделей профільної освіти. 
Залежно від спеціалізації певної моделі, повинні бути відібрані найбільш актуальні образи, які 
піддадуться методичній обробці на основі профільних, базових і курсів за вибором.  

Світ, як i кожна його частинка, нескінченний i невичерпний у своїх властивостях, процесах, 
зв'язках i стосунках, у своєму розвитку i змінах. Водночас, людина здатна пізнати світ лише в певних 
для кожного історичного етапу межах людського пізнання, яке постійно рухається вперед. 

Суперечність між нескінченістю предмета пізнання (світом) i обмеженістю самого пізнання 
(соціального досвіду) вирішується в процесі поступального руху пізнання до істини. Це є 
суперечність за об'ємом. Проте, відображення предмета не співпадає з самим предметом не лише за 
об'ємом, але й за способом його утворення. Філософи зазначають, що коли людина своєю свідомістю 
відображає незалежно від неї існуючий предмет, не означає, що свідомість просто i безпосередньо 
ніби дзеркало, відтворює це відображення. По-перше, образи дійсності, що виникли спочатку у 
свiдомостi людини, мають багато привнесеного самим суб'єктом, що не притаманно об'єкту. По-
друге, i це більш важливо, закономiрностi i сама послiдовнiсть розкриття однієї, більш повної 
відносної істини за іншою, не відповідає в загальному вигляді поступовості виникнення відповідних 
їм ступенів у розвитку самого об'єкта, а обумовлена двома взаємопов'язаними обставинами: 
об'єктивною природою предмета вивчення, його існуючою структурою, з одного боку, i своєрiднiстю 
самого процесу, його внутрiшньої специфіки – з іншого. Тому пізнання людиною цієї структури, не 
копіює того шляху, яким сама ця структура виникла у процесі розвитку даного об'єкту. Отже, існує 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 53. Педагогічні науки 

 
66 

невiдповiднiсть мiж тим, що дано людинi об'єктивно в якості предмета вивчення i тим, яким чином у 
неї створюється суб'єктивний образ об'єктивного світу [4]. 

Єдність гуманітарних і природничих знань може реалізовуватись через формування системи знань 
про людину. Основою такої системи є у загальному вигляді системна цілісність науково-предметного 
розподілу за трьома аспектами: як системи "наука-знання про людину" – фундаментальні 
дослідження; як системи "наука-виробництво" – прикладні дослідження; "наука-світогляд".  

Практична реалізація зазначених вище підходів вимагає істотного поєднання наукового, 
практичного, світоглядного підґрунтя у загальноосвітніх предметах. Інваріативний, базовий 
компонент їх змісту повинен сприяти формуванню в учнів уявлення про сучасну наукову картину 
світу; у варіативній частині змісту освіти повинно бути забезпечене активне, творче знайомство учнів 
з прикладними аспектами фундаментальних знань, які формуються враховуючи запити учнів, профілі 
навчання у школі, участь учнів у творчих пошуках практичної реалізації наукових знань (як засобів 
практичної діяльності людини), моделювання різних варіантів їх застосування тощо. 

Наступним етапом реалізації концепції є відбір змісту освіти щодо формування системи знань про 
людину в учнів старшої школи. Зміст освіти, як відомо, реалізується через навчальний предмет, який, 
у свою чергу, є еквівалентом відповідної науки. Будь-яка наука має логічну структуру, що 
складається із взаємопов’язаних компонентів, таких як: 

− основи науки – положення, які визначають статус відповідної системи знань і визначають 
специфіку певної науки; 

− теорії – основні думки про сутність різних явищ, їх специфіку і розвиток; 
− закони і закономірності – причинно-наслідкові зв’язки між характерними явищами і 

фактами даної науки; 
− категорії, поняття, терміни – специфічний мовленнєвий і змістовий вираз певних явищ; 
− принципи, правила, постулати – нормативні функції даної науки, її роз’яснення для 

розуміння явищ, фактів і відповідних видів діяльності щодо їх пізнання і використання; 
− методи – використовуються даною наукою для отримання нових фактів, їх теоретичного 

обґрунтування; 
− ідеї і гіпотези не зовсім доведені в науці положення, але вони визначають тенденції 

розвитку даної науки; 
− факти – емпіричний базис науки, який передбачає експериментально-дослідну перевірку і 

фіксує відкриття в даній науці.  
Навчальні предмети відповідно до відображених у них  науках також мають свою логічну 

структуру, свої дидактичні і методичні основи, теорії, закони, закономірності, категорії, принципи, 
правила, поняття, терміни, факти. Найбільш змінним компонентом наукового знання є факти, які 
через свою масивність і призводять до перевантаження змісту освіти, а головне до перевантаження 
інколи зайвою інформацією – учнів, що унеможливлює ефективне засвоєння навчального матеріалу. 

Такі складові науки як її основи, теорії, закони, категорійний апарат – стабільніші. Включення в 
навчальний предмет і засвоєння цих складових сприятиме ущільненню навчального матеріалу, який 
орієнтуватиметься не лише на запам’ятовування, а, перш за все, на усвідомлення та пізнання сутності 
явищ, що вивчаються. 

Необхідною умовою такого важливого тезису "навчити – вчитися" є співпраця всіх учителів-
предметників, які мають вирізнити у своїх  предметах ті чи інші компоненти наукового пізнання, 
розробити цикл інтегрованих уроків, які сприятимуть розвитку пізнавальних інтересів учнів, 
спонукатимуть до усвідомленого засвоєння знань про людину і суспільство з різних навчальних 
предметів: географії, історії, біології, економіки, літератури, мистецтва. 

Для формування системи знань про людину, як більш значущого і масивного аспекту соціального 
досвіду, найважливішу роль відіграє не просте запам’ятовування навчального матеріалу, а його 
розуміння. Звичайно перевірити ефективність засвоєння навчального матеріалу на рівні розуміння 
складніше, ніж на рівні  запам’ятовування. Необхідно переказати зміст певних фактів, законів, ідей, 
теорій тощо за "вдумливим відтворенням". 

Засвоєння навчального матеріалу на рівні розуміння сприяє вмілому використанню набутих знань 
для ефективної творчої діяльності учнів старшої школи, які мають володіти: 

− асоціативністю мислення – вмінням самостійного переносу знань у нову ситуацію; 
− аналітичністю мислення – баченням структури складного об’єкта; 
− комбінаторною здібністю – вмінням комбінувати раніше відомі способи вирішення 

проблеми новим способом; 
− цікавістю, допитливістю – прагненням пояснити незрозумілі явища; 
− критичністю мислення – вмінням відстоювати свою позицію; 
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− системністю мислення – всебічним розглядом тих чи інших об’єктів і явищ; 
− евристичністю мислення – розвинутою інтуїцією, інсайтом тощо [5: 413-414].  

Таким чином, для формування системи знань про людину є необхідним створення невеличких 
інтенсивних курсів для учнів старшої школи. Такі курси мають дати узагальнення поняття єдності 
наук, а отже єдності знань, що сприятиме ефективному засвоєнню навчального матеріалу. 
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Васьковская Г. О. Концептуальные подходы к формированию системы знаний о человеке. 

В статье рассматриваются эффективные способы повышения качества современного образования,  
обосновывается необходимость синтеза естественнонаучных и гуманитарных наук, анализируются 

концептуальные подходы к  формированию системы знаний о человеке. Основываясь на 
исследованиях педагогической литературы определена цель разработки концепции гуманитарно-

естественных знаний. 

Vaskivska H. O. Conceptual Approaches to the Formation of the System of Knowledge about Man. 

The article reveals effective approaches to rise the quality of modern education. The necessity of synthesis of 
natural and humanitarian sciences is grounded; also the conceptual access to the formation of the system of 

knowledge about man is analyzed. On the basis of pedagogical literature the aim of natural and 
humanitarian knowledge development is defined. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ 
ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ З ХІМІЇ У СТУДЕНТІВ-ЕКОЛОГІВ 

У статті висвітлено підходи до організації та основні етапи педагогічного експерименту з 
формування предметних компетенцій з хімії у майбутніх фахівців екологічних спеціальностей. 
Визначено критерії оцінювання рівнів сформованості предметних компетенцій з хімії. Описано 
адаптовані до завдань дослідження методики вивчення ціннісно-орієнтаційної, когнітивної та 
практичної складових предметних компетенцій. Наведено результати формувального етапу 

педагогічного експерименту. 

Згідно з Концепцією Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки [1] та Білої книги 
національної освіти України [2] компетентнісний підхід нині визнано концептуальним орієнтиром для 
всіх рівнів навчання. Це передбачає не лише розробку теоретичних і методичних засад формування 
компетенцій, зокрема предметних, а й визначення уніфікованих підходів до оцінювання рівнів їх 
сформованості в суб’єктів навчання, підготовку відповідного дидактичного забезпечення викладання 
навчальних дисциплін та проведення експериментальної роботи по впровадженню компетентнісного 
підходу в навчальний процес. Вивчення наукових доробок вітчизняних і зарубіжних педагогів 
засвідчило значні здобутки на цьому шляху. Нині визначено умови (В. Бондар, А. Грабовий, 
Т. Григорчук, А. Митяєва, Ю. Пестерєва, І. Родигіна, О. Савченко, С. Трубачева та ін.), принципи, 
методи (С. Бєлова, А. Вербицький, Е. Зеєр, І. Єрмаков, Т. Кобильник, В. Лобода, А. Митяєва, 
М. Пироженко, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, В. Рибальський, І. Родигіна, А. Сидоренко, 
А. Соломатін, Ю. Сурмин та ін.), етапи (А. Грабовий, К. Платонов, С. Трубачева, П. Хоменко, 
Г. Циммерман, Г. Удовиченко та ін.) та критерії діагностики компетенцій (Н. Байдацька, А. Давидов, 
Е. Клейман, О. Локшина, О. Петращук, В. Петрук, С. Раков та ін.). Однак упровадження цих надбань 
у практику вітчизняної освіти, зокрема вищої, гальмувалося через відсутність концептуальної моделі 
формування предметних компетенцій з навчальних дисциплін. Її розробка [3] уможливила практичне 
втілення компетентнісного підходу в процес вивчення хімії студентами-екологами. У висвітленні 
підходів до організації, основних етапів та результатів педагогічного експерименту з формування 
предметних компетенцій з хімії у майбутніх фахівців у галузі екології й полягає мета нашого 
дослідження.  

Формувальний експеримент тривав протягом 2007-2010 років. Його метою була перевірка 
гіпотетичних положень про ефективність використання в навчальному процесі вищої екологічної 
освіти розроблених на компетентнісній основі нової навчальної програми дисципліни "Хімія з 
основами біогеохімії", концептуальної моделі, методики і дидактичних засобів навчання для 
формування у студентів предметних компетенцій з хімії. Відбір вищих навчальних закладів, у яких 
відбувався експеримент, здійснено згідно з вимогами до організації і проведення спостережень, що 
підлягають статистичному аналізу. До експерименту було залучено 436 студентів І курсу п’яти вищих 
навчальних закладів: 32 студента Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного 
технічного університету України "Київський політехнічний інститут", 263 студента Житомирського 
національного агроекологічного університету, 50 студентів рибогосподарсько-екологічного 
факультету Херсонського державного аграрного університету, 61 студент гірничо-екологічного 
факультету Житомирського державного технологічного університету та 30 студентів Вінницького 
соціально-економічного інституту Відкритого міжнародного університету розвитку людини 
"Україна". Склад сформованих у цих вищих навчальних закладах експериментальних груп визначався 
академічним розподілом на групи й зумовлювався завданнями дослідження. Студенти контрольних 
груп у формувальному експерименті участі не брали, оскільки вивчення ними хімії здійснювалося за 
програмою нормативної дисципліни "Хімія з основами біогеохімії" 2005 року, що не передбачає 
формування предметних компетенцій у студентів. 

Дослідження проводилося у два етапи. Метою першого етапу (первинна апробація) було 
уточнення змісту експериментальних матеріалів та їх корегування. Ця робота здійснювалася із 
залученням однієї академічної групи – 30 студентів. На другому етапі (вторинна апробація) відбулося 
впровадження скорегованої експериментальної методики в широку практику вивчення хімії 
студентами-екологами. У дослідженні взяли участь 406 студентів усіх зазначених вище навчальних 
закладів. Для проведення експериментального навчання було підготовлено пакет матеріалів – 
навчальну програму дисципліни, навчальний посібник, методичні рекомендації, робочі журнали, 
завдання для самоконтролю студентів та щоденники їх власних досягнень.   
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З метою визначення рівнів сформованості у студентів предметних компетенцій з хімії було обрано 
три критерії: ціннісно-орієнтаційний, когнітивний та практичний. Інтеграція розроблених до цих 
критеріїв вимірників дала можливість за стобальною шкалою оцінювати рівні сформованості 
предметних компетенцій з хімії, зокрема: початковий (1-59 балів), середній (60-74 балів), достатній 
(75-89 балів) та високий (90-100 балів) [4]. 

Дослідження ціннісно-орієнтаційної складової предметних компетенцій з хімії здійснювалося за 
адаптованими до нашого дослідження методиками вивчення ціннісних орієнтацій М. Рокича (Rokeach 
Value Survey – RVS) і Б. С. Круглова [5; 6]. З цією метою студенти за стобальною шкалою оцінювали 
рівень сформованості своїх ціннісних орієнтацій, пов’язаних із вивченням хімії. За результатами цієї 
роботи обчислювався коефіцієнт: 

                                                   ΣZо  
                          Ко  =       nZa      ∙ 100 %                                                                                           (1), 
де  Ко – коефіцієнт сформованості у студентів предметних ціннісних орієнтацій з хімії; 
ΣZо – сума балів, отриманих студентами внаслідок заповнення карти сформованості предметних 

ціннісних орієнтацій; 
n – число студентів, які взяли участь у дослідженні; 
Zа – максимальна кількість балів, яку міг набрати студент. 
Рівень сформованості у студентів когнітивної складової предметних компетенцій з хімії вивчався 

методом тестування. Матеріали тесту розроблялися згідно з методикою В. П. Беспалька [7], за якою 
загальна кількість операцій у ньому повинна забезпечувати необхідну надійність контролю (70-75 %, 
кількість операцій – 50). Результати тестування оброблялися в два етапи. На першому етапі за сумою 
балів, отриманих кожним студентом, встановлювався рівень сформованості предметних знань з хімії. 
На другому – обчислювався коефіцієнт (Кz): 

                                                   ΣMz   
                          Кz =         nMa      ∙ 100 %                                                                                           (2) 

де  Кz – коефіцієнт сформованості у студентів предметних знань з хімії; 
n – число студентів, які взяли участь у дослідженні; 
∑Mz – сума балів, отриманих студентами внаслідок розв’язання підсумкового тесту; 
Mа – максимальна кількість балів, яку міг набрати студент. 
Ефективність навчальної діяльності з формування у студентів практичної складової предметних 

компетенцій з хімії оцінювалася за результатами виконання теоретичного й експериментального 
завдань контрольних робіт та спостереженнями. Останній метод використовувався для встановлення 
рівня сформованості особистісних рис студентів, необхідних для предметної діяльності. З цією метою 
застосували адаптовану до нашого дослідження методику Р. Бейлса [8]. У розробленій за нею схемі 
навели категорії для спостереження й аналізу особистісних рис студентів – активні й пасивні дії та 
емоційні реакції студентів, що сприяють розв’язанню предметних завдань з хімії або утруднюють цей 
процес. За результатами роботи встановили рівень сформованості у студентів предметних умінь, 
навичок та особистісних рис, необхідних для виконання предметної діяльності, а потім – коефіцієнти 
їх сформованості у студентів (див. формули 3, 4, 5): 

                                    ΣNv  
                        Кv =     nGv      ∙ 100 %                                                                                                 (3), 
де  Кv – коефіцієнт сформованості у студентів предметних умінь та навичок з хімії; 
ΣNv  – сума балів, отриманих студентами внаслідок виконання контрольної роботи; 
n – число студентів, які взяли участь у дослідженні; 
Gv – максимальна кількість балів, яку міг набрати студент. 
                                            ΣNr 
                               Кr =      nGr      ∙ 100 %                                                                                          (4), 
де  Кr – коефіцієнт сформованості у студентів предметних особистісних рис; 
ΣNr – сума балів, отриманих студентами внаслідок заповнення карти сформованості особистісних 

рис; 
n – число студентів, які взяли участь у дослідженні; 
Gr – максимальна кількість балів, яку міг набрати студент. 
                                       ΣNv + ΣNr 
                    Кvr =                nNvr            ∙ 100 %                                                                                   (5), 
де  Кvr – коефіцієнт сформованості у студентів предметних умінь, навичок та особистісних рис, 

необхідних для виконання предметної діяльності з хімії;   
n – число студентів, які взяли участь у дослідженні; 
∑Nv – сума балів, отриманих студентами внаслідок розв’язання письмового та 

експериментального завдань підсумкового контролю; 
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∑Nr – сума балів, отриманих студентами за результатами спостереження за їх роботою згідно з 
методикою Р. Бейлса; 

Nvr – максимальна кількість балів, яку міг набрати студент. 
Обчислення коефіцієнта сформованості предметних компетенцій з хімії здійснили за адаптованою 

до нашого дослідження формулою розрахунку вибіркових середніх значень Р. С. Немова [8] (див. 
формулу 6):  

                                     Кo + Кz + Кvr 
                    Кpk  =                3            ∙ 100 %                                                                                      (6), 
Кpk – коефіцієнт сформованості у студентів предметних компетенцій з хімії; 
Кo – коефіцієнт сформованості у студентів предметних ціннісних орієнтацій з хімії; 
Кz – коефіцієнт сформованості у студентів предметних знань з хімії; 
Кvr – коефіцієнт сформованості у студентів предметних умінь, навичок та особистісних рис, 

необхідних для виконання предметної діяльності з хімії. 
Аналіз та узагальнення результатів педагогічного експерименту довели, що розроблена методика є 

ефективною для формування у студентів-екологів предметних компетенцій з хімії та їх складових. 
Було констатовано, що рівні сформованості у студентів експериментальних груп ціннісно-
орієнтаційної (77,6%), когнітивної (74,8%) та практичної (74,3%) складових предметних компетенцій 
з хімії, перевищили нормативну межу (70%) [7]. Обчислений за цими показниками коефіцієнт 
сформованості у студентів предметних компетенцій з хімії становив 75,2%.  

Результати педагогічного експерименту узагальнили (рис. 1).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Розподіл студентів за рівнями сформованості предметних компетенцій з хімії 

Як видно з діаграми, у розподілі студентів за рівнями сформованості в них предметних 
компетенцій з хімії переважають високий, достатній та середній рівні.   

Якісний аналіз сформованості предметних компетенцій з хімії базувався на функціональному 
підході до розуміння їх сутності, за яким вони розглядаються як здатність студентів у стандартних та 
нестандартних умовах самостійно здійснювати предметну діяльність стосовно об’єктів матеріального 
світу, що вивчаються навчальною дисципліною. Зважаючи на це, було обчислено частку студентів, 
які повністю виконали відповідні завдання теоретичної та експериментальної частин підсумкової 
контрольної роботи. Для об’єктивізації дослідження врахували також і результати самооцінювання 
студентів за щоденниками їх власних досягнень. Аналіз цієї роботи узагальнили на рис. 2. Цифри 1-8 
діаграми відповідають порядковим номерам предметних компетенцій з хімії [9]. 

Як видно з рис. 2, частки сформованості у студентів-екологів усіх предметних компетенцій з хімії 
перевищили нормативну межу (70%).  

Ефективність використання дидактичних засобів навчання в навчальному процесі вищої 
екологічної освіти як однієї зі складових експериментальної методики доведена, насамперед, високим 
коефіцієнтом сформованості у студентів предметних компетенцій з хімії. Аналіз відповідей 
викладачів і студентів на запитання анкет щодо ролі цих засобів у формуванні предметних 
компетенцій з хімії також підтвердили даний висновок.  

Для доведення достовірності результатів експериментального навчання було визначено χ2-
критерію Пірсона. З його допомогою встановлювався ступінь значущості відмінностей у розподілі 
середніх частотних значень сформованості у першокурсників складових предметних компетенцій з 
хімії на початку і в кінці експерименту. Обчислення значення цього критерію здійснили за формулою 
7  [8] з використанням вихідних даних, наведених у таблиці 1. 
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де Pk – частоти результатів на початку експерименту; 
Vk – частоти результатів в кінці експерименту; 
m – число груп, на які розділилися результати експерименту. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Порівняння результатів формування предметних компетенцій з хімії у студентів-екологів 

Таблиця 1. 
Вихідні дані для обчислення χ2-критерію Пірсона 

Коефіцієнт сформованості (%)  
Показники предметних 

ціннісних 
орієнтацій 

предметних 
знань  
з хімії 

предметних 
умінь  

та навичок 

предметних 
особистісних  

рис 
Pk 48,7 60,2 58,2 61,7 
Vk 77,6 74,8 73,1 75,4 

 
Здійснивши обчислення за формулою 7, отримали χ 2 = 27,39. Далі за формулою ν = m – 1 

визначили число ступенів свободи для співставлення двох емпіричних розподілів. Оскільки число 
груп, на які розділилися результати експерименту (колонка 2-5 таблиці), дорівнює 4, то число 
ступенів свободи для співставлення двох емпіричних розподілів становить 3. Одержане значення χ 2-
критерію Пірсона зіставили із табличними даними критичних значень, що відповідають різним 
ймовірностям дозволеної помилки і різним ступеням свободи. Критичне значення χ 2-критерію для 
рівня статистичної значущості р ≤ 0,001 при ступені свободи ν = 3 дорівнює 16,27. Оскільки 
отримане значення більше за табличне, то розходження між розподілами значень показників 
сформованості складових предметних компетенцій з хімії на початку і в кінці формувального 
експерименту є статистично достовірним. Помилковість цього висновку не перевищує 0,001%.    

Результати педагогічного експерименту підтвердили справедливість висунутої гіпотези 
дослідження, довели ефективність апробованих матеріалів, дали підстави визнати дієвість 
концептуальної моделі формування предметних компетенцій з хімії у майбутніх екологів. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів окресленої проблеми. Подальший науковий 
пошук може здійснюватися в таких напрямах: перенесення концептуальних засад формування 
предметних компетенцій у студентів у інші навчальні дисципліни вищої школи, розробка на цій 
основі методичних систем та навчально-методичного забезпечення їх викладання, зокрема 
навчальних програм, підручників, посібників, робочих журналів тощо.  

Спеціального педагогічного дослідження потребує й методика формування предметних 
компетенцій з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах. Це пов’язано з необхідністю підвищення 
рівня підготовленості учнів (майбутніх абітурієнтів) до формування у вищих навчальних закладах 
предметних компетенцій з хімії. 
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Заблоцкая О. С. Результаты педагогического эксперимента по формированию предметных 
компетенций по химии у студентов-экологов.  

В статье описано подходы к организации и основные этапы педагогического эксперимента по 
формированию предметных компетенций по химии у будущих специалистов в экологической 

отрасли. Определены критериии оценивания уровней сформированости предметных компетенций по 
химии. Раскрыты адаптированные к задачам исследования методики изучения ценностно-

ориентационной, когнитивной и практической составляющих предметных компетенций. Изложены 
результаты формировального этапа педагогического эксперимента.    

Zablotska O. A Teaching Experiment's Results on Would-Be Ecologists' Subjects Competences 
Development in Chemistry. 

In the article the author describes organization and the main stages of a teaching experiment on would-be 
ecologists' subject competences development in chemistry. The subject competences in chemistry evaluation 
criteria are defined. Methods of value, cognition and activity components of subjects competences specially 

adapted for the research tasks are disclosed. The teaching experiment's formation stage results are 
suggested. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАДАЧІ ЯК ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

У представленій статті розглядаються можливості соціокультурних педагогічних задач як 
інноваційних технологій формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної 
мови в ЗНЗ. Автором пропонується технологічна схема побудови і розв’язання соціокультурних 

педагогічних задач. 
Для вирішення задачі підготовки компетентного спеціаліста педагогічного профілю в умовах 

нової мовної політики потрібно не мало сил. У методичній літературі останнього десятиріччя  
з’явилося немало досліджень, які направлені на пошук ефективних шляхів формування професійної 
компетентності майбутнього вчителя. Це роботи О. Є. Антонової, В. П. Безпалько, О. А. Дубасенюк, 
І. Я. Зязюна, С. Ю. Ніколаєвої, О. Б. Бабич, у яких розглядається сутність професійної 
компетентності, її структура, компоненти та засоби формування. Питанням інтеграції культури у 
процес формування соціокультурної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови присвячені 
роботи Н. М. Бібік, Н. Ф. Бориско, Ю. І. Пассова, О. Б. Тарнапольського, R. Lado, J. Hammer, 
C. Kramsh та інших.  

Проте реальність сьогодення підтверджує, що розвиток соціокультурної компетенції у 
професійній компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в більшості випадків залишається 
декларативною вимогою. 

З огляду на необхідність модернізації змісту, форм і методів професійної підготовки майбутнього 
вчителя іноземної мови, зумовлених Болонським процесом, європейськими документами, що 
регламентують нову мовну політику в Європі і в Україні, з метою поліпшення формування 
професійної компетентності майбутнього вчителя  соціокультурні педагогічні задачі розглядаються 
нами як ефективні інноваційні технології професійної підготовки вчителя іноземної мови у вищому 
педагогічному закладі. Тому метою статті є спроба розглянути можливості даної технології під час 
професійної підготовки та розробки технологічної схеми побудови і розв’язання соціокультурних 
педагогічних задач.   

У педагогічній та методичній літературі останніх років приділяється багато уваги розробці 
інноваційних технологій навчання (В. М. Єремєєва, В. В. Кабакчи, Ю. І. Пассов, О. О. Першукова, 
В. В. Сафонова та ін.). Учені визначають технологію навчання таким чином. Технологія навчання – це 
послідовність операцій і процедур, які складають у сукупності цілу дидактичну систему, реалізація 
якої в педагогічній практиці призводить до досягнення конкретних цілей навчання і виховання за 
оптимально короткі терміни, з найменшою витратою педагогічних сил і засобів. У своєму 
дослідженні ми будемо говорити про використання педагогічних технологій формування професійної 
компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в соціокультурному аспекті. 

У межах такого підходу педагогічна технологія навчання є "культурним поняттям, яке пов’язане з 
новим педагогічним мисленням і професійною діяльністю вчителя, з одного боку, й інтелектуальною 
переробкою загальноосвітніх, культурних і соціально значущих якостей і здібностей підростаючого 
покоління – з іншого" [1: 78].  

У світлі формування професійної соціокультурної компетенції під педагогічною технологією 
навчання ми розуміємо проектування педагогічної діяльності вчителя щодо відбору соціокультурного 
матеріалу, приведення в систему форм і методів формування соціокультурної компетенції учнів і 
послідовної реалізації проекту майбутнього формування соціокультурної компетенції на практиці, 
який сприяє розвитку мислення вчителя як особливого соціокультурного феномена, актуалізації його 
смислотворчої діяльності і формування його професійної компетентності. У цьому проявляється 
контрибутивний характер педагогічної технології. 

Учені підкреслюють, що будь-яка педагогічна технологія повинна задовольняти основні 
методичні вимоги: мати наукову базу; спиратися на певну наукову концепцію; науково 
обґрунтовувати навчальні цілі; володіти ознаками системи: проектувати логіку процесу, 
взаємозв’язок усіх частин, узагальнення. 
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Серед різноманітних направлень інноваційних педагогічних технологій найбільш адекватним 
поставленим цілям є педагогічні соціокультурні задачі. У педагогічній літературі "педагогічна задача 
– це типова проблемна ситуація, яка моделює процес навчання і виховання в школі, аналіз і рішення 
якої можливі при співвідношенні відомого і невідомого, і застосування відповідних знань" [2: 51]. 

На перших семінарсько-практичних заняттях студентам пропонувались авторські соціокультурні 
педагогічні задачі, які вони розв’язували в малих групах, з тим щоб навчити їх орієнтуватися в різних 
ситуаціях, знаходити можливі варіанти виходу з них і пояснювати при цьому свою власну точку зору. 

Навчальні завдання, які побудовані на принципах розвивального навчання із застосуванням 
проблемних та евристичних методів, з цікавістю сприймалися студентами. Проблемні професійно-
педагогічні соціокультурні ситуації включали задачі, що вимагали порівняльної оцінки, глибокого 
аналізу матеріалу, методів, засобів навчання,  які спрямовані на обґрунтування, впевненість, доказ 
ефективності їх використання в школі. 

Це, з одного боку, сприяє розвитку вербального мислення студентів – суб’єктів діяльності. З 
іншого – збагачує можливості їх професійної діяльності, формує і розвиває вміння об’єктивно 
оцінювати власну професійно-педагогічну майстерність.  

Цілеспрямована організація розв’язання студентами проблемних педагогічних ситуацій на основі 
соціокультурних, професійно-орієнтованих задач готує їх мислення до самостійного виявлення і 
засвоєння взаємозв’язків і фактів різних культур. Саме використання педагогічних задач, 
соціокультурної, предметної, психолого-педагогічної спрямованості сприяли підвищенню мотивації 
студентів і накопиченню ними впевненості в оволодінні майбутньою професією.  

Однак ми виходили з того, що задача стає тоді особистісно значущою, коли ініціюється самими 
студентами. З цією метою на лабораторних  заняттях ми організували відеотренінги, на яких дали 
можливість перегляду відеоуроків найкращих учителів з конкурсу "Кращий вчитель іноземної мови 
України", щоб навчити майбутніх педагогів не тільки бачити соціокультурні педагогічні ситуації, які 
з’являються на уроці (у вигляді "соціокультурних пасток", соціокультурних методичних помилок 
учителя, недостатності знань), але і як досвідчені вчителі намагаються розв’язати їх. З іншого боку, 
ми намагалися навчити студентів самостійно і разом сформувати педагогічні соціокультурні задачі, 
які їх турбують, обирати правильну технологію рішення і намагалися їх вирішити засобами іноземної 
мови. Тим самим хотіли створити умови інтеграції лінгвопедагогічних знань у більш цілісне, 
особистісне навчання у складі їх професійної компетентності. 

Спираючись на дослідження Г. Г. Дев’ятової [3], ми проаналізували процес побудови і розв’язання 
студентами соціокультурних педагогічних задач і виявили наступні етапи: мотиваційний – 
усвідомлення значущості вибраної проблемної соціокультурної ситуації і необхідності представити її 
іншим для розв’язання; аналітичний – особистісне виявлення причин, які впливали на її появу; 
пошуковий – пошук і вибір форм і засобів представлення задач; проективний – планування способу її 
вирішення; альтернативний – розробка різних варіантів вирішення задач; виконавчий – 
представлення задач і власного способу їх вирішення; рефлексивний – оцінка й аналіз досягнутого 
результату. 

Таким чином, вирішення соціокультурних професійно-педагогічних задач призводить до набуття 
нового досвіду студента в професійно-педагогічній діяльності, накопиченню професійно необхідних 
знань, умінь і навичок на рівні лабораторних умов, формування емоційно-оцінних суджень. 

Виділені вченими компоненти змісту професійної освіти (досвід творчої діяльності і досвід 
емоційно-ціннісного відношення до діяльності), на наш погляд, можуть бути використані при оцінці 
формування професійної соціокультурної компетенції, в основі якої закладені психологічні механізми 
творчої діяльності алгоритмів вирішення нестандартних соціокультурних педагогічних задач. 

З цієї позиції випливає, що зміст технології формування професійної соціокультурної компетенції 
має подвійну природу: з одного боку, це емоційний досвід, опредмечений у певній знаковій формі, а з 
іншого – діяльність студентів з цим формалізованим досвідом, яка організована за допомогою 
діяльності викладача. 

Ми пропонуємо завдання трьох типів, а саме: пошуково-ігрові соціокультурні завдання з опорою 
на вербальну, вербально-зображальну і зображальну наочність; пошуково-пізнавальні соціокультурні 
завдання з опорою на вербальну, вербально-зображальну і зображальну наочність; пошуково-творчі 
соціокультурні завдання з опорою на вербальну, вербально-зображальну і зображальну наочність 
(Рис. 1).  

Наведемо приклад подібних задач.  
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Задача 1. 
На уроці англійської мови в 10 класі учні читаючи текст стикнулися з виразом "to bring coal to 

Newcastle" і переклали його дослівно. Вчитель погодився з перекладом і продовжив читати текст. У 
чому помилка вчителя? Як потрібно вірно прокоментувати соціокультурне явище? 

 Задача 2. 
Урок англійської мови з теми "Sport". Як повинен вчитель англійської мови пояснити поняття 

"football", що в різних англомовних країнах має свої соціокультурні особливості. 
Задача 3. 

При вивчення теми "The British Meals" в 8 класі учні задали вчителю питання "А що таке Welsh 
Rabbit?" Це такий самий кролик як і в українській мові? Вчитель відповів, що це м’ясна страва, але 
на смак він його не знає. Які помилки допустив учитель? Дайте відповідь на питання учнів. 

Наш досвід у ВНЗ показує, що дана технологія забезпечує не тільки успішне засвоєння 
навчального матеріалу всіма студентами, але і розвиває самостійність і індивідуальність у вирішення 
педагогічних соціокультурних задач, що говорить про її достатню ефективність у процесі професійної 
підготовки майбутнього вчителя.     

Задача 4. 
Ознайомтесь з запропонованим соціокультурним матеріалом. Підготуйте пошукову 

соціокультурну гру. 
Таким чином, наші спостереження за навчально-виховним процесом у загальноосвітніх 

навчальних закладах показали, що формування соціокультурної компетенції учнів старшої школи 
викликають найбільші труднощі, оскільки робота з учнями старших класів, які мають достатній 
мовний запас і мовленнєвий досвід, потребує не тільки ускладненого автентичного соціокультурного 
матеріалу, але й використання соціокультурних пошуково-пізнавальних, пошуково-ігрових і 
пошуково-творчих завдань, які спонукають учнів до пошуку самостійного розв’язування 
соціокультурних проблем в іншомовних мовленнєвих ситуаціях.  

 
 
        

              

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Рис. 1.  Технологічна схема побудови і розв’язання соціокультурних педагогічних задач. 
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Калинин В. А. Социокультурные педагогические задачи как инновационные технологии 
формирования профессиональной компетентности будущего учителя иностранного языка. 

В данной статье рассматриваются возможности использования социокультурных педагогических 
задач как инновационных технологий формирования профессиональной педагогической подготовки 

будущих учителей иностранного языка. На основе технологического подхода разработана 
технологическая схема построения и решения социокультурных педагогических задач.   

Kalinin V. A. Sociocultural Pedagogical Tasks as Innovative Techniques 
 in the Professional Development of a Future Teacher of English.  

The presented article deals with the possibilities of using sociocultural tasks as innovative techniques of 
future English teachers’ professional development. On the basis of technological approach, the article 

presents a technological scheme of creating and solving sociocultural pedagogical tasks.  
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МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
В ПРОЦЕСІ ДИДАКТИЧНОГО ДИСКУРСУ 

У статті розглядається проблема формування комунікативної компетентності учнів, що є  
пріоритетним напрямом  навчання української мови в загальноосвітній школі. Висвітлюються 

питання ролі й лінгводидактичних можливостей використання комунікативних методів у процесі 
розвитку мовної особистості. 

Осмислення процесу становлення нового образу рідномовної освіти переконливо свідчить про те, 
що формування комунікативної компетентності займає особливе місце в мовній підготовці школярів. 

Актуальність комунікативного аспекту мовної освіти зумовлюється передусім суспільними 
потребами: без належного розвитку навичок ефективного спілкування сьогодні неможливе 
повноцінне функціонування людини в соціумі. Відтак окрема увага в організації процесу мовної 
освіти має приділятися навчальним ситуаціям, що передбачають комунікативні дії з використанням 
різних мовленнєвих жанрів, як-от: висловлення привітання, запрошення, радості, подяки та ін. 
співрозмовникові за допомогою мовних і невербальних засобів мовленнєвого спілкування. 

Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови визначено 
О. Горошкіною, А. Нікітіною, М. Пентилюк [1]. Окремі лінгводидактичні аспекти комунікативного 
розвитку школярів розроблено в працях М. Вашуленка, Н. Бабич, Н. Голуб, Т. Донченко, 
С. Карамана, В. Мельничайка, Н. Подлевської,  Л. Скуратівського, Л. Шевцової, Г. Шелехової та ін. 
Незважаючи на теоретико-практичні досягнення в розв'язанні порушеної проблеми, залишається 
недостатньо розкритим питання системи методів комунікативного розвитку учнів, ефективних 
технологій формування навичок спілкування.  

Мета статті – з'ясувати роль і лінгводидактичні можливості використання комунікативних методів 
у процесі розвитку мовної особистості школяра; визначити найбільш ефективні способи формування 
комунікативної компетентності учнів у процесі дидактичного дискурсу. 

Під дидактичним дискурсом розуміємо передусім живу, реальну мовленнєво-мисленнєву 
взаємодію суб'єктів навчання з метою набуття учнями знань, формування вмінь, навичок. 

Важливість обґрунтування методів вироблення навичок ефективного спілкування зумовлена 
нагальною потребою шкільної практики рідномовної освіти, орієнтованої на формування мовної 
особистості, здатної комунікативно виправдано користуватися мовними засобами. Стратегічна мета 
шкільного курсу української мови – вироблення готовності вільно володіти мовою в реальних 
комунікативних ситуаціях для досягнення взаєморозуміння між учасниками спілкування. Наші 
міркування суголосні з висновком Ф. Бацевича: "…комунікативна компетенція перебуває на 
найвищому щаблі в ієрархії типів компетенції людини, оскільки поєднує в собі всі інші. З огляду на 
це формування комунікативної компетенції є основною метою мовного навчання" [2: 126]. 

Особливе місце комунікативні методи мають займати в навчанні мови учнів основної школи, тому 
що, на відміну від початкової школи, у якій домінує формування елементарної грамотності, підлітки 
повинні опанувати мову передусім як засіб спілкування. 

Заслуговує на увагу думка, висловлена В. Мельничайком: "… вміння будувати речення та 
компонувати текст не забезпечує формування навичок практичної мовної діяльності. При здійсненні 
мовного спілкування вихідним пунктом є не структура, а ситуація, смисл висловлювання" [3: 81]. З 
огляду на це методист виділяє комунікативний принцип роботи над мовою як засобом спілкування. 

Методологічною основою функціонування комунікативних методів у навчанні мови є ідея 
комунікативної діяльності, пов’язаної з різними аспектами міжособистісного, групового й масового 
спілкування.  

Лінгвістичні засади методів формування вмінь ефективного спілкування складають ідеї 
комунікативної лінгвістики, теорії дискурсу, теорії інформації, теорії мовленнєвої діяльності, 
риторики, психолінгвістики, соціолінгвістики, етнолінгвістики, паралінгвістики та ін. 

Варто врахувати, хоч комплексне поняття "спілкування" є більш загальним, охоплює всі можливі 
типи процесів взаємодії людей (інформаційний, інтерактивний, перцептивний), а "комунікація" – 
конкретним, що позначає лише один із типів спілкування, переважно пов'язаний лише з 
інформаційним зв'язком, за Ф. Бацевичем, термін "комунікація" можна вживати як синонім терміна 
"спілкування" з метою наголошення на процесах соціальної взаємодії, які розглядаються в їхньому 
знаковому втіленні [2: 27-28]. 
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Відомо, що одиниці комунікації – не тексти, бо останні мають статичний характер, а процесуальні 
мовленнєві акти, які породжуються ситуаціями й відбуваються між двома особами чи більше 
(привітання, прощання, прохання, запитання, ствердження, наказ, пояснення, констатація та ін.). Тому 
для практики формування комунікативної компетентності школярів ключовими є ідеї ситуативного 
підходу та мовленнєвої інтеракції, тобто важливим стимулом навчальної комунікації є створення 
комунікативних ситуацій, у яких учні виступають мовленнєвими партнерами. 

З огляду на три етапи мовленнєвого акту (докомунікативний, комунікативний, 
післякомунікативний) [4: 55], структура повного циклу мовленнєвого акту може складатися з таких 
елементів:  

− мисленна підготовка висловлювання з урахуванням ситуаційних і мотиваційних чинників; 
− породження висловлювання, адресування його мовцем; 
− сприймання й розуміння мовлення слухачем; 
− зворотний зв'язок, невербальна чи вербальна дія (вчинок, словесна відповідь) і її результат. 

Названі складові мовленнєвого акту певною мірою мають бути враховані у структурі 
комунікативних методів. Щоб зрозуміти особливості цих методів, потрібно мати уявлення про 
співвідношення спілкування, видів мовленнєвої діяльності і способів навчання, зокрема методів 
формування мовленнєвої компетентності та комунікативної. Так, спілкування передбачає обмін 
думками, почуттями, інформацією, культурою. При цьому види мовленнєвої діяльності виступають 
засобами процесу спілкування, тобто процеси породження і сприйняття мовлення – основа 
комунікації. У теорії і практиці мовної освіти актуальною проблемою є диференціація та інтеграція 
методів формування мовленнєвої компетентності і комунікативної компетентності. О. Леонтьєв 
слушно зазначив, що прийоми навчання комунікативно-мовленнєвим умінням мають відрізнятися від 
прийомів навчання мовленнєвим навичкам [5: 222]. Методи мовленнєвого розвитку учнів 
функціонально виконують роль попередньої підготовки до безпосереднього вироблення навичок 
спілкування. Разом із тим методи (їх елементи) навчання мовлення можуть входити в інші методи, 
скажімо, в когнітивні (а не лише в комунікативні).  

Основна суть методів формування комунікативної компетентності полягає в тому, що вони 
спрямовані не на відтворення і складання синтаксичних  конструкцій за зразком чи виконання 
традиційних мовленнєвих завдань (репродуктивних, творчих),  а на породження мовлення для 
вираження особистих думок і почуттів в умовах живого спілкування. Мета застосування методів цієї 
групи – навчити учнів ефективно спілкуватися. 

Переваги комунікативних методів у практиці мовної освіти в тому, що вони орієнтовані на 
одночасний розвиток основних навчально-предметних навичок (усного і писемного мовлення, 
читання, аудіювання, граматичних, інтонаційних та інших) у процесі дидактичного спілкування. При 
цьому мовний матеріал подається в контексті реальної, емоційно-забарвленої ситуації, яка сприяє 
швидкому й міцному запам’ятовуванню тематичних відомостей з мови. Для реалізації цих методів 
характерна співпраця суб’єктів навчання –  робота в парах, групах. 

Становлення комунікативно-прагматичного рівня мовної особистості визначається специфічними 
закономірностями: 

− залежність розвитку вмінь ефективного спілкування від взаємозв'язку вироблення 
комунікативної компетентності й вивчення природи мовних одиниць; 

− залежність комунікативного розвитку учнів від їхнього рівня володіння різними 
мовленнєвими жанрами; 

− залежність розвитку вмінь ефективного спілкування від знання мовленнєвого етикету й 
толерантної поведінки в спілкуванні; 

− залежність навичок ефективного спілкування від умінь як сприймати й розуміти 
висловлювання, так і виражати власні думки та почуття (спілкування – взаємодія між людьми); 

− залежність вироблення комунікативних умінь не лише від рівня мовленнєвого розвитку, а й 
від доцільного володіння невербальними засобами спілкування; 

− залежність розвитку вмінь спілкування від наявності в учня-мовця комунікативної 
мотивації й комунікативної позиції, у якій виявляється рівень його авторитетності; 

− залежність вироблення комунікативної компетентності від виконання дій комунікативного 
характеру; 

− залежність вільного комунікативно виправданого володіння мовою від навчальної роботи 
над монологічними і діалогічними, усними і письмовими текстами;  

− залежність вироблення навичок ефективного спілкування від комунікативної грамотності 
учня, тобто сукупності комунікативних знань, навичок, умінь – знань норм і традицій спілкування 
та застосування цих знань на практиці, умінь слухати співрозмовника, обмінюватися репліками в 
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різних мовленнєвих жанрах (запрошення, подяка, прохання, привітання, побажання, прощання та 
ін.), комунікативно виправдано застосовувати невербальні засоби тощо; 

− залежність ефективності комунікативно спрямованих методів від створення в навчальному 
процесі позитивної атмосфери спілкування, під якою розуміють [2: 212] "лінгво-психо-
соціокогнітивні стосунки учасників комунікативного акту". 
З урахуванням наведених закономірностей можна виділити основні загальні принципи, що 

визначають специфіку методів формування комунікативної компетентності учнів у процесі 
навчання мови:  

− принцип комунікативно-діяльнісного підходу – оволодіння мовою як діяльністю, що 
передбачає динамічний підхід до мови, навчання спілкуванню з урахуванням його функцій – 
інформаційної, регулятивної, пізнавальної, ціннісної та ін.; пов'язаний з формуванням 
комунікативної грамотності учнів, використанням органічної для дитини комунікативної стратегії 
і тактики та створенням комунікативної мотивації на основі позитивних емоцій, критичного 
мислення, вольового чинника, шляхом використання інтеракцій; 

− принцип діалогічності, що випливає з самої суті висловлювання, комунікативного акту (за 
М. Бахтіним, яким би висловлювання не було монологічним, воно все одно наповнене 
діалогічними обертонами [6: 287]); дотримання цього принципу дає змогу природно організувати 
мовленнєво-мислительну діяльність учнів, забезпечує збереження й розвиток індивідуальної 
культури особистості, сприяє міжособистісній комунікації; 

− принцип ситуативної спрямованості формування комунікативних умінь, оскільки зміст, 
мовні особливості, композиційна структура висловлювання визначаються специфікою ситуації 
спілкування; 

− принцип співпраці, що передбачає спільне оперування учнями інформацією, взаємний обмін 
думками, почуттями в процесі навчання комунікації; 

− принцип етикетності, дотримання якого потребує створення ввічливої атмосфери 
спілкування в навчальному процесі, володіння мовленнєвим етикетом у реалізації комунікативних 
стратегій і тактик. 
Дотримання названих принципів в організації навчання мови допоможе убезпечити від 

конфліктності в спілкуванні, сприятиме вибору прийнятних для конкретної ситуації мовленнєвих 
жанрів, мовних засобів, здатних виразити комунікативний намір школяра. 

Аналіз теорії і практики мовної освіти свідчить, що формування комунікативної компетентності 
визначається іншими закономірностями, принципами, ніж, власне, опанування мови чи мовленнєвий 
розвиток, тому вироблення навичок ефективного спілкування не може відбуватися лише 
традиційними методами навчання мови. Домінувати в цьому процесі мають методи, в основі яких 
інтерактивна діяльність (вербальна і невербальна), наприклад: групове обговорення навчально-
тематичних питань; дискусія; рольова гра, "діалог культур"; "займи позицію"; "зміни позицію"; 
виконання комунікативних завдань (скажімо, описування комунікативних ситуацій); інсценування 
діалогічних текстів, життєвих ситуацій; кейс-метод; комунікативні тренінги. 

Такі методи надають навчальному процесу характеру спілкування, допомагають виробити в учнів 
здатність здійснювати різні функції спілкування – інформаційну, спонукальну,  пізнавальну, 
регулятивну, емотивну, ціннісно-орієнтаційну тощо. У цілому вони підпорядковуються навчально-
комунікативним цілям – установленню, підтриманню, збереженню контакту, переконанню 
співрозмовника, спонуканню його прийняти певну пропозицію та ін. 

Проблема комунікативних методів тісно пов’язана з системою навчання діалогічного мовлення. У 
дослідженні [7: 180-181] Е. Палихата, спираючись на досвід навчання іноземних мов, зазначає про 
різноманітність методів навчання українського усного діалогічного мовлення, що зумовлюється 
такими методичними етапами: 

− презентацією мовно-мовленнєвого матеріалу; 
− проведенням тренувань у процесі продукування діалогічних реплік чи діалогічних 

єдностей; 
− використанням засвоєного матеріалу в процесі діалогічного спілкування.   

Відповідно до цих етапів та з урахуванням методичних ідей Л. Федоренко, Е. Палихата пропонує 
класифікацію методів навчання діалогічного мовлення: 

1) методи теоретичного опрацювання матеріалу (бесіда, розповідь, пояснення вчителя, робота з 
підручником); 

2) методи теоретико-практичного навчання діалогування, що передбачають роботу з окремими 
мовно-мовленнєвими одиницями та їх формами (спостереження, розбір, реконструювання, 
конструювання); 
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3) методи практичні, або комунікативні, що передбачають роботу над створенням діалогічного 
тексту (продукування діалогів, полілогів).  

Дослідниця зазначає про доцільність використання в методиці навчання діалогічного мовлення 
таких методів, як діалогування, дискусія, диспут. Особливу увагу звертає на метод діалогування, який  
застосовується в організації розмови двох осіб, що мають бажання висловитися для досягнення 
поставленої мети одного або двох співрозмовників одночасно. Під час діалогування можна 
використати прийоми семантизації нових лексичних одиниць, прийоми опанування нового матеріалу 
про діалог, прийоми закріплення набутих знань, умінь і навичок та розвитку мовленнєвих умінь у 
ситуаціях спілкування. Цьому методу властиві прийоми опрацювання граматичних форм, добір 
формул мовленнєвого етикету, відбір паралінгвістичних засобів, правил поведінки, урахування 
ситуації спілкування [7: 186-187]. З огляду на сказане, методична концепція Е. Палихати має 
теоретико-практичне значення для розроблення проблеми методів формування комунікативної 
компетентності мовної особистості школяра в процесі дидактичного дискурсу. 

З метою більш чіткого розв'язання окресленої проблеми добре було б систематизувати 
комунікативні методи навчання. Структура дидактичного методу складається з навчально-
ситуативних дій, які забезпечують одержання запланованого чи заданого результату. Тому видається 
логічним класифікувати комунікативні методи навчання за основними, домінуючими діями учнів: 

− комунікативні методи, що ґрунтуються на когнітивно-інтерпретаційних діях, зокрема 
сприймання, розуміння, узагальнення, обмін інформацією між учасниками спілкування 
(наприклад, методи бесіди, дискусії, нейролінгвістичного програмування, розумового штурму, 
проблемно-рефлексивного полілогу); 

− комунікативні методи, в основі яких інтерактивна діяльність школярів, тобто взаємний 
обмін не лише знаннями, висловлюваннями, а й діями в процесі спільної навчальної діяльності 
(рольові, ділові ігри); 

− комунікативні методи, що передбачають дії моделювання ситуативної взаємодії людини з 
людиною і світом (кейс-метод, метод діалогування, метод інциденту). 
Зрозуміло, наведена класифікація є умовною з огляду на функціональні взаємозв’язки, 

трансформації методів залежно від цілей і умов навчально-виховного процесу.  
У цілому методи формування комунікативної компетентності включають способи, спрямовані на 

розвиток знань і творчих умінь застосовувати ефективні комунікативні стратегії і тактики в різних 
ситуаціях  спілкування. Серед комунікативних умінь можна виокремити: уміння викликати 
слухацький і читацький інтерес до сказаного учнем як мовцем, володіти вправністю мовного 
перекодування інформації, орієнтуватися в ситуації спілкування, встановлювати контакт зі 
співрозмовником, підтримувати розмову, культурно вести дискусію, комунікативно виправдано 
добирати вербальні і невербальні засоби мовленнєвого спілкування, уміння змінювати власні 
стратегії мовного впливу, комунікативну поведінку в залежності від комунікативної ситуації та ін. 
відповідні методи навчання дають змогу реалізувати потребу учнів у спілкуванні, підвищують 
мотивацію до шкільного предмета, збагачують соціально-комунікативний досвід, формують 
готовність до виконання різних комунікативних ролей у процесі активної життєдіяльності. 

Потрібно зазначити, що комунікативні методи дозволяють формувати не лише комунікативну, а й 
соціокультурну компетентність. Успішність формування комунікативної компетентності 
зумовлюється тематикою текстів і ситуацій, що, у свою чергу, передбачає інтегрування лінгвістичних, 
когнітивно-інтерпретаційних та соціокультурних знань і вмінь у різних ситуаціях спілкування. 
Застосування при цьому комунікативних методів активізує емоційно-смисловий пошук сенсу життя, 
розуміння внутрішнього світу іншої особистості, усвідомлення індивідуальних особливостей 
співрозмовника завдяки створенню навчальних комунікативних ситуацій, у контексті процесів 
сприймання (прийому, перероблення словесної інформації), породження й передачі висловлювання. 

Проведене нами теоретико-практичне дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. 
Подальшого вивчення потребують питання креативного підходу до застосування методів у навчанні 
мови як вияв методичної майстерності вчителя; співвідношення когнітивних і комунікативних 
методів формування мовної особистості учня; розроблення й обґрунтування нових навчальних 
технологій на комунікативних засадах. 
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Кучерук О. А. Методы формирования коммуникативной компетентности  
в процессе дидактичного дискурса. 

В статье рассматривается проблема формирования коммуникативной компетентности учеников 
как приоритетное направление обучения украинскому языку в общеобразовательной школе. 

Освещаются вопросы роли и лингводидактических возможностей использования коммуникативных 
методов в процессе развития языковой личности. 

Kucheruk О. А. Methods of Communicative Competence Formation in the Process of Didactic Discourse. 

The article covers a problem of the communicative competence formation of the pupils as a principal 
direction of Ukrainian language studies in the comprehensive school. There are determined the questions of 

the role and lingual didactic possibilities of using communicative methods in the process of linguistic 
personality formation. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 53. Педагогічні науки 
 

© Лещук Г. В., 2010 
82 

УДК 304.2:314.5 
Г. В. Лещук, 

кандидат педагогічних наук, асистент 
(Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) 

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІМ’Ї ЯК СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОГО ІНСТИТУТУ  

У статті охарактеризовано особливості та тенденції розвитку сім’ї як соціально-виховного 
інституту в умовах соціально-економічних, політичних, демографічних змін в українському 

суспільстві. Виявлено негативні зміни в структурі сучасної сім’ї, що стали наслідком суспільних 
змін: збільшення кількості неповних родин, масова нуклеризація сім’ї, розповсюдження повторних 

шлюбів, масова малодітність і однодітність сімей, зростання кількості розлучень. Розкрито основні 
проблеми української сім’ї: зниження матеріального достатку, порушення процесу 

міжособистісного спілкування, руйнування виховного потенціалу сім’ї, зростання дитячої 
девіантності. 

Сім’я є складним феноменом, унікальним інститутом соціального виховання, який пройшов 
тривалий шлях історичного розвитку. Зміни, які відбуваються в сім’ї, змінюють її роль у суспільстві, 
впливають на його стан і розвиток. Тому кожен соціум зацікавлений у стійкій, стабільній, духовно і 
морально здоровій сім’ї. Для сучасного суспільства питання про розуміння сім’ї як виховного 
інституту має першочергове значення, оскільки саме від неї значною мірою залежить відтворення 
населення, збереження і трансформація духовних цінностей. При цьому досить тривалий час, майже 
ціле XX століття, сім’я розглядалась як моногамний осередок суспільства, вихідний пункт його 
розвитку і виховання, але не вирішальний у формуванні особистості. Пріоритет надавався 
суспільному вихованню, на нього покладалося керівництво сімейним вихованням [1]. 

Сучасну сім’ю можна визначити як інституційну спільноту, що утворюється на основі шлюбу, 
породженій ним спільній правовій та моральній відповідальності батьків за здоров’я дітей, їх 
соціалізацію та виховання. З одного боку, сім’я є досить автономним та замкненим об’єднанням 
людей, з іншого боку, це осередок, відкритий для всіх подій, що відбуваються в суспільстві. Тому в 
науково-педагогічній літературі сім’я розглядається як форма спілкування людей, яка складається з 
поєднаних шлюбом чоловіка та жінки, їх дітей, (власних чи усиновлених), а також інших осіб, 
пов’язаних родинними зв’язками. Сім’я є водночас і соціальним інститутом, що характеризується 
сукупністю соціальних норм, санкцій та зразків поведінки, що регламентують взаємостосунки між 
подружжям, батьками, дітьми та іншими особами [1; 2]. 

Актуальність досліджень у сфері сімейної проблематики зумовлена загальною кризою сім’ї, яку 
відзначають педагоги, психологи, соціологи, демографи. Ця криза є доволі поширеною і виявляється 
як у кількісних (зменшення показників народжуваності дітей, значна кількість розлучень, проблемних 
сімей) так і якісних показниках (трансформація суспільних та сімейних цінностей, ослаблення 
виховної функції сім’ї, психологічні проблеми членів сім’ї тощо). Очевидно, що за таких умов 
необхідними є ґрунтовні дослідження тенденцій розвитку сучасної сім’ї та пошук ресурсів для 
подолання негативних явищ у родинному середовищі [3]. 

Мета статті – визначити особливості та тенденції розвитку сучасної української сім’ї як інституту 
соціального виховання. 

Зміни в суспільному житті сприяли видозміні функцій сім’ї щодо особистості та суспільства. На 
сучасному етапі розвитку соціуму в родині виникає низка багатопланових проблем, серед яких можна 
виокремити такі: зміни та порушення у функціях сім’ї, пов’язані з соціальними та економічними 
негараздами; зменшення кількості дітей у сім’ї та труднощі в їх вихованні, пов’язані з незадовільним 
станом педагогічної культури батьків, результатом чого стають недоліки в організації сімейного 
виховання; неоптимальний стиль спілкування й взаємодії між батьками і дітьми, виникнення 
конфліктів, негативні тенденції у фізіологічному та психологічному розвитку дітей. 

На основі аналізу проблем і характеристик сучасної родини можна виділити ряд тенденцій 
розвитку сім’ї та сімейних взаємин, зумовлених соціальними, демографічними, економічними, 
психолого-педагогічними процесами, породженими суспільними трансформаціями.  

Тенденція 1. Негативні зміни в структурі української сім’ї. 
Класифікувати сім’ї за структурним складом можна, враховуючи наступні параметри: 
1) історію сім’ї; 
2) характер шлюбних взаємин; 
3) кількість поколінь у складі родини; 
4) наявність і кількість дітей; 
5) виховний потенціал; 
6) психолого-педагогічні особливості міжсімейних взаємин [4].  
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Відповідно, виділяють такі типи сім’ї: 
− сім’я нуклеарна і розширена; 
− сім’я повна і неповна; 
− бездітна, однодітна, малодітна, багатодітна сім’я; 
− благополучна і неблагополучна сім’я; 
− традиційна сім’я та сім’я, де подружжя перебуває в цивільному шлюбі; 
− первинна і вторинна сім’я; 
− сім’я з високим та низьким виховним потенціалом тощо. 

Сучасні реалії життя знайшли своє відображення у видозмінах структури сім’ї. Складнощі 
кризового періоду зумовили поглиблення демографічної кризи з початку 90-х років ХХ ст. 
Народжуваність знизилася до рівня, за яким не може бути відтворення населення держави і 
збереження стратифікаційних процесів. Середня кількість дітей, яких народжує жінка упродовж 
життя, зменшилася з 1,7 до 1,3. В Україні практично втрачені традиції багатодітності. Дедалі зростає 
зосередження народжуваності в одному віковому інтервалі, зберігається тенденція до підвищення 
частки позашлюбних дітей як можливості виходу їх батьків (в основному, матері) з психологічної та 
емоційної самотності. Негативно впливають на народжуваність численні розлучення і загальне 
зменшення кількості шлюбів. Сьогодні в Україні розпадається кожна друга сім’я, причому найбільша 
кількість розлучень припадає на перший рік спільного життя. Кількість розлучень по країні загалом 
сягає 58% від загального числа одружень. Серед основних причин розлучень: матеріальні проблеми, 
подружні зради, залежності членів родини (алкоголізм, наркоманія, лудо манія тощо). Внаслідок 
розлучень щорічно майже 150 тис. дітей залишаються без одного з батьків [4].  

Таким чином, останні десятиліття характеризуються такими негативними змінами у структурі 
української сім’ї:  

− масова нуклеризація сім’ї;  
− збільшення кількості цивільних шлюбів;  
− зростання кількості неповних сімей; 
− збільшення кількості одиноких матерів (материнство поза шлюбом); 
− розповсюдження повторних шлюбів, де один з батьків не є рідним і виховує чужих дітей,  
− збільшення кількості сімей змішаного типу, в яких є спільні діти від повторного шлюбу та 

від попередніх шлюбів кожного з подружжя;  
− масова малодітність і однодітність сімей;  
− зростання кількості розлучень [2]. 

Тенденція 2. Руйнування виховного потенціалу сім’ї. 
У сучасної сім’ї немає чіткого усвідомлення того, що головне її завдання стосовно дітей – 

виховання, яке видозмінюється залежно від віку дитини. У ранньому дитинстві родина підтримує в 
основному лише фізичне існування дітей, забезпечує належний догляд за ними; згодом піклується про 
їх розумовий розвиток і, нарешті, здійснює моральне виховання, коли піклуватися треба не тільки про 
те, щоб дати дітям освіту, а насамперед, зробити їх повноцінними особистостями. 

Останнім часом в українському суспільстві різко підвищився попит на вищу освіту для 
підростаючого покоління. Дані досліджень свідчать, що понад 65% громадян України, незважаючи на 
великі втрати для домашнього бюджету, прагнуть дати дітям вищу освіту. У зв’язку із цим вік 
народження першої дитини у молодих жінок відтерміновується на 5-8 років. До цього додаються 
кар’єрні прагнення жінок, практично повна їх зайнятість на роботі, тобто постає питання про 
народження, як правило, однієї дитини в сім’ї і виховання такої дитини без батьківської участі. 
Виховну функцію сім’я перекладає на дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади [4]. 

Тенденція 3. Підвищення рівня дитячої девіантності як наслідок сімейного неблагополуччя. 
Серед соціально-педагогічних чинників, що впливають на формування девіантної поведінки 

дитини насамперед виділяють батьківську сім’ю. Саме сім’ї відводиться вирішальна роль у 
визначенні спрямованості дитячої поведінки, саме в ній у процесі взаємодії та взаємовпливу 
подружжя, батьків  і дітей закладаються основи норм і правил моральності,  формуються світогляд, 
ціннісні орієнтації індивіда. Залежно від того, як складаються ці взаємини та спілкування, який 
виховний потенціал має сім’я, формується особистість дитини [5]. 

Негативні соціальні процеси демографічного та економічного характеру, які характеризують 
сучасне українське суспільство, перш за все суттєво послабили соціально значущу роль сім’ї як 
соціального інституту, який може та повинен надійно і послідовно піклуватися про життя, здоров’я 
дітей та підлітків, забезпечуючи їх розумовий та морально-етичний розвиток у соціумі. Наслідком 
стало зростання кількості неблагополучних родин. 

У 2006 році на обліку в соціальних службах перебувало майже 86 000 проблемних сімей. Однак 
реальна цифра майже в десять разів вища. У проблемних сім’ях насамперед спостерігається 
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дестабілізуючий вплив пияцтва та алкоголізму, цинізму та бездуховності на формування особистості 
дитини. М. Буянов вважає, що дефекти виховання — це і є первинний та найголовніший показник 
неблагополуччя сім’ї. Ні матеріальні, ні побутові показники не характеризують ступінь благополуччя 
або неблагополуччя сім’ї – лише ставлення до дитини. Проте, не враховувати структурні зміни в сім’ї, 
зміни її ціннісних орієнтацій не можна. Структурна деформація сім’ї (неповні сім’ї) порушує логіку 
спілкування дитини, викликає розлад розвивальної функції спілкування з однолітками, збіднює 
практику взаємозв’язків з дорослими людьми [6]. Вплив зруйнованої структури неповної сім’ї на 
формування особистості дитини виявляється насамперед у тому, що діти в неповних сім’ях не мають 
для ідентифікації взаємодоповнюючих батьківських образів, унаслідок чого в них не розвиваються 
необхідні для подальшого життя якості особистості та моделі поведінки. У таких сім’ях у дітей 
формуються руйнівні тенденції, які починають домінувати і мотивують деструктивні форми 
поведінки. Сімейне виховання в неповних сім’ях, де присутні співмешканці (співмешканки), як 
правило, характеризується самоусуненням нерідного дорослого від складнощів, які виникають у 
процесі виховання, позицією стороннього, ставленням до нерідної дитини як до зайвої, чужої. Усе це, 
природно, викликає у дитини з неповної сім’ї почуття душевного дискомфорту, протесту, агресії, 
стійкої відрази до дорослих, зростання відчуженості дітей від сім’ї, а в майбутньому – закріплення 
негативної моделі шлюбно-сімейних відносин. 

 Тенденція 4. Скорочення міжсімейних і внутрішньосімейних контактів, зниження здатності 
членів сім’ї до спілкування. 

Можна виділити декілька факторів, що характеризують руйнування або послаблення родинних 
зв’язків: 

1. Збільшення популярності громадянського шлюбу. За деякими даними, громадянський шлюб, у 
якому перебуває кожна десята українська пара, більше влаштовує чоловіків (наявність дружини без 
відповідальності за неї і дітей, облаштований побут тощо). В опитуваннях жінки називають такі 
стосунки шлюбами, а чоловіки – різновидами парубоцького стану (останній перепис зареєстрував 
різницю в кількості майже 1 млн. людей між жінками, які вважали себе заміжніми, і чоловіками, які 
ототожнювали себе з неодруженими, тобто розглядали громадянський шлюб як підготовку до 
майбутнього сімейного життя). Цим обумовлюється переважання у громадянських шлюбах 
материнської форми виховання. Дитина в сім’ї, створеній на основі громадянського шлюбу, якщо й 
забезпечена певним чином емоційною прив’язаністю, то емоційна незалежність у ній не формується. 
У громадянських шлюбах у дорослих, як правило, немає почуття відповідального батьківства, 
дитиною ж, відповідно, не сприймаються типові сімейні ролі: батька, матері, сина, дочки, брата, 
сестри та ін. [4]. 

2. Зростання трудової міграції. Проблема безробіття в Україні залишається дуже гострою. Це 
обумовлює нову соціально-економічну, психолого-педагогічну проблему – внутрішню та зовнішню 
трудову міграцію.  

Масовий переїзд на роботу в розвинені центри великої кількості працівників із периферії є 
додатковим чинником збільшення кількості неповних родин і поширення в них такого феномена, як 
безбатьківське виховання.  

Понад п’ять мільйонів українців працюють за кордоном. У їх складі 51,7% – чоловіки, 48,3% – 
жінки. Найчисельніша вікова група – 17-27 років (41,7%). Трохи менше тих, кому 28-38 і 39-49 років, 
– відповідно 28,3% і 26,7%. Більшість мігрантів мають вищу освіту – 36,7%, незакінчену вищу – 
13,3%, середню спеціальну – 26,7%, середню – 15%. Це найбільш продуктивна частина населення. 
Останнім часом простежується тенденція від’їзду за кордон цілими сім’ями, особливо з дітьми 
дошкільного віку. Однак більша частина мігрантів залишає своїх дітей удома на батька або матір, 
бабусю-дідуся, близьких родичів, навіть знайомих. Такі сім’ї часто руйнуються і дитина залишається 
без нагляду. Відповідно, приблизно у трьох мільйонах сімей діти частково або повністю перебувають 
поза батьківською увагою [4]. 

Суспільство ще не усвідомлює, до яких наслідків призведе така міграція. Дітям, які пережили 
стрес у дитинстві чи в підлітковому віці (через фактичну втрату живих батьків), дуже важко потім 
відновитися на особистісному рівні. В їх дорослому житті це потрясіння може проявитися по-різному, 
позначившись на стані здоров’я, на майбутніх своїх сім’ях (можливо, вони будуть плекати власних 
дітей, оскільки в дитинстві були позбавлені батьківської любові й уваги, або ж, навпаки, 
сповідуватимуть байдуже ставлення до власних дітей) [4]. 

3. Зміни функцій сім’ї (трудової, емоційної, комунікативної). Традиційно сім’я виконувала в 
суспільстві цілий ряд функцій: 

− репродуктивну; 
− комунікативну; 
− трудову; 
− виховну; 
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− економічно-побутову; 
− дозвіллєву; 
− духовно-емоційну; 
− контролюючу; 
− статусну; 
− сексуальну. 

Сучасна сім’я суттєво відрізняється від сім’ї минулого корінними змінами своїх основних 
функцій. Це пов’язано з тим, що більшість сучасних сімей однодітні і складаються з двох поколінь – 
батьків і дітей, бабусь і дідусів, інші родичі проживають окремо. У результаті батьки не мають 
можливості постійно користуватися досвідом і підтримкою старшого покоління. Таким чином, зникло 
різноманіття, яке вносили в міжособистісні стосунки літні люди, брати, сестри, тітки, дядьки. Крім 
того, спостерігається майже повне зникнення праці в родині. Раніше родина трудилася як єдине ціле. 
Трудова єдність родини створювала сприятливі умови для її соціального єднання. Тепер же усі члени 
родини зазвичай працюють поза домом. У наш час дім усе більше починає перетворюватися з місця 
праці в місце відпочинку. У силу особливостей свого розвитку сучасна культура виводить працю з 
родини за її межі; технічні удосконалення, багато в чому полегшуючи домашню працю, усе більше 
сприяють зменшенню її обсягу в родині [1].  

Також оскільки відносини подружжя дедалі більше визначаються мірою і глибиною їх 
прихильності один до одного, то різко підвищується їх рівень очікувань по відношенню один до 
одного, реалізувати який більшість не можуть через культурні традиції та свої індивідуальні 
особливості. Більш проблемними стали й відносини дітей і батьків. Діти досить рано набувають 
високого статусу в сім’ї. Вони мають високий рівень освіти, мають можливість проводити більшу 
частину вільного часу поза сім’єю. Цей час вони наповнюють заняттями, прийнятими в колі 
однолітків, і не завжди турбуються про схвалення їхнього дозвілля батьками [1]. 

Тенденція 5. Погіршення матеріального стану сімей із дітьми. 
Соціально-економічне благополуччя сім’ї є однією з основних передумов фізіологічного та 

морально-етичного формування особистості дитини. Складні матеріально-побутові умови життя 
відносяться до одного з чинників сімейного неблагополуччя. 

У даний час сім’я відчуває значні труднощі у своїй життєдіяльності, викликані, перш за все, 
кризою в економіці країни. Протягом останнього десятиріччя у більшості українських сімей 
відбулося значне падіння реальних доходів. Сьогодні до 40% усіх дітей живуть у сім’ях із доходами 
нижче прожиткового мінімуму. Бідна сім’я перестала бути для дітей притулком і захистом від 
соціальних катаклізмів. У таких сім’ях частіше панує невпевненість у майбутньому, спостерігається 
процес деформації гуманістичних цінностей у дітей та батьків, які не здатні забезпечити дітям 
належні умови життя [7].  

Крім того, необхідність обмежувати витрати сім’ї на повноцінне харчування у зв’язку з низькими 
доходами в майбутньому може призвести до подальшого збільшення кількості дітей з низьким рівнем 
розумового та фізичного розвитку. 

Додатковим соціально-економічним фактором ризику для збереження сім’ї та забезпечення 
належного розвитку дітей є безробіття батьків. Матеріальні труднощі у таких сім’ях частіше, ніж у 
сім’ях забезпечених, формують у неповнолітніх заздрощі, жадібність, хитрість, егоїзм і, як наслідок, 
бажання протиправного збагачення. У дітей виникає відчуття власної неповноцінності, підвищений 
інтерес до своїх переживань, що призводить до зневажливого або навіть відверто недоброзичливого 
ставлення до оточуючих, бажання зняти напругу дозвіллям, у тому числі й у асоціальних 
неформальних групах [7].  

Вищезазначені тенденції призводять до дезорганізації та кризи сучасної сім’ї, невиконання 
родиною своїх специфічних функцій.  

На основі дослідження були зроблено такі висновки:  
1. Сучасна українська сім’я проходить складний процес деформації, зумовлений складними 

соціальними, політичними, економічними, психолого-педагогічними трансформаціями у суспільстві. 
Наслідками цього є зміни та порушення у виконанні сім’єю своїх функцій, зменшення кількості дітей 
у сім’ї, зростання труднощів у їх вихованні внаслідок зниження рівня педагогічної культури батьків, 
порушення батьківсько-дитячої взаємодії. 

2. Актуальними тенденціями розвитку сім’ї є: порушення її структури внаслідок руйнування 
багатопоколінної розширеної родини, зростання кількості розлучень, поширення цивільного шлюбу 
та народжуваності поза шлюбом; послаблення міжродинних і внутрішньосімейних контактів, 
зниження здатності членів сім’ї до міжособистісного спілкування; падіння батьківського авторитету в 
очах дітей, руйнування виховного потенціалу сім’ї; зростання дитячої девіантності внаслідок 
збільшення кількості проблемних сімей; зниження рівня матеріального забезпечення сімей та 
погіршення умов для повноцінного розвитку і виховання дітей. 
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Матеріал надійшов до редакції 15.03. 2010 р. 

Лещук Г. В. Актуальные тенденции развития семьи как института социального воспитания. 

В статье охарактеризовано особенности и тенденции развития семьи как социально-
воспитательного института в условиях социально-экономических, политических, демографических 
изменений в украинском обществе. Обнаружены негативные изменения в структуре современной 
семьи, что стали следствием общественных изменений: увеличение количества неполных семей, 
массовая нуклеаризация семьи, распространения повторных браков, массовая малодетность и 

однодетность семей, рост количества разводов. Раскрыты основные проблемы украинской семьи: 
снижение материального достатка, нарушения процесса межличностного общения, разрушения 

воспитательного потенциала семьи, роста детской девиантности. 

Leshchuk H. V. The Topical Tendencies of Family Development as an Institution of Social Education. 

The article characterizes features and trends of the family as a social and educational institution in the 
socio-economic, political, demographic changes in Ukrainian society. Negative changes in the structure of 

modern families, which were the result of social changes: an increase in the number of single-parent 
families, mass nucleazation of family, remarriage distribution, plenty of families having one child, increasing 

number of divorces. The basic problems of the Ukrainian family are: reduction of material prosperity, a 
violation of interpersonal communication process, the destruction of the educational potential of families, 

increase of child deviance. 

http://www.lawyer.org.ua/?w
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ 

У статті досліджено окремі питання навчальної діяльності студентів на заняттях із методики 
навчання математики, які пов’язані з формуванням понять. Запропоновано засоби для набуття 

студентами вмінь та навичок формувати математичні поняття в учнів. Серед них такі: 
проведення відповідних дидактичних ігор, написання знаково-символічних конспектів, розв’язування 
методичних задач, які пов’язані із методикою формування конкретних понять шкільних курсів 

алгебри, геометрії. 

Математичні поняття, методика формування понять – це важливий змістовий модуль, освоєння 
якого разом з педагогічною практикою забезпечує оволодіння окремими типами діяльності, які є 
важливими у професійної роботі майбутнього вчителя математики. Це визначено в галузевому 
стандарті вищої освіти (стандарт поширюється на вищі навчальні заклади, які готують фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр") [1: 64]. Питання методики формування математичних 
понять досліджувалось відомими науковцями, серед яких такі: О. М. Астряб, К. С. Барибін, Г. П. Бевз, 
В. М. Брадіс, Я. І. Груденов, П. М. Ерднієв, Ю. М. Колягін, Н. О. Менчинська, Г. І. Саранцев, 
З.І. Слєпкань, Н. А. Тарасенкова та ін. Вивченню відповідної методики формування математичних 
понять традиційно приділяється значна увага як на лекційних, так і на семінарських, лабораторних 
заняттях. Проте спілкування зі студентами, спостереження за ними під час навчального процесу (на 
заняттях, на педагогічній практиці), їх відповіді на екзаменах про формування математичних понять 
свідчать про наступне. Знання студентів щодо математичних понять та методики їх формування 
здебільшого носять формальний характер. Тобто більшість студентів вміє оперувати основними 
поняттями теми ("поняття", "зміст поняття", "обсяг поняття", "термін", "означення" тощо), знає 
структуру пізнавальної діяльності учнів щодо засвоєння математичних понять, до якої входять як 
загальні (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення тощо), так і специфічні розумові дії 
(дія підведення під поняття та дія виведення наслідків), перелічує етапи формування понять. Кращі 
студенти ілюструють теорію прикладами, в основному, тими, що звучали на лекції. Проте всі 
студенти відчувають значні труднощі, якщо потрібно навести власні приклади зі шкільного курсу 
математики, наприклад, визначити зміст та обсяг певного поняття, виконати дію підведення під 
поняття чи розробити методику формування конкретного математичного поняття. Це можна 
пояснити тим, що студенти недооцінюють важливість методики формування понять для їх 
майбутньої діяльності. Вони вважають, що головне – це навчити учнів вирішувати математичні 
завдання, оскільки саме так найчастіше перевіряють математичні знання, вміння та навички у школі 
та після її закінчення. Звичайно, відразу хочеться їм заперечити: неможливо навчитись розв’язувати 
математичні задачі, якщо не знаєш і не розумієш суть того чи іншого математичного поняття! Цілком 
підтримуємо думку Н. О. Менчинської про те, що якщо учень справді засвоїв поняття, то він уміє 
його і застосовувати, зокрема, для розв’язування задач. Але до цього студенти повинні прийти самі в 
процесі спільної діяльності на заняттях із методики навчання математики. Як цього досягти? 
Пропонуємо розглянути доцільні, на наш погляд, засоби для набуття студентами вмінь та навичок 
формувати математичні поняття в учнів. Це і є метою нашої статті. 

Важливим засобом досягнення визначеної мети є проведення дидактичних ділових ігор. 
Зупинимось на цьому детальніше. Завчасно ми пропонуємо студентам в якості самостійної 
контрольної роботи таке завдання: "Розробити методику формування поняття за схемою" (див. далі на 
рис. 1 схему, що запропонована Г. І. Саранцевим [2: 63]). Зазначимо, що таку самостійну контрольну 
роботу по формуванню понять ми проводимо у кожному із семестрів, протягом яких вивчається курс 
методики математики для бакалаврів. Список понять змінюється залежно від семестру. Так, у 
першому семестрі – це поняття, як вивчаються у першій ланці основної школи, у другому та третьому 
семестрах, відповідно, алгебраїчні та геометричні поняття основної школи (див. далі табл. 1). 
Причому під час виконання першої такої роботи поняття між студентами розподіляє викладач, згодом 
– обирають самі студенти. Для виконання цієї роботи визначаємо певний проміжок часу (як правило, 
це місяць).  
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Рис. 1. Етапи формування поняття 

Таблиця 1. 
Геометричні поняття основної школи (для самостійно контрольної роботи) 

1. Висота паралелограма 10. Середня лінія трикут-
ника 

19. Вертикальні кути 

2. Коло, вписане в трикут-
ник 

11. Медіана трикутника 20. Зовнішній кут три-
кутника 

3. Кути внутрішні різно-
сторонні і односторонні 

12. Кут опуклого многоку-
тника 

21. Паралелограм 

4. Відстань від точки до 
прямої 

13. Коло, описане навколо 
трикутника 

22. Круговий сектор 

5. Круг 14. Ромб 23. Гомотетія 
6. Перпендикулярні прямі 15. Кут 24. Рівнобедрений три-

кутник 
7. Подібність фігур 16. Трикутник 25. Рівні трикутники 
8. Площа 17. Довжина кола 26. Бісектриса трикут-

ника 
9. Круговий сегмент 18. Ламана 27. Висота трикутника 

 
Протягом цього місяця проводимо лабораторні заняття, тема яких — формування математичних 

понять. Це ділові ігри: студенти у ролі вчителів (по черзі протягом 10-15 хвилин, залежно від 

Етапи формування поняття Вправи, які їх реалізують 

1. Мотивація введення поняття 

2. Виділення істотних властиво-
стей поняття 

3. Синтез виділених властивос-
тей, формулювання поняття 

4. Розуміння значення слів в 
означенні поняття 

5. Засвоєння логічної структури 
означення поняття 

6. Запам’ятовування означення 
поняття 

7. Застосування поняття 

8. Встановлення зв’язків понят-
тя, яке вивчається, з іншими 

поняттями 

2. Вправи прикладного змісту 

3. Вправи на побудову об’єктів, 
що задовольняють вказаним 

властивостям 

4. Вправи з моделями фігур 

5. Вправи на розпізнавання 
об’єктів, що належать об’єму 

поняття 

6. Вправи на виведення наслід-
ків із означення поняття 

7. Вправи на доповнення умов 
(розпізнавання і виведення нас-

лідків) 

8. Вправи на складання родово-
ду поняття 

9. Вправи на використання 
поняття в різних ситуаціях 

10. Вправи на систематизацію 
понять 

1. Вправи на використання ра-
ніше вивчених понять та теорем 
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поняття) випробовують окремі етапи формування "свого поняття" на одногрупниках, які виступають 
у ролі учнів. Після кожного такого виступу проводиться як самоаналіз виступаючим, так і аналіз 
будь-ким із присутніх. Слід підкреслити, що викладач теж бере участь в аналізі виступів. Завдяки 
чому студенти, аналізуючи, звертають увагу саме на принципові моменти у формуванні понять. 
Тривалість виступів при цьому ми завжди контролюємо дуже чітко, оскільки є важливе правило: 
виступити за декілька відведених занять повинні всі. Звичайно, що приклад із створення методики 
формування поняття ми подаємо на лекції. Раніше ніж перейти до наступного засобу, підкреслимо 
наступне. Студентам завжди подобаються такі заняття, оскільки у грі вони ефективно набувають 
потрібні професійні якості: вчаться логічно, послідовно висловлювати свої думки, контролювати час 
під час "уроку", доброзичливо та толерантно подавати інформацію (зазначимо, що за домовленістю 
аналіз завжди починається із цікавих методичних знахідок того, хто поводив міні-урок, навіть якщо їх 
було мало або виступ не вдався). Ділові ігри незмінно викликають піднесений емоційний настрій у 
студентів, пожвавлення, що безперечно сприяє позитивній мотивації навчання. 

Наступним засобом ми визначаємо створення студентами конспектів у знаково-символічній 
формі. З цією метою для самостійної роботи ми пропонуємо студентам перекодувати важливу 
інформацію із однієї форми в іншу. Наприклад, пропонуємо подати конспект основних тез теми 
"Математичні поняття" за допомогою схем та знаків, якщо він предствлений у словесній формі 
(див. рис. 2). Слід зазначити, що вміння виконувати знаково-символічну діяльність (заміщення, 
кодування, схематизація, моделювання) є важливими показниками засвоєння матеріалу, а отже і 
вміння його використовувати.  

Поняття – це форма мислення про сукупність істотних та неістотних властивостей 
певного об’єкта (предмета). 

Властивість – те, що притаманне предметам, що відрізняє їх від інших предметів чи 
робить схожими на інші предмети. Істотними (суттєвими) є властивості, без яких об’єкт 
(предмет) не може існувати. Неістотними є такі властивості об’єкта (предмета), які можуть 
належати або за деяких обставин не належати об’єкту (предмету), але відсутність яких не 
призведе до того, що даний об’єкт (предмет) перестане існувати. Розглянемо, наприклад, 
рівнобедрений трикутник ABC , зображений на рис. А. 

Його властивості: 1) сторони трикутника AB  і BC  рівні; 
2) медіана BD  перпендикулярна AC  і ділить кут B  навпіл – це 
істотні властивості цього трикутника. Властивості: 3) основа AC  
рівнобедреного трикутника ABC  горизонтальна; 4) вершина 
рівнобедреного трикутника позначена буквою B  — це неістотні 
властивості. 

Атрибути поняття – це зміст та обсяг. Обсяг поняття – це множина 
об’єктів, які охоплюються цим поняттям. Так, коли говорять про 
математичний об’єкт – трикутник, то мають на увазі всі геометричні 

фігури, які є трикутниками. Множина всіх трикутників складає обсяг поняття про трикутник. 
Множина натуральних чисел складає обсяг поняття про натуральне число. Зміст поняття – 
це множина суттєвих спільних властивостей, притаманних усім об’єктам, що належать до 
поняття. Чим менший обсяг поняття, тим більший його зміст. Наприклад, обсяг поняття 
"рівнобедрений трикутник" менший за обсяг поняття "трикутник", або в обсяг першого 
поняття входять не всі трикутники, а лише рівнобедрені. А ось зміст першого поняття, 
очевидно, більший від змісту другого, оскільки рівнобедрений трикутник має не тільки 
властивості трикутника, але і особливі властивості, які властиві тільки рівнобедреним 
трикутникам. Якщо обсяг одного поняття А міститься в обсязі іншого поняття В (А є В), то 
друге поняття називають родовим по відношенню до першого поняття, а перше називають 
видовим по відношенню до другого. Наприклад: арифметичні дії — додавання, віднімання, 
множення, ділення. Родове поняття — арифметичні дії. Видові поняття — додавання, 
віднімання, множення, ділення. У родо-видових відношеннях слід розрізняти найближчий рід і 
наступні родові ступені. Якщо між залежними поняттями не можна поставити ще одне 
поняття, то матимемо відношення найближчого роду і виду. 

Процес виділення істотних властивостей об’єкта (предмета) та їх відокремлення від 
неістотних властивостей називають визначенням поняття. Словосполучення "визначення 
поняття" потрібно розуміти як діяльність із визначення поняття. Результати такої діяльності, 
як правило, виражають певною словесною конструкцією, яку називають означенням поняття, 
або дефініцією. Означенням називають речення, у якому в стислій формі за допомогою вже 
відомих понять і їхніх властивостей розкривається зміст нового поняття. Словесне позначення 
поняття називається терміном. Умовні позначення (символи) різних математичних понять 

 
Рис. А 

А

B 

C D 
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(операцій, функцій, відношень, тощо) – це математичні знаки. У математиці використовують 
різні способи означення понять. Найпоширеніший з них – означення через найближчий рід і 
видову відмінність. Наприклад, означення паралелограма: "Паралелограмом називають 
чотирикутник, у якого дві протилежні сторони паралельні". Це означення побудоване так: 
спочатку вказано назву об’єкта поняття, що визначається – паралелограм, а потім вказані його 
властивості: 1) паралелограм – це чотирикутник; 2) протилежні його сторони паралельні. 
Перша властивість – це зазначення того більш широкого поняття, до якого належить поняття, 
яке визначають. Це більш загальне поняття називається родовим по відношенню до поняття, 
яке визначають. У даному випадку родовим поняттям для паралелограма є чотирикутник. 
Друга властивість – це зазначення видової властивості, яка відрізняє паралелограм від інших 
видів чотирикутника. У геометрії часто використовують ще конструктивні означення, а в 
алгебрі – означення через перелік; умовні означення, заперечні означення та ін. У шкільному 
курсі математики вивчають три види понять: 1) первісні (неозначувані); 2) означувані; 
3) поняття, які вводяться шляхом описування, на прикладах. Щоб будувати і відтворювати 
означення математичних понять правильно, потрібно знати основні вимоги до логічного 
означення понять. Це такі вимоги: 1) означення повинно бути науково правильним; 
2) означення не повинно містити "порочного кола"; 3) означення має вказувати на найближче 
родове поняття; 4) означення не повинно бути тавтологією, тобто повторювати в іншій 
словесні формі та, що вже висловлене раніше; 5) означення повинне бути достатнім (в 
означенні повинні бути вказані всі ознаки, які дозволяють однозначно виділити об’єкти 
поняття, яке визначають); 6) означення не має бути надмірним (не повинні бути вказані зайві 
ознаки, які є наслідками інших ознак поняття, яке визначають). 

Класифікація поняття — це логічна операція, за допомогою якої обсяг поняття ділять за 
якою-небудь ознакою на класи, а останні (вже за іншими ознаками) — на підкласи і т.д. 
Систематизація поняття — розміщення матеріалу у певному порядку, послідовності. 

У методиці математики виділяються два методи введення понять: конкретно-індуктивний і 
абстрактно-дедуктивний. Ці методи визначаються логічними методами пізнання — 
індукцією і дедукцією. 

Засвоєння математичних понять відбувається у процесі аналітико-синтетичної діяльності 
учнів, спрямованої на виділення суттєвих загальних властивостей певного поняття й 
усвідомлення несуттєвих властивостей, а також на застосування нового поняття до 
розв’язування задач. З погляду застосування понять важливу роль відіграють такі розумові дії, 
як "дія підведення під поняття" ("дія розпізнавання") та обернена їй дія – відшукування 
наслідків. Остання означає, що від факту належності об’єкта до поняття приходять до системи 
властивостей, які має цей об’єкт. 

 
Рис. 2. Конспект у словесній формі 

 
Одним із основним засобів стосовно розглядуваного у статті питання, ми визначаємо 

розв’язування методичних задач, які стосуються теми "Математичні поняття та методика їх форму-
вання". Систематичне розв’язування їх сприяє формуванню відповідних вмінь студентів. Наведемо 
приклади таких задач, до окремих із них наведемо відповіді або розв’язання. 

Задача 1. Сформулюйте можливу мету розв’язування наступних вправ та розв’яжіть їх: 1) назвіть 

числа, обернені до таких чисел: 20; 
3
1 ; 

3
2 ; 

2
13 ; 1; 2) знайдіть суму числа 

4
1  і числа, оберненого до 

нього; 3) від числа 5 відніміть число, обернене до нього. 

Відповідь. 1) 
20
1 ; 3; 

2
3 ; 

7
2 . 2) 

4
144

4
1

=+ . 3) 
5
44

5
15 =− . Можлива мета: засвоєння нових термінів 

та символів, пов’язаних із поняттям числа, оберненого до даного. 
Задача 2. Які з перелічених ознак є суттєвими для поняття "координатна пряма": 1) на прямій по-

значено початок відліку; 2) на прямій позначено одиничний відрізок; 3) на прямій позначено напрям; 
4) пряма розташована горизонтально. 

Відповідь. 1), 2), 3). 



О. І. Матяш, А. В. Прус. Окремі аспекти формування математичних понять 

 91 

Задача 3. Які з прямих на рис. 3 є координатними прямими? 

 
Рис. 3. Приклади прямих 

Задача 4. Підберіть (придумайте) три вправи, які можна запропонувати учням для більш 
глибокого усвідомлення поняття "відношення". 

Розв’язання. Можна запропонувати наступні вправи. 1) Придумайте два числа, відношення яких 
дорівнює одиниці. 2) Як зміниться величина попереднього числа (не змінюючи наступного), щоб 

відношення стало меншим за одиницю? 3) Якщо відношення двох чисел дорівнює 
3
2 , то скільки буде 

дорівнювати відношення чисел, обернених до даних чисел? 
Задача 5. Як відомо, підготовка учнів до сприйняття нової теми може бути проведена на уроці із 

вивчення даної теми, а також може бути розподілена протягом тривалого часу маленькими порціями 
на уроках, які передують вивченню теми. Якщо виходити із аналізу правил додавання додатних та 
від’ємних чисел, то доцільно завчасно підготувати учнів до оперування поняттями: "числа з 
однаковими (різними) знаками", "модуль числа", "знак числа, що має більший (менший) модуль" 
тощо та розвивати в учнів уміння для двох даних чисел визначати модуль кожного з них; яке число 
має більший модуль; який знак числа, що має більший модуль; а також вміння виконувати дії над 
модулями чисел. Чи можна, на Вашу думку, такі вміння виробити на одному уроці? У які формі 
можна формувати такі вміння? Заповніть таблицю 2.  

Таблиця 2. 
Вправи для формування вмінь оперувати із визначеними вище поняттями 

a  b  Більший модуль Число, що має 
більший модуль 

Більше число 

-4 5,2    
-8 4,2    
3,8 -1,6    

Задача 6. Виконайте дію "підведення під поняття" для квадратного рівняння. Які з рівнянь є квад-

ратними: а) 324 2 =− xx ; б) 035 =+x ; в) ( ) 032 =⋅− xx ; г) 0522 =++
x

x ; д) 043 32 =+− xx ; е) 

052 =++ xx ? 
Розв’язання. Квадратним рівнянням називається рівняння виду 02 =++ cbxax , де x  — невідоме, 
cba ,,  — деякі числа, причому 0≠a . Виділимо істотні властивості: 1) бути рівнянням; 2) бути пред-

ставленим у формі 02 =++ cbxax , де x  — невідоме, cba ,,  — деякі числа, причому 0≠a . 
а): квадратне рівняння, оскільки це рівняння, яке може бути представлене у формі 02 =++ cbxax : 

0342 2 =−+− xx , де x  — невідоме, 2−=a , 4=b , 3−=c ; 
б): не є квадратним рівнянням, оскільки не володіє властивістю 2; 
в): квадратне рівняння, оскільки це рівняння, яке може бути представлене у формі 02 =++ cbxax : 

063 2 =− xx , де x  — невідоме, 3=a , 6−=b , 0=c ; 
г) – е): не є квадратними рівняннями, оскільки не володіють властивістю 2. 

а) б) 

в) 
 

г) 
 

д) 
 

е) 
 

   ж) 
 

 з) 
 

1─ 
 
0─ 
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Задача 7. Знайдіть та запишіть пропущені слова у формулюваннях означень тих окремих алгебраї-
чних понять, які повинен знати учень в основній школі: 

1) ____ — це добуток чисел, змінних і їх степенів; 
2) степенем числа a  з натуральним показником n , більшим за 1, називається ____ n  множників, 

кожен з яких дорівнює a ; степенем числа a  з показником 1 називається саме число a ; 
3) многочленом називається ____ кількох одночленів; 
4) подібні члени многочлена — це ____, які відрізняються лише ____ або й зовсім не відрізняються; 
5) якщо ____ значенню змінної x  відповідає ____ значення змінної y , то таку відповідність нази-

вають функціональною відповідністю, або функцією; 
6) ____ функцією називається функція, яку можна задати формулою виду bkxy += , де x  — ____ 

змінна, k  і b  — будь-які числа; 
7) ____ рівнянням із двома змінними називається рівняння виду cbyax =+ , де x  та y  — змінні, 
cba ,,  — числа (коефіцієнти рівняння); 

8) розв’язком рівняння із двома змінними називається ____ значень змінних, при яких рівняння пе-
ретворюється у правильну ____ рівність;  

9) розв’язком системи ____ рівнянь із двома змінними називається ____ значень змінних, при яких 
____ рівняння системи перетворюється у правильну ____ рівність. 

Задача 8. Для формування поняття одночлен учням можна пропонувати наступні вправи. Вико-
найте ці вправи та сформулюйте означення одночлена за одним із чинних підручників.  

1) Які з виразів є одночленами: а) a3 ; б) a3− ; в) ab
4
3 ; г) 

b
a ; д) ba + ? 

2) Перемножте задані числа та букви і скажіть як називається отриманий алгебраїчний вираз: а) 

ab ,2, ; б) baa ,,,2− ; в) bbbaaa ,,,,, ; г) xba ,,
8
3 ; д) a,1 . Виокремте у кожному виразі буквену частину 

та числовий множник, що стоїть перед нею. 
3) Визначте, чи завжди a2  більше за a ? 
4) Напишіть загальний вид парного числа, кратного 3. 
5) Напишіть загальний вид парного числа, кратного 5. 
6) Визначте, чи завжди a2  — це парне число? 
7) Яким буде число 12 −n , якщо n  — натуральне число? 
8) Чи можна сказати, що 1+n  - ціле число, якщо n  — ціле? 
9) Чи можна стверджувати, що an  - ціле число, якщо n  — ціле? 
10) Чи можна сказати, що n4  приймає всі парні значення, якщо n  — ціле? 

Задача 9. На запитання, чи є кут ABM  (рис. 4) зовнішнім ку-
том трикутника, учень відповів запереченням, а кут BCK  назвав 
зовнішнім. Знайдіть помилку у відповіді та можливе джерело та-
кої помилки. 

Розв’язання. Учні часто помилково вважають, що всі зовнішні 
кути – це тупі кути, а розташовані вони справа. Можливе джерело 
таких сформованих неправильних асоціацій у тому, що: а) учні 
бачили зовнішні кути, які були лише тупими та зображені завжди 
саме в одному положенні - справа на рисунках; б) процес за-

пам’ятовування означення зовнішнього кута не пов’язувався із відповідними вправами. 
Задача 10. Виконайте дію "підведення під поняття" для поняття "бісектриса кута". Для цього 

з’ясуйте, які лінії на рис. 5 (а, б, в, г, д, е, ж) є бісектрисами кутів. Відповідь обґрунтуйте.  
Візьміть до уваги, що рівні кути на рисунках позначені однаково. 
Розв’язання. Бісектрисою кута називається промінь, який виходить з вершини кута, проходить між 

його сторонами і ділить кут навпіл. Потрібно перевірити такі істотні властивості: 1) бути променем; 
2) виходити із вершини кута; 3) проходити між сторонами кута; 4) ділити кут навпіл. Ці властивості 
можна з’єднати сполучником "і", тому бісектрисою буде той об’єкт, що володіє кожною з цих власти-
востей одночасно.  

5 (а): BC  — бісектриса, бо це і промінь, і він виходить із вершини кута, і проходить між сторона-
ми кута, і ділить кут навпіл; 

5 (б): MO  не є бісектрисою, бо не виходить із вершини кута; PO  — бісектриса кута, бо викону-
ються всі чотири ознаки;  

5 (в): MP  — бісектриса, бо це і промінь, і він виходить із вершини кута, і проходить між сторона-
ми кута, і ділить кут навпіл; 
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5 (г): FM  не є бісектрисою, бо, наприклад, не є променем, а цього вже достатньо. 
5 (д): OM  не є бісектрисою, бо не ділить кут навпіл; 
5 (е): OE  не є бісектрисою, бо не ділить кут навпіл; 
5 (ж): OK  — бісектриса, бо це і промінь, і він виходить із вершини кута, і проходить між сторо-

нами кута, і ділить кут навпіл. 

 
 

  

Рис. 5 (а) Рис. 5 (б) Рис. 5 (в) Рис. 5 (г) 
 

   
Рис. 5 (д) Рис. 5 (е) Рис. 5 (ж) 

Студенти охоче намагаються розв’язувати методичні задачі, навіть формулювання таких задач 
викликає у студентів цікавість, проте багатьом складно дається знаходження розв’язку. Думаємо, 
причина у відсутності відповідної практики, оскільки мало існує добірок подібних задач у науково-
методичній літературі. На закінчення зазначимо, що наш досвід свідчить, що розв’язування подібних 
методичних задач на заняттях, їх включення до варіантів контрольних робіт, до білетів на іспитах 
разом із використанням інших засобів, які визначені вище, є ефективним знаряддям набування 
студентами необхідних вмінь та навичок формувати в учнів математичні поняття.  
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Матяш О. И., Прус А. В. Отдельные аспекты формирования математических понятий. 

В статье исследованы отдельные вопросы учебной деятельности студентов на занятиях методики 
обучения математики. Предложены средства для приобретения студентами умений и навыков 

формировать математические понятия у учеников. Среди них такие: проведение соответствующих 
дидактических игр, написание знаково-символических конспектов, решение методических задач, 
которые относятся к методике формирования конкретных понятий школьных курсов алгебры, 

геометрии. 

Matyash O. I., Prus A. V. Some Aspects of Mathematical Notions Formation. 

The article deals with some questions of educational activities of students during studies of methods of 
teaching mathematics. Means for getting skills and habits to form mathematical notions of pupils by students 
are offered in the article. Among them: conducting of the corresponding didactic games, writing of the sign-
symbol notes, solving the methodical tasks, which refer to the methodology of the definite notions formation 

of school courses of algebra and geometry. 
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК МЕТА ПІДГОТОВКИ 
СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В АВСТРІЇ 

У статті розглядаються моделі формування професійної компетентності соціального 
педагога в Австрії, аналізуються чинники, що впливають на ці моделі. Автором досліджено 

досвід австрійських вчених щодо тлумачення поняття "професіоналізм". На основі 
проведеного аналізу зроблено висновок, що досягнення високого рівня професіоналізму є метою 

підготовки соціального педагога в Австрії.  

На сучасному етапі розвитку України питання професіоналізації освіти набувають усе більшої 
державної ваги. Про це свідчить ряд законодавчих актів та постанов, у яких здійснено системний 
аналіз стану освіти в країні та акцентовано необхідність її реформування на засадах демократизації, 
гуманізації, входження у європейський та світовий едукаційний простір (Закон України "Про освіту", 
"Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ століття)", Національна доктрина розвитку 
освіти України у ХХІ ст., інші офіційні документи держави). Окреслені в цих документах завдання 
потребують розв’язання низки наукових і практичних проблем, однією з яких є професіоналізація 
освіти. Виникає потреба вдосконалення професійної компетентності фахівців різних сфер 
діяльності та соціальних педагогів зокрема. Приєднання України до Лісабонської конвенції 
актуалізує цю проблему і в нашій державі, головно через її зобов’язання щодо реформування 
системи вищої освіти в контексті європейських вимог. 

Відтак критичний аналіз досвіду підготовки соціальних педагогів у країнах Європи, зокрема в 
Австрійській Республіці, яка має у цій сфері значні напрацювання та позитивні зрушення, 
підтверджені життєвою практикою (високий рівень соціального захисту громадян різних категорій, 
правове забезпечення діяльності соціальних служб, професіоналізм соціальних педагогів тощо), 
сприятиме вирішенню багатьох проблем, які пов’язані з діяльністю соціальних педагогів в Україні, 
в тому числі і їх професійною підготовкою. Тому метою даної статті є проаналізувати теоретичні 
ідеї формування професійної компетентності соціального педагога в Австрії. 

При формулюванні мети та конкретних завдань професійної підготовки соціальних педагогів у 
навчальних закладах Австрії передбачається досягнення високого рівня їх професіоналізму та 
компетенції. Тут необхідно врахувати:  фактори ринку праці, зокрема створення нових робочих місць 
за рахунок зростання попиту на кваліфікованих вихователів, різке зростання практичної соціально-
педагогічної сфери, потреба у високоосвічених фахівцях тощо; нові педагогічні умови у школі, 
апробацію нових навчальних форм та методів, розвиток альтернативних педагогічних програм тощо; 
соціально-політичні фактори, вирішення нових соціальних проблем, задоволення актуальних 
соціальних потреб; важливість забезпечення високої конкурентної спроможності соціальних 
педагогів Австрії на європейському рівні; емансипативні фактори, які спонукають студентів до 
самоосвіти та самореалізації, відтак до створення нових концепцій соціально-педагогічної діяльності 
через власний практичний досвід. Передовсім зазначимо, що необхідність професіоналізму і 
компетентності соціального педагога пов’язується з особливостями його діяльності, а саме з її 
гуманістичною спрямованістю.  

Відомі австрійські дослідники у сфері соціальної педагогіки звертаються до аналізу поняття 
"професіоналізм". Але існують різні підходи до його тлумачення. С. Гірдайс зауважує, що 
професіоналізм не так легко визначити, оскільки це багатопараметрове поняття. Чимало науковців 
розрізняють поняття "професія" та "спеціальність". За С. Швенденвайном поняття "професія" чіткіше 
окреслене, аніж поняття "спеціальність". С. Гаман, своєю чергою підкреслює, що формула – від 
"спеціальності" до "професії" – вказує на кваліфікаційну відмінність і подальший розвиток у 
діяльності. Професія означає комплекс дій, учинків, що виконуються у визначеній сфері діяльності і 
відповідно переносяться та наповнюються змістом, надаючи особливих характерних рис, що 
підносять її на високий щабель професійного кваліфікаційного рівня. 

Під "професією" С. Гаман розуміє "суспільну сферу діяльності, цілеспрямовану послугу для 
людей, яка вимагає тривалої теоретичної, практичної та спеціальної підготовки, технічних та 
інституційних знань; відносно автономних, цілеспрямованих і спрямованих на адресата дій, які 
випливають з етичної відповідальності і користуються високою соціальною повагою" [1: 26]. 
"Професіоналізм спеціальності" треба завжди розглядати в одному контексті з фаховою освітою. 
Поряд з фаховим науковим процесом підготовки, поняття "професіоналізація" означає, що кандидат в 
освіті належить до тієї чи іншої професії. Рівень професіоналізації підвищується за допомогою 
кваліфікованої освіти [2: 67]. 



О. Р. Павлішак. Професійна компетентність як мета підготовки соціального педагога в Австрії 

 95 

Один із підходів полягає у віднесенні до категорії професіоналів педагогічних працівників, які 
мають фахові знання в певній професійній сфері діяльності, залучені до неї, відповідальні й 
компетентні, а також мають спеціальну професійну кваліфікацію. 

Професіоналізацію характеризують, як "процес переходу від неспеціалістів до спеціалістів, від 
побічних професій до основних професій, від короткотривалості до довгостроковості, від приватності 
до громадськості, від юридичної непевності до юридично закріплених вихователів" [3: 18]. 

У певних випадках професіоналізація розглядається як оптимальна професійна здатність у 
спеціально визначеній сфері виховання та пов’язується з високим рівнем компетентності [4: 490]. Ще 
один науковець, Г. Гізеке (1988), подає своє розуміння професійності ("Professionalität"). Він має на 
увазі таку професійну діяльність, що охоплює "широкі, наукові, глибокі й різнобічні абстраговані 
знання, які можна застосовувати відповідно до конкретної ситуації або впізнати в будь-якій ситуації 
як відповідні складові фонду знань" [5: 65]. 

Деякі австрійські педагоги, зокрема Г. Отто й С. Утерман, визначають критерії професії як 
спеціальну освіту та монополізовану сферу діяльності. Це дозволяє проводити практику на науковій 
базі й закладає наукові підвалини навчання. На їхню думку, професійна практика повинна 
підпорядковуватись ідеалу служіння і водночас гарантувати кваліфіковані послуги, а за це, своєю 
чергою, суспільство має нагородити її багатьма привілеями. Ексклюзивна компетентність 
професіоналів має бути чітко обумовлена й законодавчо захищена. 

В. Тронгаузер (1995) описує професійність як характерний синдром, що уможливлює особливу 
кваліфіковану професійну діяльність. До цих рис професії належать: теоретично закріплена 
спеціальна освіта; створення професійних спілок, які контролюють процес ліцензування та атестації; 
професійна діяльність підпорядковується потребам суспільства; фінансова гарантія оплати праці 
вище середнього рівня. 

Слід ураховувати, що протягом свого розвитку соціально-педагогічна робота зазнавала різких 
історичних змін, які призводили до певних суперечностей. Це, зокрема, стосується досить поширеної 
думки про те, що, незважаючи на отримання диплома спеціаліста за фахом "соціальний педагог", 
сфера його професійної діяльності може обмежуватися через спроможність об’єктів та суб’єктів 
соціально-педагогічного процесу самостійно вирішувати низку проблем. Отже, процес наукового 
аналізу професіоналізму соціального педагога ще не завершений, триває та є актуальним. 

З огляду на це, цікавим видається процес розвитку моделей професійної діяльності у концепції 
Герберта Альтріхтера (1993). Він описує такі 4 її  риси: 1) дія як цілеспрямована, конструктивна та 
експериментальна робота; 2) рефлексія як систематичний самоаналіз та самокритика; 3) автономія як 
незалежна й самовизначена робота; 4) створення сітки як комунікативна й кооперативна робота. 

В. Тронгаузер (1995) на основі цієї характеристики створив протилежні пари, які діалектично 
представляють сферу діяльності від спеціальної до професійної. 

Таблиця 1. 
Характеристики професійної та спеціальної діяльності: 

Спеціальна діяльність Versus Професійна діяльність 
дія ↔ інклюзивна рефлексія 
гетерономна діяльність ↔ автономна діяльність 
постійна вертикальна 
сітка  

↔ динамічна горизонтальна 
сітка  

одинокий борець ↔ член команди 

В. Тронгаузер намагається з’ясувати "Чи виражається у змістовних сферах соціально педагогічний 
професіоналізм? І в яких саме?" У пошуках відповіді він змальовує модель професійної соціально-
педагогічної компетенції [6: 126]. На його думку, Я-компетенція перебуває в центрі, навколо неї – 
соціально-історична, ціннісна, методична, теоретична, а також метатеоретична компетентність. 

Далі автор моделі розкриває зміст її складових частин. Рівень свідомості (Я-компетенція) 
визначається соціальною компетентністю, розвиненою до цього часу. Важливим є прийняття 
життєвих рішень, інтереси, сильні сторони та недоліки, не використані до цього часу можливості та 
зона найближчого розвитку. Я-компетенція містить також волю та вміння працювати на цій 
свідомості. На його думку, соціальна компетенція – це здатність розпізнавати відносно діяльні риси 
соціальних ситуацій і спроможність діяти в соціальних ситуаціях передбачливо, цілеспрямовано та 
ефективно. Тут учений має на увазі не тільки фізичну здатність, але й моральну готовність до дії. 

Що ж стосується історичної компетенції, то це знання історико-суспільних умов життя і 
професійної діяльності, а також уміння діяти на основі цієї свідомості. 

До ціннісної компетенції віднесено знання обґрунтованої системи цінностей і вміння узгоджувати 
відповідно до неї свої вчинки. Методична компетенція – це знання відомого способу дії і вміння за 
його допомогою самостійно підвищувати методичні знання в різних сферах, а також застосовувати 
цей спосіб дії. У теоретичній компетенції виявляються знання актуального стану науки та  
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відповідного дослідницького результату і здатність діяти на основі цього знання. Метатеоретична 
компетенція – це знання розпізнавально-теоретичних засад науки, здатність оцінити, що означає їх 
відношення до дії, і готовність керуватися цими знаннями в розпізнавально-критичному процесі [7: 
198]. 

У межах одного виду діяльності ці дії, зрозуміло, не ізольовані одна від одної, а розвиваються 
паралельно. Виокремлені компоненти мають когнітивні, афективні (впливові) та практичні 
параметри. 

Такий підхід можна вважати суттєвим внеском у соціально-педагогічну освіту й у розвиток цієї 
моделі, що є певним комплексом вимог до підготовки соціальних педагогів. Завдання освіти 
В. Тронгаузер вбачає у запровадженні розробленої моделі. 

Інший відомий педагог – С. Швендевайн – до кваліфікаційного профілю соціального педагога 
зараховує спеціальні знання, здатність і готовність, спеціальне професійне переконання й мораль [8: 
45]. 

Спеціальні знання – це розуміння життєво важливих факторів усвідомлення антропологічних умов, 
психічних станів і здатності до навчання, результативність педагогічних потреб, виходячи з 
постановки завдань. 

Спеціальні нахили  й готовність – диференціація об’єктивних і фахових наукових складових, 
трансформація наукових знань, застосування наукових досліджень результатів та теорій, 
компетентного вирішення проблем, планування, виконання, контроль дій та їх відображення. 

Професійно-спеціальне переконання і мораль. Йдеться про ціннісні вказівки (Wertstandpunkte), які 
втілюються через окремі судження, рішення і вчинки, мають принципове значення, при досягненні 
мети можуть інтегруватися [7: 53]. 

Видатний австрійський учений А. Клюше вважає, що підготовка соціальних педагогів повинна 
сприяти формуванню в них самооцінки, ідентитету та соціалізації. Виходячи з його теорії, треба 
переглянути навчальні плани та зміст навчання і розкрити елементи, які є рушійною силою розвитку 
особистості, відповідальності, самостійності, становлення процесу соціалізації тощо. Адже завданням 
соціальної педагогіки є формування соціалізації особистості, тобто допомога у процесі соціальної 
адаптації, у пристосуванні особистості до середовища через засвоєння визначених суспільством норм 
та правил. 

Дослідники Г. Берлнер і М. Джонсон у формуванні професійної компетенції відводять 
найважливішу роль практиці. Йдеться про розвивальну роль практики, якої не можна досягти за 
допомогою лише теоретичного аналізу. По-перше, практика закладає підвалини професійного 
досвіду, а по-друге, тільки під час практики у студентів починає розвиватися професійне 
самоусвідомлення, тобто ідентитет. Практика відображає професійну діяльність і сприяє розумінню 
процесу соціально-педагогічної роботи загалом. 

А. Аскйєм вводить поняття "професійної соціалізації", яка передбачає прийняття людиною 
цінностей, норм та правил, які необхідні для роботи і сповідуються групою людей певної професійної 
групи, членом якої ця людина є або хоче бути [9: 14]. Процес професійної соціалізації сприяє 
розвитку відповідної самосвідомості. Позитивний процес фахової соціалізації відбувається не 
стихійно, а залежить від свідомо запропонованого навчального матеріалу, методів та форм навчання, 
які зорієнтовані на практичну підготовку майбутніх фахівців. Після закінчення навчального закладу 
соціальний педагог ще повністю не сформований і не має достатнього практичного досвіду. Цей 
досвід не є ідентичним із його майбутнім професійним досвідом. Тільки зрілий досвід та 
відповідальність сприяють професійному розвитку соціального педагога. Метою соціально-
педагогічної освіти має бути  формування професійної свідомості. Подальший процес розвитку цієї 
свідомості відбувається під час соціально-педагогічної діяльності, супервізії та на курсах підвищення 
кваліфікації. 

На думку австрійських педагогів, процес формування професійної соціалізації вихователів 
повинен проходити такі фази: 

1. Самоорієнтація. Під час цієї фази відбувається пошук професійного "Я" через щоденну 
соціально-педагогічну діяльність. 

2. Усвідомлення професійних завдань. На цьому етапі консолідуються та розширюються 
професійні компетенції настільки, що представник соціально-педагогічної сфери самостійно викорис-
товує набуті знання і сам несе відповідальність за свої вчинки. 

3. Можливості впливу. Це найвищий етап становлення професійної соціалізації, на якому со-
ціальні педагоги роблять певний внесок у розвиток своєї професії [8: 12]. 

Підвалини цього процесу мають закладатися під час навчання, яке передбачає базову підготовку, 
курси підвищення кваліфікації та перепідготовку. 

Ідентитет – з латинської "indem" – означає досконалість, істинність двох речей або людей. Ф. Фукс 
дає визначення цього поняття в соціологічному словнику в загальному та філософському сенсі як 
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тотожність (речей, осіб та речень) із самим собою чи з іншими. У психоаналітичному та соціально-
психологічному значенні ідентитет є визначенням власного "я", яке виконує певні соціальні ролі та 
суспільно визначає суб’єкта, що належить до певної групи. Поняття "ідентитет" можна застосовувати 
до однієї людини або до групи людей. Звідси – соціальний, професійний, культурний ідентитет. 
Іншими словами, ідентитет – це самоствердження особистості через відношення до різних суспільних 
груп. Ідентитет має об’єктивне і суб’єктивне значення. Об’єктивне проявляється в тому, як інші 
розглядають людину або групу, суб’єктивне – в оцінюванні самого себе. Хто я? Або хто ця група 
людей, до якої я належу? [10: 205]. 

Усі цілі фахової соціально-педагогічної освіти підпорядковані соціально-педагогічній роботі та 
змінюються в тісному контексті з суспільним розвитком і в комплексі з науковими компетенціями. 
Одночасно наукові компетенції, набуті протягом навчання, мають задовольняти вимоги багатогранної 
професійної діяльності у сфері соціальної педагогіки. Отже, соціально-педагогічна освіта в Австрії 
має на меті забезпечувати здобуття наукової кваліфікації та високої професійної компетентності та 
практичної дієздатності. 
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Павлишак О. Р. Профессиональная компетентность,  
как цель подготовки социального педагога в Австрии. 

В статье рассмотрены модели формирования профессиональной компетентности социального 
педагога в Австрии, анализируются факторы, которые оказывают влияние на эти модели. Автором 

исследован опыт австрийских ученых в трактовании понятия "профессионализм". На основе 
проведенного анализа сделан вывод, что достижения высокого уровня профессионализма есть целью 

подготовки социального педагога в Австрии. 
 

Pavlishak О. R. Professional Competence Development  
as the Aim of Social Pedagogue’s Training in Austria. 

In the article the model of professional competence of the social teacher in Austria is considered, the factors 
that affect these models are analysed. The author investigates the experience of Austrian scientists over the 
interpretation of the concept of "professionalism". Based on the conducted analysis, the conclusion is made 

that a high level of professionalism is the aim of social teacher preparation in Austria. 
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ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ 
ЯК НЕВІД'ЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ 

У статті розглядаються проблеми формування у студентів в системі професійної освіти 
толерантності як суттєвої якості майбутнього фахівця. Розкрито сутність та вплив на розвиток 
теорії толерантності культурологічного підходу, концепції "діалогу культур", теорії полікультурної 

освіти, педагогічної герменевтики. Проаналізовано зміст та основні принципи педагогіки 
толерантності. 

Сьогодні спостерігається загострення різних за масштабом та причинами міжособистісних 
конфліктів, які іноді виходять за межі держави й впливають на міждержавні відносини. Саме тому 
сучасне суспільство та ринок праці висувають до фахівця нові вимоги щодо його моральних, етичних 
та соціальних якостей. У зв’язку з цим виникає необхідність формування в суспільній свідомості 
толерантності, як важливого життєвого принципу, що може попередити непорозуміння, конфлікти та 
спроби насильства.  

Важливу роль у формуванні зазначеної моральної якості особистості грає освітня система, яка 
може, використовуючи багатовіковий досвід виховання й передачі знань, активно ініціювати й 
підтримувати діалог культур, сприяти розвитку людських контактів на різних рівнях, шукати шляхи 
інтеграції різних філософських та релігійних учень, доктрин та концепцій. Важливість проблеми 
формування в людини толерантності усвідомлюється сучасними психологами й педагогами всього 
світу, про що свідчать дослідження Д. Зінов’єва, Н. Крилової, В. Макаєва, З. Малькової, 
Н. Нікандорова, Дж. Ролза, К. Уайта, В. Шадрікова, Р. Хантингтона та інших. Вітчизняні та 
міжнародні документи у сфері освіти та захисту прав людини й дитини декларують необхідність 
створення системи соціальних та педагогічних умов, що будуть сприяти формуванню толерантних 
відносин, поглядів і навичок відповідної поведінки.  

Однак, фактично, традиційний зміст професійної освіти не завжди сприяє формуванню 
толерантності. Це спостерігається в багатьох підручниках історії розвитку держав, як історії війн та 
конфліктів. У обмеженій кількості подані навчальні матеріали, що демонструють значення співпраці, 
діалогу, терпимості, релігійної поваги в подоланні конфліктів. Не завжди викладачами 
використовуються у навчальному процесі дискусії, диспути, евристичні та ігрові методи навчання, які 
розвивають толерантне мислення й діяльність у майбутніх фахівців. Крім того, педагогічна спільнота 
України в останні десятиріччя занадто ідеологічно поляризована, що виявляється в неприйманні 
поглядів інших, їх позицій, неузгодженості в процесах виховання й освіти молоді, відображенні в 
навчальному матеріалі полярних точок зору на "загальнолюдські цінності", історичні факти, 
категоріальний апарат. Вважаємо, що відзначені протиріччя пов’язані з недостатнім формування 
толерантності як в суспільстві взагалі, так і в системі підготовки студентів вищих навчальних 
закладів.  

Метою даної статті є дослідження основних ідей та принципів формування толерантності в 
освітньому процесі вищої школи. 

Поняття "толерантності" (з латинської tolerantia) у різних мовах трактується як терпимість. Однак, 
ця категорія у процесі історико-культурного розвитку отримала деякі зміни, що пов’язані перш за все 
зі зміною міжособистісних відносин у суспільстві. Розуміння суспільством поняття "толерантність" 
пройшло еволюцію від "пасивного спостереження", "очікування", "поблажливості до чужої думки", 
яке відзначається у трактуванні даного терміну до ХІХ століття, до дієвої умови соціалізації у системі 
суспільних відносин у ХХ столітті.  

Нам імпонує визначення толерантності, яке надає російський дослідник соціально-психологічних 
якостей майбутніх фахівців Д. Зінов’єв. Він визначає толерантність як моральну якість особистості, 
що характеризує терпиме відношення до інших людей, їх поглядам, моральним нормам та звичкам, 
незалежно від їх етнічної, національної або культурної належності, терпиме відношення [1]. Але 
толерантність передбачає також і розуміння відносності багатьох наших переконань і суджень, 
неможливості такого їхнього обґрунтування, що було б беззаперечним для усіх [2]. 

Вочевидь, психологічна готовність до терпимості та активна моральна позиція, яка виявляється у 
позитивній взаємодії з людьми інших культур, поглядів, позицій та орієнтацій, не виникають самі по 
собі, вони повинні формуватися в системі освіти. Найбільш сприятливим для формування 
соціокультурної толерантності є період студентства, який характеризується активним споживанням 
культури, значним ступенем комунікативної взаємодії, прагненням до саморефлексії. Слід 
констатувати, що зміст професійного розвитку особистості майбутнього фахівця у вищій школі в 
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останні роки був зосереджений на формуванні ініціативності, самостійності, відповідальності, 
набуття організаційних та управлінських умінь, розвитку власної особистості. Суспільство ж 
розглядає сучасного фахівця як людину професійної культури, що передбачає розвиток його 
соціально-психологічної компетентності та таких її аспектів, як уміння індивіда ефективно 
взаємодіяти з людським оточенням у системі міжособистісних відносин, набуття досвіду ціннісно-
нормативної діяльності в їх соціально-професійному відношенні [3; 4; 5].  

У цьому контексті В. Шадриков підкреслює, що одним із завдань, що стоять перед освітою, є 
виховання особистості з неідеологізованим мисленням, тобто конструктивно мислячої, особистості, 
що припускає множинність істин і вважає це природним явищем, особистості, що поважає позицію 
іншого, особистості терпимої, моральної [6]. Толерантність, як відповідна моральна якість 
особистості, повинна розвиватися в результаті цілеспрямованої виховної роботи у напрямку 
формування культури, особливо культури міжособистісних та міжнаціональних відносин.  

Виховання толерантності носить багатоплановий характер, оскільки в процесі її формування стає 
необхідним враховувати чинники поліетнічності, багатомовності, полікультурності й 
поліментальності людей, що призводить до необхідності застосування полікультурної освіти. Тому 
виникає необхідність визначити відповідні методологічні засади виховного педагогічного впливу. 

Велика кількість педагогічних концепцій та теорій дають різноманітні підходи щодо формування 
особистості людини. Ми підтримуємо позицію Є. Зеленова, який вважає, що до основних засад 
полікультурної освіти необхідно віднести гуманістичну спрямованість, креативну спрямованість, 
загальнопланетарну спрямованість та оптимістичну спрямованість, які відбивають тенденції 
суспільства до гуманізації відносин, тенденції прогресу, впевненість у можливості знайти вірні шляхи 
розвитку цивілізації та ефективно реалізувати їх [7].  

Таким засадам, на нашу думку, відповідають декілька теорій та концепцій: культурологічний 
підхід, педагогіка толерантності, концепція "діалогу культур", теорія полікультурної освіти та 
педагогічна герменевтика. Вважаємо необхідним здійснити короткий аналіз зазначених концепцій з 
метою визначення можливостей формування толерантності у студентської молоді. 

Сутність культурологічного підходу полягає в розкритті індивідууму всього багатства змісту 
світової людської культури. Завданнями культурологічного підходу у формуванні особистості є не 
тільки збереження, трансляція, відтворення й розвиток культури, але й умови для саморозвитку 
творчої індивідуальності людини, оволодіння нею культурними цінностями, необхідними для 
розвитку духовних сил, здібностей і вмінь, формування моральної відповідальності перед 
суспільством, забезпечення можливостей саморозвитку. Культурологічний підхід є тим підґрунтям, 
на якому базується концепція міжнаціонального виховання людей, усвідомлення причетності кожної 
особистості до глобалізованого громадянського суспільства.  

Реалізація культурологічного підходу у ВНЗ пов’язана з наявністю в навчальних планах 
підготовки фахівців відповідних загальнокультурних навчальних дисциплін та їх змістовним 
наповненням. Саме вони мають сприяти осмисленню таких понять та категорій, як культурна 
традиція, духовна культура, етнічна ідентифікація, національна самосвідомість, міжкультурна 
комунікація, культурна конвергенція, культура міжнаціонального спілкування, співробітництво, 
толерантність та інші.  

Розвиток особистості із застосуванням основних положень концепції "діалогу культур" В. Біблера 
дозволяє сформувати високий рівень культури спілкування, оскільки взагалі без цивілізованого 
ведення діалогу неможлива ефективна міжособистісна та міжнаціональна взаємодія. Тому проблему 
толерантності можливо розглядати з позиції реалізації проблеми спілкування.  

Концепція "діалогу культур" передбачає перехід від "людини освіченої" до "людини культури", 
яка здатна поєднувати у власній свідомості цінності та форми діяльності різних культур, іноді 
протилежних одна одній.  

Діалог як головний інструмент культури міжнаціонального спілкування реалізується у трьох 
площинах: міждержавній, міжгруповій та міжособистісній. Саме міжособистісному спілкуванню 
майбутньому фахівцеві потрібно навчитися у вищій школі. Міжособистісне спілкування – це 
суспільно-особистісні контакти й взаємозв’язки людей різних національностей у процесі їхньої 
суспільно-корисної діяльності в повсякденному житті. Діалог стає діалогом культур, коли 
індивідууми обговорюють звичайні питання буття, зрозумілі обом культурам. 

У вищому навчальному закладі спілкування як базовий компонент діалогу культур орієнтує 
навчально-виховний процес на терпимість до звучання іншої мови, незвичних традицій, кухні, одягу, 
побуту тощо. Необхідно у студентів формувати настанову на сприйняття інонаціонального 
середовища, спілкування із представниками інших національностей на принципах довіри, рівноправ’я 
та співробітництва. Діалог культур, етика міжнаціонального спілкування є ознакою моральної 
культури кожного індивіда, який толерантно ставиться до іншої культури.  
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Важливим напрямком формування толерантності є педагогіка толерантності. Педагогіка 
толерантності спрямована на набуття умінь конструктивного врегулювання конфліктів, які в останній 
час набули загрозливого характеру, та виховання в особистості настанов на ненаситне їх подолання. 
Педагогіка толерантності розуміється з двох позицій. По-перше, як об’єднуючий принцип усіх 
прогресивних педагогів, які пропагандують дотримання прав людини в системі освіти, необхідності 
без застосування насильства розв’язувати будь-які протиріччя та конфлікти, що тут виникають, та 
взагалі заперечують різні форми агресії у закладах освіти. По-друге, що важливо для нашого 
дослідження, як самостійний напрям сучасної педагогіки, методичною базою якого є терпимість та 
толерантність як гуманістичні цінності, психолого-педагогічні умови їх розвитку та реалізація 
принципів терпимої й толерантної взаємодії. 

Мета педагогіки толерантності – виховання молоді на основі ненасильства, в дусі толерантності, 
дотримуючись миру, співробітництва, поваги прав і свобод інших людей. Заперечення насильства як 
методу розв’язання міжособистісних, міжетнічних та міжконфесіональних конфліктів – одне з 
важливих завдань педагогіки толерантності.  

Важливим аспектом реалізації педагогіки толерантності є відображення її принципів у багатьох 
міжнародних нормативно-правових актах, зокрема в Декларації толерантності ЮНЕСКО, в яких 
зазначається, що розв’язання проблеми толерантності неможливо без будь-яких перетворень у 
системі освіти. Крім того, необхідно зміст педагогічної діяльності спрямувати на пошану людської 
гідності, оволодіння культурою миру, опанування ідей взаємного доповнення й взаємозалежності 
людей різних культур. Є. Зеленов рекомендує в педагогіці толерантності використовувати активні 
методи навчання й виховання – ділові та імітаційні ігри, диспути, дискусії, обговорення, застосування 
можливостей мережі Інтернет, як засобу формування навичок міжкультурної комунікації [7].  

Полікультурна освіта набула свого поширення у країнах, де історично співмешкають 
представники різних етносів, культур та релігій. Г. Дмітрієв вважає, що метою полікультурної освіти 
є спрямування педагогічних зусиль на запобігання нанесенню людям болю й ран тільки за те, що вони 
відрізняються один від одного, можливості сприймати інших такими, якими вони є: недопущення 
фізичного насильства, жорстокості, морального й психологічного приниження іншої людини [8].  

Полікультурна педагогіка, з метою формування толерантності, спрямовує свої дії на розвиток у 
студентів етнокультури та громадянської спрямованості. Ці напрями взаємопов’язані й доповнюють 
один одного, оскільки через усвідомлення багатомірності світу та етнокультурного розмаїття краще 
розуміється місце культури свого народу в загальнокультурній цивілізації. Крім того, стає очевидним, 
що цінності, притаманні одному народові, поділяються й іншими народами. З іншого боку, вважає 
Р. Агадуллін, громадсько-патріотичне виховання відіграє важливу роль у ставленні в студентів різних 
національностей єдиної суспільно значущої мети – побудови громадянського суспільства в нашій 
країні [9]. Толерантність, яка сформована під впливом оволодіння етнокультурою та громадського 
виховання, стає національною й спрямована, перш за все, на конструктивне порозуміння різних 
тенденцій у полікультурних державах. У контексті цього Т. Днєпрова розглядає толерантність як 
моральну якість та загальнолюдську цінність, що передбачає відкритість, діалог та співпрацю у 
міжнародних відносинах та соціальній практиці на підставі поваги мислення й образу життя інших; 
рівноправність та взаєморозуміння, за умов збереження та зміцнення власної позитивної національної 
ідентичності [10].  

Педагогічна герменевтика вивчає проблеми розуміння, тлумачення та виявлення глибинного 
змісту освітньої, виховної діяльності. У широкому сенсі герменевтику розуміють як мистецтво 
розуміння та тлумачення проявів духовної діяльності людини, що є важливим аспектом виховання 
толерантності.  

Педагогічна герменевтика, перш за все, є методом, який використовує педагог для розуміння учня, 
студента, його поведінки, особистісної позиції, з метою наближення викладача до розв’язання їх 
проблем та гуманізації життя. Використання герменевтичного підходу спрямовано на розвиток 
емпатії, виховання толерантності як норми життя. Шлях до толерантності – це важка емоційна, 
інтелектуальна праця й психологічне напруження викладача, оскільки тільки через зміну власних 
стереотипів, розвитку власного мислення він може побудувати толерантну взаємодію з учнями та 
сформувати в них цю моральну якість.  

Вважаємо, що всі розглянуті нами педагогічні теорії та концепції виховання толерантності 
поєднані загальною гуманістичною ідеєю, взаємодоповнюють та взаємно збагачують одна одну. Вони 
відповідають сучасним потребам глобалізації світової спільноти й побудовані на використанні 
основного інструменту порозуміння – діалогу. Дослідження проблем діалогічного спілкування та 
можливостей формування відповідних навичок, його ведення в системі вищої освіти є подальшим 
напрямком наших досліджень. 
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Матеріал надійшов до редакції 05.05. 2010 р. 

Степанов Е. П. Формирование толерантности  
как неотъемлемой составляющей современного специалиста. 

В статье рассматриваются проблемы формирования у студентов в системе профессионального 
образования толерантности как существенного качества будущего специалиста. Раскрыта 

сущность и влияние на развитие теории толерантности культурологического подхода, концепции 
"диалога культур", теории поликультурного образования, педагогической герменевтики. 

Проанализировано содержание и основные принципы педагогики толерантности. 

Stepanov E. P. Formation of Tolerance as an Integral Part of a Modern Specialist. 

The problems of students’ tolerance formation as an important property of future specialist are examined in 
the system of professional education. The essence and influence on development of the theory of cultural 
tolerance approach, the concept of "dialogue of cultures", theory of multicultural education, educational 

hermeneutics is disclosed. The content and basic principles of tolerance pedagogics are analysed. 
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НАВЧАННЯ ПИСЬМА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 

У статті наводяться результати анкетування щодо усвідомлення студентами напряму 
"Психологія" необхідності володіння вміннями професійної письмової комунікації англійською мовою. 
Через аналіз результатів визначено специфічні жанри професійно орієнтованого письма англійською 

мовою, яким необхідно навчати студентів напряму "Психологія".  

Значення письма для розвитку суспільства важко переоцінити. Багато дослідників надають йому 
визначного значення у розвитку цивілізації. Вважається, що з винаходом письма людство вийшло на 
нову ступінь інформаційної зрілості, яка прямо пов’язана з розумовою зрілістю людини [1; 2; 3]. 
Письмова форма спілкування надала нові схеми мислення, можливості якого в дописьмовій культурі 
були обмеженими. Усна мова стала передаватися в часі та просторі від одних поколінь до інших. 
Завдяки письму виникла наука, так як з’явилася можливість довготривалого та послідовного 
викладення результатів на письмі [3]. Письмо не втрачає свого значення, а навпаки, набуває все 
більшої цінності в сучасному світі. Люди все більше мають потребу у використанні грамотного 
письмового мовлення. Письмовий процес виступає як спосіб інформаційного посередництва: 
передача інформації від відправника (того хто пише) одержувачу (читачу), а інформація – це 
написаний текст. Цей аспект продуктивності письмової мови є дуже важливим для навчання 
студентів письмової мови [4]. 

Не викликає сумніву той факт, що письмова мова набуває все більшого значення, тобто все 
більшою стає роль письмового спілкування в отриманні та передачі інформації. Це проявляється у 
володінні вміннями виражати думки в письмовій формі. У роботах вітчизняних та зарубіжних 
психологів, лінгвістів та методистів письмова мова виступає як особлива знакова система, складна 
аналітична діяльність, найбільш важлива у процесі закріплення та передачі знань, потужне знаряддя 
мислення, що відіграє велику роль в розумовому розвитку людини [2; 3]. Таким чином, у сучасних 
умовах студентам необхідно оволодіти письмовим мовленням на високому рівні для реальної 
письмової комунікації. Однак, особистий педагогічний досвід, результати анкетування, бесіди з 
викладачами й спеціалістами в області психологія, аналіз письмових робіт студентів демонструють 
низький рівень володіння письмовою мовою студентами майбутніми психологами. 

Взагалі, хоча в сучасному світі письмо є дуже важливим та необхідним і багато дослідників 
надають йому великого значення, у вищих навчальних закладах (ВНЗ) України, нажаль, не 
приділяють належної уваги цьому виду мовленнєвої діяльності на відміну від говоріння, читання та 
аудіювання. У сучасній Україні не існує спеціальної підготовки фахівців-психологів до написання 
різних професійно-орієнтованих письмових документів та для контактів з іноземними колегами, що 
розширило б поле діяльності, обмін досвідом та ін. У сучасній методиці проблема навчання письма 
іноземною (англійською) мовою студентів напряму "Психологія" є маловивченою та абсолютно 
недослідженою. 

Виходячи з цього, на напряму "Психологія" Дніпропетровського університету економіки та права, 
з метою дослідження, було проведено анкетування. Студентам було запропоновано відповісти на 
питання щодо важливості володіння психологами іноземною мовою, сучасного стану підготовки 
фахівців цього профілю до ведення професійної письмової комунікації та складання необхідних 
документів іноземною (англійською) мовою, а також до необхідності удосконалення процесу 
навчання майбутніх психологів іноземної мови відповідно до їх потреб. 

Було складено анкету, питання якої направлені на визначення преференцій та потреб студентів-
психологів. Їм пропонували відповісти на питання, які допоможуть у розробці спеціальної методики 
та покажуть "проблемні місця" в навчанні студентів, а також сприятимуть вдосконаленню професійно 
орієнтованого навчального процесу. Анкета складалася з наступних питань: 

1. Наскільки, на Ваш погляд, знання іноземної мови є важливим у професійній діяльності 
психолога? 

2. Чи вважаєте Ви важливим навчання майбутніх психологів професійної письмової комунікації 
іноземною мовою? 

3. Як Ви вважаєте, наскільки важливим є для психолога вміння письмового професійного 
спілкування з іноземними колегами чи клієнтами та складання документів іноземною мовою. 

4. Вкажіть, сформованість яких умінь писемного мовлення є важливою для здійснення 
професійних обов’язків психолога. Можливі декілька варіантів відповіді (див.  нижче). 

5. Які з наведених нижче труднощів Ви відчуваєте під час  продукування письмового 
висловлювання англійською мовою з професійної тематики? Можливі декілька варіантів відповіді 
(див. нижче). 
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6. На Вашу думку, як часто у професійній діяльності психолога виникають ситуації, де йому 
потрібні вміння продукувати письмові висловлювання або складати документи іноземною мовою? 

7. На Вашу думку, який з видів мовленнєвої діяльності англійською мовою буде найважливішим 
для Вас? 

8. В яких, на Вашу думку, професійно-комунікативних ситуаціях психологу необхідні вміння 
письмового висловлювання іноземною мовою? Можливі декілька варіантів відповіді (див. нижче). 

9. Які функціональні типи писемного мовлення Ви вважаєте необхідними у професійній 
діяльності психолога? Можливі декілька варіантів відповіді. 

Всього в анкетуванні взяли участь 47 студентів денного та заочного відділень напряму 
"Психологія" Дніпропетровського університету економіки та права. Проведене анкетування студентів 
напряму "Психологія" показало наступні результати і стало зрозуміло, що, на їх думку, є важливим та 
необхідним, а також  продемонструвало наступні результати, які наведено у таблиці нижче (зміст 
питань дивіться вище): 

Таблиця 1. 
 

Номер 
питання Запропоновані студентам відповіді  

Одержані 
результати у 
відсотковому 
співвідно-
шенні 

дуже важливе 35,4% 
важливе 41,7% 

не має особливого значення 16,6 % 
важко сказати 4,2% 

1 

зовсім не важливе 2,1% 
так 62% 

не зовсім 21,3% 2 
ні 10,6% 

необхідним 25,5% 
бажаним 59,6% 

необов’язковим 12,8% 3 

не має принципового значення 2,1% 
писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, 

пов’язані  з особистою та професійною сферою 
19,9% 

писати у стандартному форматі деталізовані завдання та звіти,  
пов’язані з навчанням та спеціальністю 

11,3% 

готувати та продукувати ділову та професійну кореспонденцію 12% 
точно фіксувати повідомлення по телефону та від відвідувачів 7,1% 
писати з високим ступенем граматичної коректності резюме, 

звіти та ін. 
12,1% 

заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з 
високим ступенем граматичної коректності 

8,5% 

користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висло-
влювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс 

15,6% 

4 

виконувати цю низку мовленнєвих функцій та реагувати на них,  
гнучко користуючись загальновживаними фразами 

13,5% 

застосування граматичних структур, що є  необхідними для 
гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для 
розуміння та продукування широкого  кола текстів в професій-

ній сфері 

26,3% 

застосування правил англійського синтаксису для розпізнавання 
та продукування широкого кола текстів у професійній сфері 

14,9% 

використання мовних форм, властивих для офіційних регістрів 
професійного мовлення 

13,2% 

застосування широкого діапазону словникового запасу (у тому 
числі термінології), що є необхідним у професійній сфері 

30,7% 

5 

врахування культурних особливостей іншомовного соціуму 14,9% 
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Номер 
питання Запропоновані студентам відповіді  

Одержані 
результати у 
відсотковому 
співвідно-
шенні 

дуже часто 8,5% 
часто 14,9% 
іноді 53,2% 

дуже рідко 23,4% 
6 

ніколи 0% 
читання 21,1% 
письмо 17,1% 

аудіювання 10,5% 
7 
 

говоріння 51,3% 
написання рефератів 4,7% 

есе 8,5% 
резюме 25,6% 

короткі статті 17,8% 
конспекти 12,4% 
нотатки 8,5% 
тези 6,2% 

8 
 

особисті презентації 16,3% 
опис 12,7% 

розповідь 21,2% 
звіт 13,6% 

міркування 16,1% 
повідомлення 22% 

9 
 

переконання 14,4% 
 

З результатів анкетування видно, що велика кількість студентів-психологів, а саме 62% опитаних, 
вважають письмову мову достатньо важливим та необхідним видом мовленнєвої діяльності 
англійською мовою. За допомогою анкети студенти показали, що їм необхідна письмова англомовна 
комунікація для здійснення професійних обов’язків, що дає підстави навчати студентів такій 
комунікації.  

За допомогою результатів, проведеного анкетування, виділені специфічні жанри англомовного 
письма, яким, на думку студентів, потрібно навчати майбутніх психологів, а саме: резюме, короткі 
статті та конспекти, повідомлення, розповіді, особисті презентації, міркування, переконання, нотатки, 
тези, описи, звіти, есе, реферати. Це ті жанри, які показали найбільший відсоток відповідей, бо вони є 
надзвичайно важливими, оскільки виконуючи свої професійні обов’язки, майбутні психологи, 
ймовірно, найчастіше будуть використовувати саме ці жанри. Чимало українських випускників 
шукають роботу за кордоном, іноземні спеціалісти-психологи приїздять в Україну і, ймовірно, їм 
знадобляться такі вміння, як для професійних, так і для особистих, приватних контактів та потреб. 
Володіння відповідними навичками та вміннями суттєво розширять їх професійні можливості. 
Мабуть доцільним буде навчати студентів написання коротких звітів, що є важливим для виконання 
різноманітної роботи не тільки в галузі пов’язаній з психологією, а й у будь-якій іншій. 

Спираючись на наведені результати стає зрозуміло, що необхідно розробити методику, комплекс 
відповідних вправ та завдань для оволодіння професійно орієнтованим письмом англійською мовою. 
Наступним кроком нашого дослідження планується розробка саме такої методики, яка дозволить 
сприяти кращому оволодінню англомовним письмом для професійних цілей студентів напряму 
"Психологія". Завданням такої методики буде підготовка майбутніх фахівців до професійних 
контактів із зарубіжними колегами через створення англомовних писемних документів різних видів. 

Крім цього, планується проведення анкетування практикуючих психологів, які безпосередньо 
працюють в цій галузі. Їхня точка зору, досвід та особливості професійної практики також мають 
велике значення. Розгляд питання, що досліджується, з різних боків допоможе ефективніше 
розробити методику навчання англомовного письма для професійних цілей студентів напряму 
"Психологія". 

Запланованим також є лінгвістичний аналіз англомовних письмових документів, виділених 
жанрів, для урахування виявлених лінгвістичних особливостей у методиці навчання. Дослідження 
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планується як теоретично-експериментальне з експериментальною перевіркою ефективності 
методики, розробленої на основі висунутих теоретичних положень. 
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Близнюк А. А. Обучение письму на английском языке будущих психологов. 

В статье рассматриваются результаты анкетирования относительно  осознания студентами 
направления "Психология" необходимостью владеть умениями профессиональной письменной 

коммуникации на английском языке. С помощью анализа результатов, определены специфические 
жанры профессионально ориентированного письма на английском языке, которым необходимо 

учить студентов направления "Психология". 

Bliznyuk А. О. Teaching English Writing to Psychologists. 

The article is devoted to the analysis and definition of the goals of teaching writing in English for specific 
purposes to students majoring in psychology. The analysis and definitions of teaching are based on the 

communicative language teaching methodology, results of questionnaire and students’ needs. Relevant level 
of proficiency in writing in English for specific purposes is defined. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ СТРАТЕГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 
СУЧАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ 

У статті окреслено місію та основні завдання управління розвитком сучасного педагогічного 
коледжу. Виявлено основні засади функціонування та розвитку вищих навчальних закладів, які 

залежать від стратегічних напрямків, які визначають сучасний стан освіти в державі та світі. 
Розглядаються основні вимоги до формулювання місії та завдань управління розвитком 

педагогічного коледжу. 

Сучасні зміни соціально-економічних умов у суспільстві безпосередньо впливають на зміни в 
системі освіти. Так у результаті реформування вітчизняної системи освіти, яке було спрямоване на 
перехід до ступеневої підготовки фахівців, інтеграцію вітчизняної освіти в міжнародне науково-
освітнє співробітництво, оновлення змісту вищої освіти, запровадження ефективних педагогічних 
технологій, ефективне використання наукового потенціалу вищої школи – були створені педагогічні 
коледжі як навчальні заклади нового типу. 

На сьогодні наукові джерела не дають необхідних відповідей, яким повинен бути педагогічний 
коледж, на що віг має бути спрямованим, яким чином управляти його розвитком. Саме тому 
актуальною є проблема визначення основних стратегічних орієнтирів розвитку педагогічного 
коледжу. 

Аналіз сучасних наукових досліджень показав, що поява коледжів у нашій державі є позитивним 
явищем, яке відображає тенденцію до подальшої інтернаціоналізації вищої освіти в європейських 
країнах і свідчить про намагання будувати вищу освіту України за європейськими зразками. На таких 
позиціях будують свої погляди В. П. Козуб, Н. В. Житнік, В. М. Хайруліна, М. В. Кондрух та інші. 

Так, В. М. Хайруліна розглядає визначення мети роботи колективу українського колежу як одну із 
дій управління школою нового типу. М. В. Кондрух наголошує на тому, що ефективність управління 
розвитком професійно-педагогічного коледжу залежить від розробки і реалізації програми розвитку 
навчального закладу. Н. В. Житнік, розглядаючи організаційно-педагогічні умови підготовки 
бакалаврів у коледжі приватної форми власності, доводить необхідність розробки концепції 
діяльності коледжу. 

Слід відмітити, що у вітчизняній теорії і практиці не накопичено достатнього досвіду щодо 
організації діяльності педагогічних коледжів. Саме тому, метою даної статті є визначення місії та 
основних завдань як стратегічних орієнтирів управління розвитком сучасного педагогічного коледжу. 
Експериментальною базою даного дослідження виступав Стахановський педагогічний коледж 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Одним із основних етапів стратегічного планування діяльності навчального закладу є визначення 
його місії. 

У широкому розумінні місія – це філософія і призначення, смисл існування будь-якої організації. 
У вузькому розумінні місія – це твердження, яке розкриває смисл існування організації, в якому 
проявляється різниця даної організації від подібних до неї. 

Найбільш розгорнуте визначення місії дає О. С. Виханський: "У разі широкого розуміння місія 
розглядається як константа філософії і призначення, смисл існування організації" [1: 45]. Об’ємним за 
розумінням є визначення місії школи О. І. Мармазою: "Місія є засобом самовизначення і 
самовираження колективу школи" [2: 66]. 

До факторів, які визначають місію педагогічного коледжу, на нашу думку, необхідно віднести: 
наявність ресурсів (людських та матеріально-технічних) для досягнення намічених цілей; специфічні 
особливості роботи навчального закладу; стан зовнішнього середовища по відношенню до 
педагогічного коледжу; стиль поведінки та діяльності педагогів; історичні особливості навчального 
закладу. 

Основуючись на дослідженнях В. Баранчеєва [3], пропонуємо наступну послідовність 
формулювання місії педагогічного коледжу, яка дозволяє максимально повно відобразити специфіку 
педагогічного коледжу та його діяльності в прогнозованих умовах зовнішнього середовища: 

− місія-призначення – вузьке, але конкретне розуміння і визначення виду діяльності, 
характеру освітніх послуг і кола їх споживачів; перше уявлення про смисл існування коледжу;  

− місія-орієнтація – широке розгорнуте уявлення про систему цінностей, яких дотримується 
колектив педагогічного коледжу (керівництво, викладачі, студенти, обслуговуючий персонал); 
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− місія-політика – концентрація головних цілей і більш чітке уявлення про поведінку 
педагогічного коледжу у найближчий період і на перспективу, тобто "бачення" майбутнього стану 
коледжу. 
Місія розробляється і відповідно підтримується всіма учасниками освітньої установки. У зв’язку з 

цим, з метою визначення місії Стахановського педагогічного коледжу, викладачам, керівництву, 
студентам ІІІ-V курсів, батькам було запропоновано відповісти на запитання: "Яким Ви бачите 
педагогічний коледж, його основне призначення?"; "Щоб Ви хотіли змінити і як цього досягти?"; 
"Хто ми, що ми робимо і куди прямуємо?"; "Чи співвідносяться Ваші ідеї з провідними тенденціями 
розвитку освіти?"; "Чи є у наявності внутрішні та зовнішні умови для здійснення провідних ідей 
розвитку коледжу? Визначте їх."; "Яка ступінь позитивних змін, запропонованих Вами? У чому буде 
виражатися ефект змін?"; "У які терміни можуть бути реалізовані запропоновані зміни?" 

Аналіз відповідей дозволив чітко уявити собі характер діяльності педагогічного коледжу на 
сьогоднішній день і в майбутньому, а також продумати можливі перспективи на 5-10 років вперед, 
тобто визначити курс, який повинна взяти навчальна установа і допоможе виробити індивідуальність 
педагогічного коледжу. 

У результаті проведеної роботи була визначена наступна місія Стахановського педагогічного 
коледжу: вплив на суспільство через духовно-інтелектуальний розвиток особистості педагога в 
процесі творчого становлення в контексті інноваційних технологій. 

Основні вимоги до формування місії педагогічного коледжу містилися в доборі простих і 
зрозумілих термінів, які б забезпечували одноваріантне тлумачення. Але при цьому не повинен бути 
утиснений творчий розвиток навчального закладу. 

Формулювання місії дало можливість: 
− ідентифікувати педагогічний коледж до суб’єктів зовнішнього середовища; 
− самому педагогічному коледжу визначити свій імідж; 
− спрямовувати інтереси співробітників коледжу до наміченої мети; 
− вимагати регулювання факторів управління коледжем; 
− допомогти поглянути на діяльність педагогічного коледжу зі сторони; 
− установити загальну культуру педагогічного коледжу; 
− приймати найбільш важливі рішення всім колективом. 

Місія педагогічного коледжу, як і будь-якого закладу освіти конкретизується системою цілей. 
Терміни "ціль", "мета" широко застосовуються в управлінській та педагогічній літературі. Що ж це 
таке "цілі", і як вони можуть бути визначені? 

О. С. Виханський визначає цілі як конкретні стани окремих характеристик організації, досягнення 
яких є для неї бажаним і на досягнення яких спрямована її діяльність [1: 159]. 

М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі вважають, що цілі є конкретні кінцеві стани або бажаний 
результат, якого прагне досягти група, що працює разом [4: 89]. 

А. Г. Поршньов, З. П. Румянцева, Н. А. Соломатін доводять, що цілі – це конкретизація місії 
організації у формі, доступної для управління процесом їх реалізації [5: 61]. 

Як бачимо, у всіх наведених визначеннях ціль розуміється як образ бажаного стану установи або 
бажаний результат будь-яких дій. На наш погляд цього недостатньо, щоб образ бажаного став ціллю. 
Аналізуючи поняття цілі, В. С. Лазарєв і М. М. Поташник звертають нашу увагу, що "ціль – не просто 
образ бажаного результату (в цьому вона співпадає з прекрасними мріями, прожектами і т.д.), а образ 
результату, по-перше, з фіксованим часом його отримання, по-друге, співвіднесення з можливостями 
його отримання до вимог терміну (реалістичний), по-третє, мотивуючий суб’єкт діяти в напрямі його 
досягнення (декларуючи мету, суб’єкт може прагнути отримати зовсім інший результат, а в цьому 
випадку ціль, що декларувалася – псевдоціль), по-четверте, операційно визначений, тобто заданий 
так, що завжди можливо порівняти фактично отриманий результат із бажаним" [6: 217-218]. 

У теорії менеджменту вважається, що для того, щоб цілі виконували своє призначення, вони 
повинні мати певні характеристики. М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі виокремлюють такі вимоги 
до цілей: конкретність і вимірність, що створює чітку базу для майбутніх рішень і оцінки ходу 
роботи; чітка орієнтованість у часі: слід точно визначати, коли має бути досягнутий прогнозований 
результат; досяжність для того, щоб сприяти підвищенню ефективності організації: встановлення 
мети, яка перевищує можливості організації, або через нестачу ресурсів чи зовнішніх факторів, може 
привести до негативних наслідків; взаємопідтримка: досягнення однієї мети не повинно заважати 
досягненню інших цілей [4: 266-268]. 

Більш широкий перелік вимог до цілей, але схожий з попередніми, виділяють О. С. Виханський і 
А. І. Наумов. На їх думку, цілі повинні бути: 

• досяжними, але не дуже легкими або нереальними. Нереальна мета приводить до 
демотивації робітників і втрати ними орієнтирів. 
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• гнучкими, тобто могли б підлягати корегуванню у відповідності до змін, які можуть 
відбуватися в оточенні. 

• вимірними, тобто підлягати кількісному виміру або оцінці за допомогою опису. 
• конкретними, тобто ціль повинна чітко фіксувати, що необхідно отримати в результаті 

діяльності, в які терміни необхідно її досягти і хто повинен досягти ціль. 
• поєднаними, оскільки єдність передбачає, що довгострокові цілі відповідають місії, а 

короткострокові – довгостроковим. 
• прийнятними для основних суб’єктів впливу, визначених діяльністю організації, і, в 

першу чергу для тих, кому прийдеться їх досягати [7: 161-162]. 
О. І. Мармаза на основі досліджень В. С. Лазарєва виокремлює такі властивості цілей відповідно 

до певних залежностей: 
ü "мета-потреба" означає актуальність цілі; 
ü "мета-можливість" означає реалістичність; 
ü "мета-результат" означає контрольованість цілей; 
ü "мета-час" означає визначеність у часі; 
ü "мета-місце" означає просторову визначеність [2: 66]. 

Аналіз різних класифікацій цілей педагогічних коледжів Східного регіону дозволив виявити 
чотири напрями, а саме: визначення цілей навчального закладу у вигляді соціальних, кількісних або 
якісних показників діяльності; визначення цілей у чотирьох вимірах – кількісному, економічному, 
якісному і з точки зору перспективи розвитку; визначення довгострокових і короткострокових цілей, 
основаних на місії; виділення ключових просторових рамок, за межі яких цілі не виходять. 

Цілі педагогічного коледжу ми диференціювали за рівнями ієрархії: перший рівень – глобальна 
ціль, яка співпадає з місією; другий рівень – стратегічні цілі функціональної області діяльності – 
відкрити..., створити..., впровадити... і т.д.; третій рівень – оперативні цілі, які відносяться до 
конкретних проектів і при цьому сприяють реалізації цілей другого і першого рівнів; четвертий рівень 
– закріплення оперативних завдань за виконавцями у реалізації конкретних проектів. 

Виходячи із вищезазначеного, реалізація місії Стахановського педагогічного коледжу передбачає 
досягнення наступних стратегічних цілей: 

− забезпечення оптимальних умов для оволодіння студентами системою загальноосвітніх, 
фундаментальних та професійних знань на рівні вітчизняних та європейських стандартів для 
розвитку соціально зрілої творчої особистості з активною громадською позицією та духовно-
культурною сутністю; 

− впровадження в навчально-вихований процес інноваційних педагогічних технологій для 
створення розвивального простору, розширення мобільності, активізації рефлексивної самостійної 
роботи студентів та викладачів; 

− збільшення контингенту студентів за рахунок відкриття нових спеціальностей, додаткових 
спеціалізацій та освітніх програм, що користуються попитом на ринку освітніх послуг; 

− створення сприятливих умов для розвитку всіх категорій педагогічних працівників, 
підвищення їх наукової, методичної кваліфікації, морально-особистісного вдосконалення та 
самовираження; 

− визначення та впровадження пріоритетних напрямків виховної роботи зі студентами у світлі 
реалізації державної національної концепції виховання; 

− укріплення науково-дослідної діяльності коледжу через спільну наукову роботу викладачів і 
студентів та інтеграцію с базовим навчальним закладом – Луганським національним 
університетом імені Тараса Шевченка; 

− підсилення ролі студентського самоврядування, визначення перспектив його розвитку; 
− налагодження наукового, навчально-методичного співробітництва з вищими навчальними 

закладами України та зарубіжжя; загальноосвітніми, дошкільними та іншими освітніми закладами 
Луганської області; 

− забезпечення матеріально-технічними, педагогічними ресурсами, здатними утримувати та 
покращувати імідж педагогічного коледжу на освітньому просторі держави та області; 

− створення оптимальної організаційної структури педагогічного коледжу і відповідного до 
неї механізму управління; 

− виявлення і подолання слабких сторін у різних сферах діяльності педагогічного коледжу. 
Таким чином, місія і основні цілі діяльності повинні відзначатися: конкретністю, вимірністю, 

співставленістю (єдністю), напруженістю, досяжністю, можливістю коректування. 
Перераховані вище цілі відповідають основним напрямкам діяльності педагогічного коледжу, але 

вони не претендують на те, щоб їх вважали еталоном, бо повного переліку цілей взагалі не може 
існувати.  
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Проблема визначення місії та основних цілей як стратегічних орієнтирів управління розвитком 
навчальних закладів може бути предметом подальшого вивчення як науковцями, органами 
управління освітою різного рівня, так і конкретними навчальними установами. 
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Горобец Д. В. Определение миссии и основных целей управления развитием 
современного педагогического колледжа. 

В статье очерчены миссия и основные задачи управления развитием современного педагогического 
колледжа. Выявлены основные базисы функционирования и развития высших учебных заведений, 

которые зависят от стратегических направлений, определяющих современное состояние 
образования в государстве и мире. Рассматриваются основные требования к формулировке миссии и 

задач управления развитием педагогического колледжа. 

Horobets D. V. Defining of the Mission and the Main Aims  
of Managing the Development of a Modern Teachers College. 

The article outlines the mission and main tasks of development of the modern Teachers College. The basic 
principles of operation and development of higher educational establishments, which depend on the strategic 

directions that define the current state of education in the country and the world are singled out. The main 
requirements for the formulation of mission and goals of development Teacher's College are being viewed. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-ДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОФІЛЬНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ 

У статті описано концептуально-дидактичну модель допрофільної підготовки школярів, шляхи й 
умови профільного самовизначення учнів основної школи. Висвітлено основні етапи професійного 

самовизначення (підготовчий, допрофільна підготовка, профільне навчання, постпрофільний) і стадії 
підготовки учнів до вибору профілю навчання (ознайомчо-рорзвивальна, аналітично-діагностична, 

орієнтаційно-прогностична). 

У період входження України до європейського інтелектуального простору важливим напрямом 
модернізації освіти є підготовка випускників до життя в умовах ринкової економіки. Одним з 
важливих шляхів реалізації цієї ідеї є профільне навчання, яке сприяє професійному самовизначенню 
особистості [1; 2]. Цей процес двоетапний: допрофільна підготовка і профільне навчання. Обидва 
етапи однаково важливі, вони спрямовані на вибір подальшого напряму в освіті і професійній 
діяльності. Тобто, якщо в старшій школі учні мають визначитись відносно майбутньої професії, то в 
основній школі відбувається попереднє самовизначення відносно напряму подальшої власної 
діяльності. Тому основною метою допрофільної підготовки є формування у школярів здатності 
робити свідомий вибір профілю навчання, який відповідає їхнім здібностям і інтересам. 

У підлітковому віці учні ще не можуть остаточно з’ясувати, які з навчальних предметів їм більше 
подобаються. Їм бракує й знань про світ професій. У них ще відсутнє уміння співвідносити свої 
нахили і можливості з вимогами професії [3]. Розв’язанню цих проблем перш за все і має слугувати 
допрофільна підготовка. 

Питання допрофільної підготовки розробляли Л. Бобровська [3], А. Жафяров [4], Н. Ладнушкіна 
[5], В. Матвієнко [6], О. Саприкіна [3], І. Сергіїв [7], Г. Тахтамишева [8] та ін. Розробки зазначених 
авторів стосувались концепції, навчальних планів допрофільної підготовки, технологій навчання. 
Проте системи допрофільної підготовки та дидактичних умов її ефективної реалізації в опублікованих 
роботах не виявлено. Тому метою нашої статті стало висвітлення розробленої концептуально-
дидактичної моделі допрофільної підготовки та її основних компонентів (Рис. 1). 

У ході дослідження ми дійшли висновку, що серед загальних дидактичних принципів у 
допрофільній підготовці домінуючими є такі: індивідуалізація, гуманізація, науковість, креативність, 
зв’язок з життям, спрямування особистості на профільне самовизначення. Відповідно домінуючими 
підходами у профільній підготовці ми вважаємо диференційований, рівневий, проблемний, 
діяльнісний, рефлексивно-творчий, системний, акмеологічний, компетентнісний. У процесі 
експерименту з’ясувалось, що найбільш оптимальними для професійного самовизначення учнів 
виявились, за нашим поділом, чотири етапи: а) підготовчий (пропедевтичний) (1-7 кл.); 
б) допрофільна підготовка (8-9 кл); в) профільне навчання (10-12 кл); г) постпрофільний етап – (1-2 
роки моніторингу професійного становлення випускників). 

Оскільки темою нашого дослідження були дидактичні умови допрофільної підготовки, то етапи 
пропедевтичний і допрофільної підготовки ми розділили на стадії, відповідно до вікових психолого-
педагогічних особливостей учнів. Зокрема, на підготовчому етапі виокремили три стадії: 
а) ознайомчо-розвивальну (початкова школа); б) аналітично-діагностичну (5-6 кл.); в) орієнтаційно-
прогностичну (7 кл). 

На першій з них ми враховували такі особливості учнів цього віку: зміна необов’язкової ігрової 
діяльності на обов’язкову, навчальну, перевага фантазійних уявлень про майбутню професію (‘мрію 
стати чаклуном’) над реальністю. У цей період відбувається реалізація природних задатків: до 
малювання, ліплення, конструювання тощо. Тому на цій стадії ми радили вчителям спрямовувати 
діяльність на створення умов, адекватних здібностям учня, забезпечення розвитку творчості, 
виявлення заростків здібностей та нахилів, ознайомлення з відповідними професіями: художника, 
скульптора тощо. 

Психологічними особливостями учнів другої стадії підготовчого етапу є нестійкість інтересів, 
ситуативна мотивація вибору, ‘пошуки себе’ в різних сферах діяльності. Тому в цей період учні 
відвідують багато гуртків, виявляють цікавість до професій певного напряму за предметом праці (за 
Є. Климовим). Тому діяльність учителів ми спрямовували на розширення кола пізнавальних інтересів 
учнів, здійснювали діагностування здібностей, проводили диференційовано-діагностичне опитування, 
аналітико-діагностичні бесіди, експертний аналіз навчальної та пізнавальної діяльності, спостерігали 
‘націлювання’ учнів на різні професії під впливом вибраних ними курсів за вибором. 
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На третій, орієнтаційно-прогностичній стадії підготовчого етапу (7 кл.) за результатами 
моніторингу педколективу відбувалось інтенсивне формування ‘Я-концепції’, спостерігалась чіткіша 
мотивація вчинків, ставали помітнішими здібності, відбувались пошуки сфери прикладання 
професійних інтересів, співставлення власних здібностей з вимогами бажаної професії. Діяльність 
учителів ми спрямовували на подальше вивчення індивідуальних особливостей з метою ‘відкриття 
таланту’, прогнозування професійного самовизначення. Ознайомлення з напрямами професійної 
діяльності відбувалось під час екскурсій, відвідування секцій, гуртків тощо. ‘Примірювання’ себе до 
різних професій спостерігалось залежно від збагачення інформації про професії. 

Основна ж робота з формування готовності до вибору профілю навчання відбувалась на стадії 
допрофільної підготовки (8-9 кл.). Цей етап ми умовно розділили на дві стадії: рефлексивно-
підготовчу (8 кл.) та стадію профільного самовизначення (9 кл.). На першій з них, в учнів 8-х класів 
спостерігалась яскравіше виражена рефлексія, сумніви, пошуки усвідомлення власних дій і мотивів, 
розвиток професійної свідомості. Види навчальної діяльності в цей час відповідають змісту курсів. 
Діяльність учителів ми спрямовували на спонукання учнів до рефлексії, на підготовку до вибору 
профілю навчання, а потім професії згідно з схемою ‘хочу – можу – маю – треба’ і співставлення цих 
компонентів щодо себе. 

На другій стадії етапу допрофільної підготовки (9 кл.) – стадії профільного самовизначення згідно 
з результатами моніторингу відбувалась чіткіша диференціація пізнавальних здібностей і м’якої 
профілізації навчання, формування особистісного сенсу вибору видів діяльності, ускладнення 
структури професійних мотивів, формування професійних намірів. До домінуючих видів навчальної 
діяльності учнів 9-го класу, за нашими спостереженнями, відноситься самостійний пошук цікавої 
інформації, накопичення умінь самостійного розширення знань, відбувається посилення 
усвідомленого інтересу до певних навчальних предметів і відповідних галузей науки, техніки, 
мистецтва. Діяльність учителя в цей час ми спрямовували на використання ситуацій впливу на 
систему мотивації профільного самовизначення. Ознайомлення з напрямами професійної діяльності 
відбувалось за рахунок удосконалення інваріантного компонента змісту навчання та створення 
варіативного його компонента – пропедевтичних, предметних, міжпредметних та орієнтувальних 
курсів за вибором, інноваційних форм і методів навчання: наукових експедицій, тренінгів, 
винахідництва тощо.  

Розглянемо дидактичні умови, за яких реалізовувались психолого-дидактичні засади до 
профільної підготовки, тобто ‘спрацьовувала’ наша концептуально-дидактична модель. До таких 
умов ми віднесли: а) розробку змістового аспекту навчання; б) психологічний супровід учнів і батьків 
у процесі допрофільної підготовки; в) педагогічну підтримку учнів і батьків з питань вибору 
профілю; г) інформаційне забезпечення процесу допрофільної підготовки. Розробку змісту 
допрофільної підготовки ми здійснювали у двох напрямках: а) удосконалення профорієнтаційної 
інформації основних інваріантних курсів; б) розробка змісту професійно спрямованих варіативних 
курсів для учнів 8-9 класів. Удосконалення змісту основних курсів ми проводили не лише у 8-9 кл., а 
й на підготовчому етапі, зокрема, у початковій школі розроблялись сюжети розмальовок професійно 
спрямованого змісту (праця механізаторів, лікарів тощо). У 5-6 класах, наприклад, учні вели словники 
професій, дізнаючись не тільки про їх правопис, а й про характер праці людей певних професій; у 7-8 
класах проводились тематичні короткотривалі (6-8 год.) додаткові курси з метою зацікавлення 
предметом і поглиблення знань. Наприклад, ‘Цікава математика’ для учнів 6-7 класів, ‘Мова моя 
калинова’ – для 7 класів, ‘Україна – моя країна’ – для 8 класів тощо. На етапі допрофільної підготовки 
(8-9 кл.) удосконалення інваріантного змісту здійснювалось за рахунок: а) професійно спрямованої 
інформації; б) розробки завдань для самостійної роботи учнів; в) розробки завдань з проблемним 
підходом; г) розробки проективних завдань. 

Для професійно спрямованих елективних курсів ми розробили дидактичні вимоги до їх створення 
та шляхи їх реалізації. Визначили типи елективних курсів: пропедевтичні, предметні, міжпредметні, 
орієнтувальні та керували розробкою таких курсів. Наприклад, ‘Історія українського козацтва’ (8 кл.), 
‘Славетні сторінки історії України’ (9 кл.), ‘Сходознавство’ (8-9 кл.) тощо. Ми провели аналіз ефек-
тивності засвоєння удосконаленого змісту і його вплив на вибір профілю навчання. Бесіди з учнями і 
вчителями засвідчили підвищення інтересу учнів до відповідних навчальних предметів, їх зацікав-
лення професіями, в яких потрібні набуті знання. Окремо ми досліджували вплив курсів за вибором 
на ознайомчу, розвивальну, мотиваційну функції навчання, на цьому етапі аналізували успішність 
учнів з обраних елективних курсів. Результати засвідчили, що інтерес учнів підвищився, бо вони піс-
ля восьмого класу просили продовжити відповідні курси в 9-му класі. Вони з власної ініціативи від-
шукували додаткову інформацію в літературі та в Інтернеті з професійних проблем, які їх зацікавили. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурно-концептуальна модель профільного самовизначення учнів основної школи
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Наступною умовою успішного профільного самовизначення школярів був психологічний супровід 
учнів у процесі допрофільної підготовки та перевірка ефективності роботи школи в зазначеному 
напрямі. З цією метою щорічно в динаміці проводилась психодіагностика інтересів, здібностей, 
можливостей учнів до вибору профілю навчання. Ми проводили також профдіагностику учнів, яка 
включала: а) психомедичну діагностику для вибору певного профілю; б) індивідуальне 
консультування щодо обмежень у виборі подальшої сфери діяльності; в) проведення ще на 
підготовчому етапі до допрофільної підготовки серії проб за предметом праці (за Є. Клімовим) та 
виявлення вектору самовизначення за схемою ‘хочу – можу – маю – треба’. Психологічним 
супроводом допрофільної підготовки стала також розробка і апробація навчальної програми для учнів 
8-9 класів ‘Пізнай себе’ (70 год.). Ця програма призначалась для здійснення допомоги у визначенні 
інтересів і виборі профілю навчання, допомоги вчителям у доборі методів навчання залежно від 
домінуючої стратегії переробки і сприйняття інформації: лівокульової з фізико-математичним 
складом розуму, правокульової з образним, гуманітарним мисленням та рівністю обох півкуль мозку 
в учнів природничого профілю. З боку психологів і вчителів здійснювалось психологічне 
забезпечення школярів інформацією про потенційні можливості і здібності учнів. Час від часу 
проводилось сімейне консультування щодо напряму подальшої сфери діяльності учнів. Спільними 
зусиллями психологів та вчителів поступово здійснювалось формування мотивації до 
самовизначення. Ефективність психологічного супроводу на процес самовизначення особистості на 
етапі вибору профілю навчання перевірялась методами спостереження, бесід, анкетування. 
Результати перевірки засвідчили ефективність психологічного супроводу допрофільної підготовки 
учнів, полегшення їм вибору профілю навчання. 

Наступною дидактичною умовою ефективної організації допрофільної підготовки стала 
педагогічна підтримка. Вона полягала в залученні учнів до пошукової діяльності, виконанні 
нестандартних творчих дій з предметом праці, у розробці вчителями різнорівневих завдань із 
залученням аксіологічних знань, виборі адекватних форм, методів і засобів навчання залежно від 
індивідуальних особливостей учнів, їхніх домінуючих способів діяльності. З боку адміністрації шкіл 
спостерігалось максимальне використання  педагогічного потенціалу для підвищення 
конкурентоспроможності учнів, проектування їхніх освітніх траєкторій, опанування проектно-
дослідницьких і комунікативних методів, оформлення портфоліо. Протягом всього навчального 
процесу проводились консультативні бесіди з учнями і батьками щодо вибору сфери професійних 
інтересів. Ефективність педагогічної допомоги у профільному самовизначенні і продовженні 
неперервної освіти перевірялось у процесі бесід і спостережень за ходом допрофільної підготовки. 
Наприкінці 9-го класу 90% учнів (проти 49% на констатувальному етапі експерименту) завдяки 
впливу школи визначились з вибором профілю навчання. 

Важливою (четвертою) дидактичною умовою ефективної організації допрофільної  підготовки є її 
інформаційне забезпечення. Вона передбачає постійну інформаційну роботу в школі. З цією метою в 
експериментальних школах було оформлено відповідні кабінети та організовано в них роботу 
однойменних шкільних центрів допрофільної підготовки (надалі центр). Кожен такий центр оснащено 
комп’ютерами з відповідною інформацією, стендами з інформацією про наявні в школі профілі 
навчання, про профільні предмети в кожному із зазначених профілів. На стендах наводиться 
інформація психологів про поділ професій за предметом праці, про вимоги до претендентів на певні 
групи професій, демонструється взаємозв’язок типів професій та особливостей мисленнєвої 
діяльності особистості, дається інформація про навчальні заклади, які готують спеціалістів з певних 
професій, висвітлюється взаємозв’язок понять в ланцюгу ‘хочу – можу – маю – треба’, наводиться 
алгоритм вибору професії тощо. У таких центрах постійно чергують психологи і вчителі з метою 
надання консультацій учням і батькам. У шкільному центрі вивішена інформація про правові питання 
професійного самовизначення, учням надаються консультації з правових питань професійного 
спрямування. Наприклад, про обмеження на деякі професії за віком або за станом здоров’я, про 
шкідливі умови праці в деяких професіях тощо. 

У процесі орієнтування учнів на вибір профілю навчання, коли вони вже визначились з 
улюбленими предметами, ми намагались ширше знайомити учнів з досягненнями профільної науки, з 
науковою творчістю. На стендах центру надавали інформацію й про ВНЗ та ССНЗ, установи 
додаткової освіти, підприємства, що надають бажані професії. Для надання професійно спрямованої 
інформації в навчальному процесі використовували інформаційно-комп’ютерні технології (ІКТ). 
Окрім наведеної інформації, ми визначили варіанти мережевої взаємодії і склали угоди з деякими 
закладами та установами (наприклад, з центром зайнятості населення, закладами додаткової освіти  
для проведення відеоконференцій тощо. 

За результатами співбесід, анкетування учнів ми дійшли висновку, що інформаційне забезпечення 
чинить важливий вплив на процес профільного самовизначення учнів основної школи. За 
результатами анкетування на питання, яка з вищезазначених дидактичних умов найбільше вплинула 
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на вибір профілю навчання, відповіді розподілились таким чином: зміст навчання (переважно курси 
за вибором) – 26%, психологічний супровід – 20%, педагогічна підтримка – 24%, інформаційне 
забезпечення – 25%. (Решта учнів – 5% не дали відповіді.) Одержані дані свідчать про те, що всі 
зазначені дидактичні умови учні визнають приблизно однаковими за їх значенням для профільного 
самовизначення. 

Отже, визначені нами дидактичні умови мають застосовуватись обов’язково в комплексі, в такому 
випадку майже всі учні (95%) визначаються з вибором профілю навчання. 
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Замаскина П. И. Концептуально-дидактическая модель профильного самоопределения учащихся. 

В статье описана концептуально-дидактическая модель допрофильной подготовки школьников, 
пути и условия профильного самоопределения учащихся основной школы. Освещены основные этапы 
профессионального самоопределения (подготовительный, допрофильной подготовки, профильного 

обучения, постпрофильный) и стадии подготовки учащихся к выбору профиля обучения 
(ознакомительно-развивающая, аналитико-диагностическая, ориентационно-прогностическая). 

Zamaskina P. I. A Сonceptual-Didactic Model of Prestudy Preparation of Pupils. 

A conceptual-didactic model of prestudy preparation of pupils, ways and conditions of type self-education of 
pupils in secondary school are described in the article. The main stages of professional self-determination 

and phases of preparation of pupils for the choice of the type of studying are enlightened. 
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НАУКОВІ ЗАСАДИ ДОБОРУ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ  
ПРИ СТВОРЕННІ МОДУЛЬНОЇ СТРУКТУРИ  ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ 

 "БАЗИ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" 

У статті розглянуто трактовку поняття дистанційної освіти українськими та зарубіжними 
науковцями.  Висвітлено  основні  етапи створення (аналіз, планування та проектування) 

дистанційного курсу "Бази даних та інформаційні системи" з урахування наукових засад добору 
змісту навчального матеріалу.   

Визначальною прикметою сьогодення є перехід розвинутих країн світу від постіндустріального до 
інформаційного суспільства. В останні роки процес інформатизації українського суспільства стає 
закономірним чинником й інформатизації системи національної освіти. Перспективи розвитку 
України в сучасних умовах знайшли своє відображення у прийнятому Верховною Радою України 
Законі "Про національну програму інформатизації" вiд 04.02.1998 № 74/98-ВР (остання редакція вiд 
30.07.2010 на пiдставi 2289-17), Указах Президента "Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
функціонування та розвитку освіти в Україні" від 04 липня 2005 р. № 1013/2005 та "Про Національну 
доктрину розвитку освіти" № 347/2002 від 17.04.02 р., Концепції Державної цільової програми "Сто 
відсотків" на період до 2015 року, схваленої розпорядженням Кабінетом Міністрів України від 27 
серпня 2010 р. № 1722-р. Зокрема, в останніх двох документах зазначено, що впровадження сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій розглядається як пріоритетний напрямок у розвитку 
національної освіти, оскільки це забезпечує подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, 
доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в 
інформаційному суспільстві. В Указі також окреслені й шляхи досягнення вищеназваних задач: 
забезпечення поступової комп'ютеризації системи освіти, запровадження мережного навчання із 
застосуванням у навчальному процесі, поряд із традиційними засобами, нових інформаційно-
комунікаційних технологій. У Державній програмі "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті 
і науці" на 2006-2010 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 
№ 1153, вказано на необхідність нагального впровадження інформаційних та комунікаційних 
технологій у сферу освіти і науки та створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем.  

 Від успішного вирішення цих завдань суттєво залежатиме поступальний розвиток країни та її 
місце у світовій спільноті. 

Саме завдяки процесам інформатизації освіти можливою стала нова форма навчання – 
дистанційна, яка втілює найкращі здобутки традиційних форм навчання – очної, заочної, 
екстернатної.  До трактовки поняття дистанційної освіти зверталися багато зарубіжних та українських 
вчених. 

А. А. Андрєєв визначає дистанційне навчання як "...синтетичну, інтегральну, гуманістичну форму 
навчання, що базується на використанні широкого спектру традиційних і нових інформаційних 
технологій та їх технічних засобів, які залучаються для доставки навчального матеріалу, його 
самостійного вивчення, організації діалогового обміну між викладачем і учнем, коли процес навчання 
некритичний до їх розташування в просторі і в часі, а також до конкретної освітньої установи" [1: 26]. 

А. А. Аханян, досліджуючи поняття дистанційного навчання, сформулював кілька його визначень, 
що доповнюють одне одного [2: 39]: 

− "нова організація освітнього процесу, яка базується на принципі самостійного навчання 
студента", характеризується тим, що "учні, часто віддалені від викладача у просторі та в часі, у 
той же час мають можливість у будь-який момент підтримувати діалог за допомогою засобів 
телекомунікації";  

− "сукупність інформаційних технологій, які забезпечують доставку учням основного обсягу 
матеріалу, що вивчається, інтерактивну взаємодію учнів і викладачів у процесі навчання, надання 
студентам можливості самостійної роботи із засвоєнню навчального матеріалу, а також 
оцінювання знань та навичок, одержаних в процесі навчання";  

− "нову ступінь заочного навчання, де забезпечено використання інформаційних технологій: 
персональних комп’ютерів, відео- і аудіотехніки, космічної та оптоволоконної техніки". 
На думку вітчизняного вченого В.М. Кухаренка, "дистанційне навчання є комплексною 

педагогічною технологією, що поєднує досягнення педагогіки і психології з дидактичними 
можливостями інформаційних і телекомунікаційних технологій, що дозволяють використовувати 
комп'ютер як носій інформації та засіб  організації спілкування. Дистанційне навчання наслідує всі 
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сучасні особливості розвитку  суспільства і має на меті  формування особистості, здатної до творчого 
саморозвитку" [3]. 

Розвиток системи дистанційного навчання знаходить сьогодні відбиття в цілеспрямованій 
державній політиці України щодо інформатизації суспільства. Це чинні на сьогодні документи: Закон 
України "Про вищу освіту" № 2984-14 (остання редакція вiд 10.02.2010 на пiдставi 1798-17); 
згадуваний вже Закон України "Про Національну програму інформатизації" вiд 04.02.1998 № 74/98-
ВР; "Програма розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки" від 23 вересня 2003 р. 
№ 1494; Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної 
інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні", документ 
928/2000 (редакцiя вiд 31.07.2000). 

Дистанційне навчання перебуває на етапі активного становлення: розв’язуються питання 
технічного забезпечення організації дистанційної мережі, розробляються методичні аспекти 
створення дистанційних курсів, розглядаються можливі шляхи організації дистанційних занять та 
вирішуються інші теоретичні та практичні питання, пов’язані з впровадженням у навчальний процес 
дистанційної форми навчання. 

Одним із нагальних питань дистанційної форми навчання є питання навчально-методичного 
забезпечення процесу навчання, створення відповідних дистанційних курсів. Саме це і визначає 
актуальність представленої статті. Суть дослідження полягала у визначенні можливостей створення 
модульної структури курсу дистанційного навчання "Бази даних та інформаційні системи" з 
урахуванням теоретично і експериментально обґрунтованих принципів добору змісту: принцип 
пріоритету розвиваючої функції навчання; принцип диференційованої реалізованості; принцип 
інформаційної ємності і соціальної ефективності; принцип діагностико-прогностичної реалізованості, 
дидактичні принципи навчання (науковості та доступності, наступності, систематичності, 
системності, перспективності і наочності); модульний принцип добору змісту; принцип 
концентризму; принцип гуманізації і гуманітаризації освіти [4:11; 5]. 

Курс дистанційного навчання – це педагогічно самостійна, функціонально завершена, цілісно 
структурована і організована навчальна одиниця, яка базується на методології побудови систем 
дистанційного навчання. 

Основними етапами створення курсу дистанційного навчання є такі: 1) аналіз; 2) планування та 
проектування; 3) реалізація; 4) доставка (реклама курсу, реєстрація студентів); 5) оцінювання курсу. 

Зупинимось детально на перших двох етапах створення дистанційного курсу "Бази даних та 
інформаційні системи", оскільки саме вони є предметом пропонованого дослідження. 

На етапі аналізу розглядуваного дистанційного курсу було визначено: 
− дистанційний курс "Бази даних та інформаційні системи" розробляється для студентів 

третього курсу фізико-математичного факультету; 
− теоретичний матеріал дистанційного курсу "Бази даних та інформаційні системи" повністю 

відповідає діючій навчальній програмі для студентів фізико-математичного факультету та 
узгоджується з навчальними планами. 
Також на етапі аналізу з метою вивчення поінформованості студентів про дистанційну освіту, а 

також їхньої зацікавленості в запровадженні та використанні саме цієї форми навчання в 
Житомирському державному університеті, було проведено соціологічне опитування студентів заочної 
форми навчання. У опитуванні брали участь понад 150 осыб: студенти 2-4-х курсів фізико-
математичного факультету, 3-го курсів філологічного факультету та факультету підготовки вчителів 
початкових класів. Результати опитування визначили, зокрема, наступне [6]: 

− зацікавленість дистанційною освітою виявили більшість опитуваних (незалежно від факу-
льтету) і вважають її надзвичайно перспективним кроком на сучасному етапі. Найбільш обізнани-
ми в цьому питанні є студенти фізико-математичного факультету. Але більше половини студентів 
як філологічного факультету, так і факультету підготовки вчителів початкових класів розуміють 
значення поняття "дистанційна форма навчання": 

− переважна більшість респондентів виявила своє позитивне ставлення до запровадження 
дистанційної освіти у Житомирському університеті. Особливу зацікавленість виявили студенти 
фізико-математичного факультету. 
На першому етапі було також проаналізовано наявність ресурсів для впровадження створюваного 

курсу. До основних ресурсів відносять: витрати на необхідне обладнання і програмні засоби; час, 
відведений для створення курсу (оскільки цей процес трудомісткий і тривалий); наявність фахівців. 

З 2003 року поряд з введенням модульно-рейтингової системи оцінювання знань студентів та 
кредитно-модульної системи навчання в університеті передбачено і впровадження елементів 
дистанційної освіти. У Стратегічному плані розвитку Житомирського державного університету імені 
Івана Франка на період з 2010 по 2020 р., обговореному і схваленому на засіданні вченої ради 
університету 25 червня 2010 року (протокол № 12), визначено основні напрями і конкретні заходи, які 
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б сприяли підготовці і вихованню особистості, здатної до самореалізації та професійного зростання в 
умовах реформування сучасного суспільства, до організації навчального і виховного процесу в 
навчальних закладах з урахуванням інформатизації національної системи освіти. Зокрема в другому 
розділі "Удосконалення організації навчального процесу та науково-методичної роботи" наголошено 
на необхідності забезпечення реальної реалізації програм і проектів у сфері інформаційно-
комунікативних технологій (ІКТ) та підготовки кадрового складу університету до  
широкомасштабного використання можливостей ІКТ. Отже, створення дистанційного курсу "Бази 
даних та інформаційні системи" повністю узгоджується із стратегією розвитку Житомирського 
університету на найближчі роки, що забезпечить наявність ресурсів та фахівців різного профілю для 
впровадження дистанційного курсу. 

Етап планування та проектування є основним з концептуальної точки зору, оскільки саме на 
цьому етапі розробляється концепція курсу, яка уточнюється, реалізовується й оцінюється на 
подальших етапах.  

У процесі планування було визначено мету курсу: 
− формування  у студентів ґрунтовної теоретичної бази знань про: об'єкти системи управління 

базами даних; властивості цих об'єктів; проектування інформаційних систем, баз даних і систем їх 
керування;  

− формування практичних навичок з розробки логічної структури бази даних, створення 
таблиць баз даних та подальшої роботи з ними (конструювання запитів, зокрема мовою SQL, 
проектування форм, звітів тощо). 
До теоретичної бази знань належить: етапи розвитку технології баз даних, ієрархічні, мережні та 

реляційні моделі інформаційних систем, склад інформаційної системи, фізична організація БД,  хеш-
функції, принципи концептуального проектування баз даних, реляційна модель даних, реляційна 
алгебра та реляційне числення, управління реляційною базою даних, мова SQL.   

До практичних навичок належать: навички розробки логічної структури бази даних у процесі 
технічного проектування; вміння перетворювати розроблені концептуальні моделі БД у реляційні; 
навички розробки таблиць баз даних, вводу, модифікації, вилучення, відображення даних із  
використанням форм та табличного режиму; використання мови SQL під час роботи з базою даних. 

Мета курсу досягається через вивчення теоретичного матеріалу по кожній з визначених тем та 
поступове практичне оволодіння студентами навичками розробки, створення та експлуатації баз 
даних. Засвоєння теоретичних знань та оволодіння практичними навичками надасть студенту знання 
та вміння, що послужить суттєвим підґрунтям для вдосконалення майстерності роботи на ПЕОМ, а 
також подальшого використання комп'ютера в повсякденній діяльності висококваліфікованого 
фахівця. 

Також на етап планування було визначено програмні засоби, необхідні для забезпечення курсу: 
ПЕОМ із встановленою ОС Windows та СКБД Microsoft Access. 

Проектування розглядуваного курсу передбачало розроблення його загальної структури. Цьому 
процесу було приділено значну увагу, оскільки успіх дистанційного навчання значною мірою 
залежить від організації навчального матеріалу.  

По-перше, правильне визначення структури, обсягу, змісту дисципліни, що відповідає рівню 
інформатизації суспільства і забезпечує ефективне досягнення цілей освіти, є однією із головних 
проблем на сучасному етапі вищої школи. У визначенні змісту створюваного курсу слід виходити з 
положень [7: 223], що відображають логіко-психологічний аспект добору навчального матеріалу. 
Суть їх полягає в тому, що знання засвоюються у процесі аналізу умов їх походження, завдяки яким 
вони стають необхідними, і, поряд з цим, навчальний матеріал має забезпечувати можливість: 

− виявлення предметних джерел знань і виділення генетично вихідного, суттєвого, 
всезагального відношення, що визначає зміст і структуру об’єкта даних знань;  

− відтворення такого відношення у відповідних моделях, що дозволяє виявляти його 
властивості в чистому вигляді; 

− конкретизувати вказане відношення об’єкта в системі окремих знань про нього, єдність 
яких дозволяє здійснювати мисленні переходи від всезагального до окремого і навпаки; 

− набуття загальнонавчальних умінь переходу від виконання дій у розумовому плані до 
виконання їх у зовнішньому плані і навпаки. 
По-друге, варто уникнути однієї з найбільш розповсюджених помилок при створенні курсів 

дистанційного навчання – подання основних навчальних матеріалів курсу у вигляді простої 
електронної копії стандартних друкованих підручників. Використання інформаційних технологій 
надають викладачу потужні можливості, засобами яких досягаються цілі учбового процесу за умов 
дистанційної форми навчання. На основі друкованих матеріалів є можливість створювати, так звані, 
мультимедійні підручники, в яких зв'язок змісту з відповідним текстом здійснюється за допомогою 
гіпертекстових посилань (за допомогою гіпертекстових посилань можна звернутися також і до 
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матеріалу, що вивчався раніше). Крім того, дистанційний курс передбачає: 1) наявність методичних 
рекомендацій щодо вивчення курсу; 2) виконання студентами лабораторного практикуму; 2) тести 
для самоконтролю; 3) систему індивідуального тематичного та підсумкового контролю знань; 
4) можливість спілкуватися з викладачем та іншими студентами в режимі реального часу (за 
графіком, що заздалегідь визначається викладачем). 

По-третє, на етапі проектування було враховано, що навчальний дистанційний курс є 
структурованим за окремими модулями. У Законах України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 р. 
№ 2984-111 та "Про інноваційну діяльність" від 04.07. 2002 р. № 40-V, Комплексі нормативних 
документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти подано такі терміни: модуль – це 
задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, 
практики, державної атестації), що реалізується  відповідними формами навчального процесу; 
змістовий модуль – це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному 
навчальному об'єктові. 

Навчальний модуль, що є основним поняттям модульно-розвивального навчання, розглядається як 
діалектична єдність змістового модуля та модуля-форми. Змістовий модуль – це цілісна частина 
навчального матеріалу, яка педагогічно адаптована в сукупність системи знань [8]. Програма 
дистанційного курсу складається з окремих  змістових модулів (кожен з них містить в собі декілька 
тем).  Модульні програми  будуються за такими принципами: 1) цільове призначення інформаційного 
матеріалу; 2) поєднання комплексних, інтегруючих і окремих дидактичних цілей; 3) повнота 
навчального матеріалу в модулі; 4) відносна самостійність модулів; 5) реалізація зворотного зв'язку; 
6) оптимальна передача інформаційного та методичного матеріалів [9]. Форма-модуль є структурно-
організованою дидактичною реалізацією змістового модуля і характеризується такими рисами: 

− нерозривний зв'язок і єдність змістового модуля і форми-модуля; 
− організація навчального процесу по одній темі обмежується 30-хвилинним часовим 

відрізком; 
− психолого-педагогічна спрямованість, смислова цінність та логічна завершеність кожного 

міні-модуля (теми); 
− вибір і поєднання способів навчальної діяльності, виходячи з принципу їх оптимальної 

різноманітності і взаємодоповнення [8]. 
Змістова незалежність модулів курсу "Бази даних та інформаційні системи" дозволила розробити 

модульну структуру відповідного дистанційного курсу за визначеними вище принципами (див. 
Таблицю 1). 

Таблиця 1. 
Модульна струкутра дистанційного курсу "Бази даних та інформаційні системи" 

(у таблиці використано загальновживані скорочення: БД – бази даних;  ІС – інформаційні системи.) 

Модуль 1. Загальні поняття БД та ІС, що 
використовують БД. Фізична організація БД. 
Тема 1.1. Поняття БД. Історія розвитку систем 
обробки даних. Інформаційні системи, що 
використовують БД. Файлові системи. 
Тема 1.2. Фізична організація БД. 
Практична робота № 1. Основні поняття теорії 
БД та ІС, що використовують БД. 
Тематичний контроль по Модулю 1. 

Модуль 2. Принципи концептуального 
проектування. Реляційна модель БД. 
Тема 2.1. Принципи концептуального 
проектування БД. 
Практична робота № 2. Концептуальне 
проектування. 
Тема 2.2. Побудова концептуальної моделі 
даних на основі наявних звітів. Складені 
об'єкти. 
Практична робота № 3. Побудова 
концептуальної моделі даних на основі наявних 
звітів. Складені об'єкти. 
Тема 2.3. Реляційна модель БД. 
Практична робота № 4. Реляційна модель БД. 
Тема 2.4. Перетворення концептуальної моделі 
у реляційну. 
Практична робота № 5. Перетворення 
концептуальної моделі у реляційну. 
Тематичний контроль по Модулю 2. 
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Модуль 3. Реляційна алгебра та реляційне 
числення. 
Тема 3.1. Реляційна алгебра. 
Тема 3.2. Реляційне числення. 
Практична робота № 6. Операції реляційної 
алгебри та конструкції реляційного числення. 
Тематичний контроль по Модулю 3. 

Модуль 4. Реалізація БД у середовищі 
Microsoft Access. Мова запитів SQL. 
Тема 4.1. Розробка БД засобами Microsoft 
Access. 
Тема 4.2. Використання мови SQL для 
керування базами даних. 
Лабораторна робота № 1.  
Створення БД. Створення  та заповнення 
таблиць. Типи даних. 
Лабораторна робота № 2.  
Створення зв'язків між таблицями таблиць. 
Схема даних.  
Лабораторна робота № 3.  
Створення запитів. Сортування даних. 
Побудова виразів у запитах. 
Лабораторна робота № 4.  
Використання умов відбору та групових 
операцій у запитах. Використання мови SQL 
для побудови запитів. 
Лабораторна робота № 5.  
Побудова форм за допомогою майстра та 
конструктора форм. Використання форм.  
Лабораторна робота № 6.  
Створення звітів на основі таблиць та запитів. 
Лабораторна робота № 7.  
Створення головної кнопкової форми. Зв'язок 
Access з Word та Excel. 
Тематичний контроль по Модулю 4. 

 

На етапі проектування було визначено: послідовність роботи з окремими модулями та 
опанування тем курсу;  терміни, що відводяться на їх опрацювання; графік консультацій у режимі on-
line. 

Програма розроблюваного дистанційного курсу "Бази даних та інформаційні системи" не 
передбачатиме проведення тематичного та підсумкового контролю без попереднього опрацювання 
теоретичного навчального матеріалу. 

На основі викладеного вище можна зробити наступні висновки: 
1. На етапі аналізу створення дистанційного курсу було визначено цільову групу, для якої 

призначено курс, та узгодженість його з навчальними програмами та планами. На основі попередньо 
проведеного опитування студентів виявлено їхню зацікавленість дистанційною формою навчання та 
бажання певної частини студентів отримувати освіту саме у такий спосіб. Створення дистанційного 
курсу "Бази даних та інформаційні системи" повністю узгоджується із стратегією розвитку 
Житомирського державного університету на найближчі роки, що забезпечить наявність ресурсів та 
фахівців різного профілю для впровадження розроблюваного дистанційного курсу. 

2. Було визначено можливості створення модульної структури курсу дистанційного навчання 
"Бази даних та інформаційні системи" з урахуванням теоретично і експериментально обґрунтованих 
принципів добору змісту. Відносна змістова незалежність тем курсу дозволила розробити модульну 
структуру відповідного дистанційного курсу за визначеними вище принципами. Таким чином, 
дистанційний курс "Бази даних та інформаційні системи" може бути використаним для вивчення 
відповідної дисципліни на фізико-математичному факультеті за умов дистанційної форми навчання. 

Подальшого дослідження потребує встановлення в межах кредитно-модульної системи 
взаємозв’язку між заліковими модулями та кредитами, а також обґрунтування необхідної кількості 
кредитів, що виділяються на курс. 
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Зарицкая О. Л.  Научные основы отбора содержания учебного материала при создании 
модульной структуры  дистанционного курса "Базы данных и информационные системы". 

В статье рассмотрена трактовка понятия дистанционного образования украинскими и 
зарубежными учеными.  Освещены основные  этапы создания (анализ, планирование и 

проектирование) дистанционного курса "Базы данных и информационные системы" с учетом 
научных основ отбора содержания учебного материала. 

Zarytska O. L  Scientific Basis of Syllabus Contents Selections  during the Creation of Distance Course 
"Databases and Information Systems" Module Structure. 

The article reviews the concept of distance education interpretation by Ukrainian and foreign 
scientists. The main stages of the development (analysis, planning and design) of the distance 

course "Databases and Information Systems" with regard to scientific basis for selection of content 
of educational material are highlighted. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН  

ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
(НА ПРИКЛАДІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ) 

У статті розглядається проблема формування професійно-комунікативних умінь майбутніх 
учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Автор уточнює 

склад професійно-комунікативних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін в умовах 
інформаційного суспільства та пропонує систему вправ, спрямованих на їх формування, 

з використанням ІКТ. 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується значним збільшенням ролі інформації та 
комунікації у всіх сферах життєдіяльності людини. Поява нових засобів комунікації, зокрема 
Інтернету, значно розширила та спростила процес спілкування між людьми незалежно від їх віку, 
національності, місця проживання, культурних та світоглядних особливостей. Тому одним із 
важливих завдань учителя в умовах інформаційного суспільства є формування в учнів навичок та 
вмінь інтеркультурної взаємодії, в тому числі з використанням сучасних засобів інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ). Слід зазначити, що найбільші можливості для вирішення цього 
завдання мають саме вчителі гуманітарних дисциплін, оскільки зміст предметів гуманітарного циклу 
включає в себе вивчення мови, історії, культури, традицій, особливостей суспільного устрою різних 
народів тощо, що дозволяє краще зрозуміти представників інших культур, сформувати толерантне 
ставлення до їх уявлень та думок та навчитись спілкуванню з іншими людьми в дусі поваги, щирої 
зацікавленості та конструктивного діалогу.  

Очевидним є те, що сформувати вміння інтеркультурної взаємодії своїх вихованців зможе лише 
той учитель, який сам добре володіє інтеркультурною компетенцією, однією зі складових якої є 
комунікативна компетенція. Оволодіння майбутнім учителем професійно-комунікативними вміннями 
є базою для формування його лінгвокультурологічної компетенції, якщо людина не навчиться 
взаємодіяти з представниками рідної культури, то спілкування з представниками інших культур, які 
можуть значно відрізнятись від його повсякденного оточення, може бути дійсно серйозною 
проблемою. Крім того, як вже було зазначено, поява нових засобів комунікації, з одного боку, 
спрощує та оптимізує професійну діяльність учителя, але з іншого – висуває до нього і нові вимоги. 
Володіння комунікативними вміннями, які були необхідні вчителю десятиліття тому, вже виявляється 
недостатнім у постіндустріальному інформаційному суспільстві. Тому наразі з’являється потреба в 
уточненні складу комунікативних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін (далі – ГД) з 
огляду на вимоги інформаційного суспільства та розробці технології їх формування засобами ІКТ в 
рамках професійної підготовки.  

Проблема визначення складу комунікативних умінь майбутніх учителів та їх формування 
висвітлена в першу чергу в роботах учених, які описували дані вміння в комплексі з іншими 
професійно-педагогічними вміннями (Н. В. Кузьміна, В. О. Сластьонін, О. А. Абдуліна, 
А. К. Маркова, В. А. Кан-Калик, О. І. Бульвінська, О. А. Дубасенюк, O. А. Острянська, Ю. І. Пасов та 
ін.) Окремо формуванню комунікативних умінь майбутніх учителів присвячені роботи таких 
дослідників як М. П. Василенко, Л. П. Василевська-Скупа, М. П. Васильєва, Н. А. Грищенко, 
Л. П. Дарійчук, Т. В. Коноваленко, О. П. Яковліва та ін. Проте, такий аспект як формування 
комунікативних умінь засобами ІКТ, на нашу думку, висвітлено недостатньо. Отже, мета статті – 
визначити склад професійно-комунікативних умінь, необхідних майбутнім учителям гуманітарних 
дисциплін в умовах інформаційного суспільства, та розробити технологію їх формування, 
використовуючи засоби ІКТ, у системі професійної підготовки. 

У психолого-педагогічної літературі комунікативні вміння розглядаються, як правило, в комплексі 
з іншими професійно-педагогічними вміннями (гностичними, проектувальними, конструктивними, 
організаторськими), які класифіковано за компонентами педагогічної діяльності. Так, Н. В. Кузьміна 
вважає, що комунікативний компонент педагогічної діяльності пов'язаний з уміннями в галузі 
оперативного рішення завдань, які встановлюють педагогічно доцільні взаємовідношення, а також 
погодження своєї діяльності з державними завданнями, які пред’являються до керівника як 
громадянина своєї країни, з тими, на кого спрямовано вплив (взаємодія по горизонталі) та з тими, хто 
вступає в ролі керівника даної системи (взаємодія по вертикалі) і партнерами по діяльності, тобто 
колегами [1: 12-13]. 
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На думку В. О. Сластьоніна, комунікативні вміння вчителя включають уміння встановлювати 
педагогічно доцільні відношення з окремими учнями, малими групами та учнівськими колективами, 
батьками, вчителями; знаходити контакт, спільну мову та правильний тон з різними людьми у різних 
обставинах; при необхідності перестроювати відносини з колективом і окремими учнями, регулювати 
взаємні стосунки в колективі тощо [2: 75-76]. У своїх подальших роботах у співавторстві з іншими 
дослідниками (І. Ф. Ісаєв, А. І. Міщенко, Є. М. Шиянов) він конкретизує склад комунікативних умінь, 
які, на його думку, можна поділити на три взаємопов’язані групи: перцептивні уміння, власне уміння 
спілкування (вербального) та вміння і навички педагогічної техніки. До перцептивних умінь він 
відносить такі вміння як: сприймати та адекватно інтерпретувати інформацію про сигнали від 
партнера по спілкуванню; проникати в особистісну суть інших людей, бачити їх індивідуальні 
особливості та відмінності від інших тощо. Вміння педагогічного спілкування – це вміння, які тісно 
пов’язані з пам’яттю та уявою, такі як вміння відновлювати в пам’яті особливості попереднього 
спілкування з класом, індивідуальні особливості учнів, стати на місце своїх вихованців та 
прогнозувати їх поведінку; здійснювати комунікативну атаку, створювати обстановку колективного 
пошуку тощо. Педагогічна техніка – це сукупність умінь та навичок, необхідних для педагогічного 
стимулювання активності як окремих учнів, так і колективу в цілому: уміння вибрати правильний 
стиль і тон у спілкуванні, мати відчуття темпу, керувати своїм тілом, виразно передавати інформацію 
тощо [3: 50-53]. 

М. П. Васильєва розглядає комунікативні вміння як компонент педагогічної культури вчителя та 
виділяє наступні вміння: планувати спілкування; визначити стратегію поведінки; входити в ситуацію 
та виходити з неї; орієнтуватися в комунікантах; враховувати вікові та індивідуальні особливості 
учнів; вибирати засоби комунікації для різних ситуацій; використовувати вербальні та невербальні 
(жести, міміку, пантоміміку) засоби комунікації; використовувати паралінгвістичну (голос, 
тональність, діапазон) та екстралінгвістичну (темп мови, логічний наголос, паузи) систему знаків; 
слухати співрозмовника; використовувати особистісний простір ("просторові зони") у спілкуванні; 
орієнтуватися і діяти в нестандартних та конфліктних ситуаціях [4: 10-11]. 

Володіння даними комунікативними вміннями є обов’язковим для будь-якого вчителя незалежно 
від профілю. Але, як вже зазначалось, учитель-гуманітарій повинен здійснювати також гуманітарну 
місію, оскільки саме гуманітарні дисципліни мають додаткові можливості для формування 
особистості учня. У даному контексті цікавим є дослідження А. П. Вірковського, автора спецкурсу 
"Становлення гуманної особистості", який, поряд з іншими професійними вміннями, виділив 
комунікативні вміння вчителя, які необхідні для формування гуманістичного ідеалу учнів (в його 
роботі акцент зроблено на старшокласниках): уміння встановлювати демократичні відносини з 
учнями в процесі реалізації різноманітних форм організації гуманістичного виховання, формування 
ціннісного ставлення учнів до гуманістичного ідеалу, навчання гуманним засобам розв’язувати 
педагогічні та життєві ситуації тощо [5: 120-121]. 

На необхідність цілеспрямованого формування комунікативних умінь вказують і вчені, які 
досліджують процес професійної підготовки вчителів окремих гуманітарних дисциплін. Так, 
Ю. І. Пасов, аналізуючи надзвичайну важливість володіння комунікативними вміннями вчителя 
іншомовної культури (іноземних мов), пише: "Спілкування не тільки і не стільки природний дар, 
скільки технологія: прийоми встановлення контактів, уміння бачити, відчувати, сприймати, розуміти 
мовленнєвого партнера, знання законів соціальної взаємодії людей, володіння способами та засобами 
мовленнєвого та немовленнєвого спілкування тощо – все це вимагає серйозного, системного 
навчання" [6: 176]. Він також поділяє всі комунікативні вміння на дві умовні групи: перцептивні та 
продуктивні. До перцептивних комунікативних умінь педагога він відносить вміння визначати та 
розуміти психічний стан окремого учня та настрій класу (групи); розподіляти увагу між різними 
компонентами навчального процесу; прогнозувати поведінку учня як мовленнєвого партнера; чути та 
бачити помилки в комунікативній поведінці учня; визначати приблизний рівень володіння 
мовленнєвими уміннями без спеціального тестування тощо. Серед продуктивних комунікативних 
умінь вчителя він виділяє такі вміння як створювати комунікативну обстановку; встановлювати 
мовленнєвий контакт з учнями та підтримувати атмосферу спілкування в колективі; завершувати 
мовленнєвий контакт; регулювати поведінку учня як мовленнєвого партнера, змінювати 
функціональний стан учня в потрібному напрямку; володіти паралінгвістичними, 
екстралінгвістичними, кінетичними та проксемічними засобами спілкування; володіти нюансами 
емоційно-оціночних відносин; свідомо застосовувати ефект фасцінації; адекватно для всіх ступенів 
навчання "обслуговувати" всі види роботи в мовленнєвому відношенні, тобто вести урок на іноземній 
мові таким чином, щоб це була, з одного боку, автентична мова, а з іншого – зрозуміла учням та ін. [6: 
180-181].  

М. П. Василенко, дослідник у галузі професійної підготовки учителів-філологів, зокрема 
російської мови, використовує термін "професійно-комунікативні вміння", які вона визначає як 
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"систему взаємозумовлених мовно-мовленнєвих, психолого-педагогічних і методичних умінь, що 
забезпечує професійну діяльність учителя в умовах комунікативного підходу до вивчення шкільного 
курсу російської мови в україномовному середовищі" [7: 7]. Ми погоджуємось з М. П. Василенко 
щодо використання саме цього терміну, оскільки вважаємо, що в контексті формування професійно-
педагогічних умінь вчителя потрібно розглядати не просто загальні комунікативні вміння, якими 
володіє будь-яка людина незалежно від її професії, а саме ті комунікативні вміння, якими повинен 
володіти вчитель для ефективного здійснення педагогічного спілкування, тобто професійно-
комунікативні вміння. Таким чином, суть професійно-комунікативних умінь вчителя полягає в тому, 
щоб уміло здійснювати педагогічне спілкування з усіма суб’єктами, які пов’язані з його професійною 
діяльністю: учнями, батьками, колегами, адміністрацією школи тощо.  

Однак, як вже було зазначено, в інформаційному суспільстві по мірі розповсюдження ІКТ, 
зокрема, можливостей мережі Інтернет, виникнення віртуальної реальності, стрімкому розвитку 
технологій штучного інтелекту виникає потреба в застосуванні інноваційних засобів, які в повній мірі 
можуть виступати в якості помічника й посередника у здійсненні багатьох навчальних цілей, в тому 
числі пов’язаних з встановленням відносин та здійсненням педагогічного спілкування. Це питання 
розглядається науковцями у контексті формування інформаційної культури вчителів та їх готовності 
до використання ІКТ у навчальному процесі. Так, Л. Ф. Панченко детально описує склад 
загальнопедагогічних умінь, необхідних для використання нових інформаційних технологій (НІТ), до 
яких вона відносить гностичні, конструктивні, проектувальні організаторські та комунікативні 
уміння. Комунікативні вміння у використанні НІТ вона розглядає як уміння, які пов’язані зі 
встановленням взаємовідношень з учнями в системі "вчитель – КЗН (комп’ютерні засоби навчання) – 
учень", а саме: вносити зміни в організацію взаємодії між учасниками навчального процесу в 
залежності від апаратних та програмних засобів, які застосовуються; залучати учнів до розробки 
педагогічних програмних засобів (ППЗ); вирішувати питання про технічне обслуговування КЗН тощо 
[8: 43-48].  

Склад професійно-педагогічних умінь вчителя іноземних мов (ІМ), пов’язаних з використанням 
ІКТ, висвітлюється в дослідженнях Л. І. Морської. Вона виділяє такі групи вмінь, необхідних 
вчителю ІМ для успішної реалізації навчального процесу з використанням ІТ (інформаційних 
технологій): глобальні, гностичні, конструктивні, організаційні та комунікативні. До останніх вона 
відносить уміння встановлювати стосунки з учнями в умовах інформаційного освітнього простору; 
встановлювати контакти як з українськими, так і з закордонними колегами у віртуальному 
інформаційному просторі з метою ефективного вирішення навчально-методичних проблем [9: 20]. У 
подальших роботах вона об’єднує організаційні та комунікаційні вміння в одну групу комунікативно-
організаторських умінь, які включають у себе вміння управляти навчально-пізнавальною діяльністю 
учнів в умовах використання ІТ на уроках ІМ; здійснювати організацію індивідуальної, парної та 
групової діяльності учнів; сприяти формуванню в учнів позитивного ставлення до роботи з ІТ під час 
вивчення навчального матеріалу з ІМ; створювати на уроці сприятливу атмосферу для активізації 
пізнавальної діяльності учнів в процесі роботи з ІТ; здійснювати контроль діяльності учнів за 
допомогою використання ІТ на уроці ІМ [10: 60-61].  

Таким чином, аналіз педагогічної літератури довів, що комунікативні уміння майбутніх учителів 
повинні розглядатись і формуватись комплексно, враховуючи їх тісний зв'язок з іншими 
професійними уміннями. Тому при визначенні складу професійно-комунікативних умінь майбутніх 
учителів гуманітарних дисциплін також опиратимемось на наші попередні дослідження, де нами було 
визначено склад професійних умінь майбутніх учителів ГД в умовах інформаційного суспільства.  

Відповідно до завдань, які наразі стоять перед учителями ГД, нами були виділені наступні класи 
умінь:  

І клас умінь – загальнопедагогічні вміння, які спрямовані на вирішення загальнопедагогічних 
завдань учителів незалежно від профілю; 

ІІ клас умінь – гуманітарно орієнтовані вміння, спрямовані на вирішення завдань, специфічних 
для всіх учителів гуманітарного профілю; 

ІІІ клас умінь – предметно-методичні вміння, спрямовані на вирішення методичних завдань, 
характерних для вчителя конкретної гуманітарної дисципліни.  

Відповідно кожний клас умінь включає в себе наступні групи умінь, які класифіковано за 
компонентами педагогічної діяльності вчителя: гностичні, проектувальні, організаторські та 
комунікативні. Крім того, з огляду на вимоги інформаційного суспільства, які передбачають 
обов’язково володіння засобами ІКТ, ми виділити так звані "наскрiзнi" інтегральні інформаційно-
практичні уміння, під якими розуміємо вміння використовувати ІКТ у професійній діяльності вчителя 
та які включають у себе два компоненти: суто інформаційний (пов'язаний з аналізом та відбором 
інформації) та прикладний (пов'язаний з практичним використанням інформації, представленої 
засобами ІКТ) [11: 151]. Оскільки дані вміння є інтегральними, вони входять у склад кожного 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 53. Педагогічні науки 

 
124 

компоненту педагогічної діяльності та відповідно є складовими частинами всіх груп умінь, у тому 
числі комунікативних.  

Таким чином, на основі аналізу психолого-педагогічної літератури та опираючись на власні 
дослідження, ми визначили професійно-комунікативні вміння вчителя ГД в інформаційному 
суспільстві як систему загальнопедагогічних, гуманітарно орієнтованих та предметно-методичних 
умінь, які дозволяють учителю ГД успішно встановлювати відносини та здійснювати педагогічне 
спілкування з учнями, колегами, батьками тощо, використовуючи традиційні та інноваційні 
технології, у т.ч. ІКТ, в умовах, що змінюються. Це в першу чергу означає, що сучасний учитель 
повинен бути в курсі тих новітніх технології, які можуть допомогти йому вирішити цілу низку 
комунікативних завдань. Уже сьогодні багато вчителів, особливо за кордоном, мають свої власні 
сторінки в Інтернеті, веб-сайти, блоги. Наразі є можливість спілкуватись з колегами з усього світу, 
обмінюватись досвідом беручи участь у Інтернет-конференціях та спілкуючись на форумах, 
обмінюватись конкретними навчально-методичними матеріалами, використовуючи електронну 
пошту, файлообмінники та служби розсилки. Є можливість впроваджувати елементи дистанційного 
навчання за умови доступу учнів до Інтернету. Вчитель може розробляти власні завдання, викладати 
їх в Інтернеті та контролювати їх виконання в дистанційному режимі, надаючи відповідні інструкції 
та коментарі, а також залучати учнів до участі в Інтернет-проектах, які передбачають спілкування з 
однолітками з інших країн. Використання Інтернету та мультимедійних педагогічних програмних 
засобів на уроках потребують від учителя знання особливостей "комунікації" за допомогою 
комп’ютера, а також сприяє формуванню комунікативних умінь учнів.  

У процесі формування професійно-комунікативних умінь, які не пов’язані безпосередньо з 
використанням ІКТ (називатимемо дані вміння універсальними), використовують різні методи та 
засоби, розгляд яких виходить за рамки даної статті. Щодо формування інтегральних інформаційно-
практичих комунікативних умінь, то, оскільки вони безпосередньо пов’язані з використанням ІКТ, 
при їх формуванні використання ІКТ є обов’язковим, при чому комп’ютерні технології в даному 
випадку будуть виступати і в якості засобу, і в якості мети навчання. Оскільки універсальні та 
інформаційно-практичні вміння тісно взаємопов’язані, то при застосуванні ІКТ формуватимуться не 
тільки суто інформаційно-практичні вміння, але паралельно й універсальні вміння. Так само 
використання різних засобів навчання при формуванні універсальних умінь буде підґрунтям для 
формування інформаційно-практичних умінь. Більш детально склад професійних комунікативних 
умінь вчителя ГД (на прикладі вчителя іноземних мов) представимо у вигляді таблиці: 

Таблиця 1. 
Склад професійно-комунікативних умінь учителя гуманітарних дисциплін в умовах 

інформаційного суспільства (на прикладі вчителя іноземної мови) 
№
п/п 

Групи 
професійних  

умінь 
 
 
Класи 
професійних 
умінь  

 
Універсальні комунікативні вміння  

 
(уміння, які не пов’язані безпосередньо з 

використанням ІКТ) 

Інтегральні інформа-
ційно-практичні кому-
нікативні вміння 

(уміння, які пов’язані з 
комплексним викорис-

танням ІКТ) 

1. Загально-
педагогічні 
вміння 

(уміння, які 
пов’язані з 

встановленням 
відносин та 
здійсненням 
педагогічного 
спілкування з 
учнями, колега-
ми, батьками 
для вирішення 
загально-

педагогічних 
завдань в умо-
вах інформа-
ційного суспіль-

ства) 

– оцінювати ефективність різних педагогі-
чних концепцій і теорій для вирішення ко-
мунікативних задач в умовах інформацій-
ного суспільства; 
– встановлювати доброзичливі взаємовід-
носини з учнями, колегами, батьками, ад-
міністрацією школи; 
– викладати свої думки чітко, логічно, пе-
реконливо, образно, толерантно у спілку-
ванні з учнями, колегами, батьками; 
– уміти вислухати, сприйняти та віднестись 
з повагою до думок колег, батьків, колек-
тиву та окремих учнів; 
– керувати своїми емоціями, поведінкою в 
процесі навчально-виховної взаємодії, ма-
ти почуття гумору; 
– проявляти педагогічний такт у вирішенні 
різних питань навчання та виховання; 

– організовувати комуні-
кативну діяльність на 
уроці в системі "Вчи-
тель-комп’ютер-учень" у 
різних режимах (он-лайн 
та офф-лайн) та з вико-
ристанням апаратних та 
програмних засобів зага-
льного призначення; 
– здійснювати педагогі-
чне спілкування з учня-
ми та батьками в  
позаурочний час з вико-
ристанням засобів ІКТ 
(електронних щоденни-
ків, блогів, учительських 
веб-сайтів, електронної 
пошти, чатів, програм 
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– прогнозувати комунікативну поведінку 
як окремих учнів, колег, батьків, так і ко-
лективу в цілому; 
– стимулювати позитивну мотивацію пі-
знавальної діяльності учнів, розвивати ін-
терес до навчання, розвитку своїх здібнос-
тей; 
– адаптувати інформацію та спосіб викла-
дення матеріалу з огляду на індивідуально-
типологічні особливості колективу та 
окремих учнів. 

Skype та ICQ тощо); 
– обговорювати загаль-
нопедагогічні питання з 
колегами, використову-
ючи засоби ІКТ (участь у 
Інтернет-конференціях, 
використання груп роз-
силки, форумів учителів 
тощо).  

2. Гуманітарно 
орієнтованиі 

вміння 
(уміння, 

пов’язані з 
встановленням 
відносин та 
здійсненням 
педагогічного 
спілкування з 
учнями, колега-
ми, батьками 
для вирішення 
завдань гумані-
зації та гума-
нітаризації 

освіти в умовах 
інформаційного 
суспільства) 

 

– оцінювати ефективність педагогічних 
концепцій і теорій для вирішення комуні-
кативних задач з урахуванням завдань гу-
манізації та гуманітаризації освіти; 
– встановлювати демократичні відносини з 
учнями в процесі реалізації різноманітних 
форм організації гуманістично орієнтова-
ного навчання та виховання; 
– навчати гуманним засобам розв’язувати 
навчальні та життєві ситуації; 
– стимулювати інтерес учнів до духовно-
моральних цінностей, історії, культури та 
традицій свого народу та інших народів 
світу; 
– формулювати позитивну мотивацію пі-
знавальної діяльності учнів, розвивати ін-
терес до навчання, розвитку своїх здібнос-
тей, співробітництву, творчості; 
– вчити учнів аналізувати свою поведінку з 
точки зору моральних норм, визнавати свої 
помилки, відповідати за свої вчинки; 
– формувати відношення учнів до людини 
як найвищої цінності, виховувати їх у дусі 
толерантності та поваги до інших. 

– організовувати комуні-
кативну діяльність на 
уроці в системі "Вчи-
тель-комп’ютер-учень" 
таким чином, щоб це 
сприяло формуванню 
культури учня, його по-
ваги до співрозмовника, 
зацікавленості у спілку-
ванні засобами ІКТ; 
– здійснювати педагогі-
чне спілкування з учня-
ми в  
позаурочний час з вико-
ристанням засобів ІКТ з 
метою їх гуманістичного 
виховання; 
– обговорювати питання, 
пов’язані з вихованням 
учнів в дусі гуманістич-
ної спрямованості, з ба-
тьками та колегами за 
допомогою засобів ІКТ. 

3. Предметно-
методичні  
уміння 

(уміння, 
пов’язані з 

встановленням 
відносин та 
здійсненням 
педагогічного 
спілкування з 
учнями, колега-
ми, батьками 
для вирішення 
методичних 

завдань учителя 
ІМ в умовах 

інформаційного 
суспільства) 

– оцінювати ефективність різних концеп-
цій і теорій у викладанні ІМ; 
– встановлювати демократичні відносини з 
учнями в процесі навчально-виховної дія-
льності з ІМ; 
– визначати та розуміти психологічний 
стан класу, групи, окремих учнів, бачити, 
яка допомога потрібна учням; 
– прогнозувати поведінку учня як мовлен-
нєвого партнера; 
– чути та бачити помилки в комунікативній 
поведінці учня; 
– оцінювати ситуацію спілкування, визна-
чати приблизний рівень володіння мовлен-
нєвими уміннями учнів; 
– створювати комунікативні ситуації, під-
тримувати атмосферу спілкування в клас-
ному колективі на уроках та в процесі про-
ведення позаурочної діяльності з ІМ; 
– встановлювати та завершувати мовлен-
нєвий контакт з учнями, регулювати пове-
дінку учнів як мовленнєвого партнера на 
уроках ІМ; 

– організовувати іншо-
мовну комунікативну 
діяльність на уроці з ІМ 
в системі "Вчитель-
комп’ютер-учень" у різ-
них режимах та з вико-
ристанням апаратних та 
програмних засобів зага-
льного та спеціального 
призначення; 
– обговорювати з бать-
ками питання успішності 
учнів з ІМ та залучати 
батьків до проведення 
позакласних заходів з ІМ 
з використанням засобів 
ІКТ; 
– здійснювати спілку-
вання з вітчизняними та 
закордонними колегами 
в навчально-методичних 
цілях з використанням 
засобів ІКТ. 
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– володіти різними засобами спілкування 
(паралінгвістичними, екстралінгвістични-
ми, кінесичними, проксемічними) у проце-
сі викладання ІМ; 
– адаптувати своє мовлення на уроці ІМ, 
виходячи з рівня володіння іншомовними 
вміннями та навичками учнів. 

 
 

Для розробки технології формування вищезазначених умінь ми враховували те, що формування 
будь-яких педагогічних умінь є поступовим процесом та включає наступні етапи (класифікація за 
О. А. Острянською): 1) мотиваційно-пізнавальний, мета якого – усвідомлення цілей дії і пошук 
способів її виконання; 2) тренувально-виконавчий (використання набутих знань про спосіб виконання 
дії, але в незмінних чітко визначених ситуаціях); та 3) рефлексивно-творчий (творче використання 
набутих умінь у змінних ситуаціях) [12: 14]. Відповідно до етапів формування виділяють наступні 
рівні сформованості педагогічних умінь: репродуктивний; репродуктивно-творчий; творчо-
репродуктивний; творчий [13]. Ми вважаємо, що формування професійних умінь майбутніх учителів 
засобами ІКТ на перших трьох рівнях повинно здійснюватись під час вивчення психолого-
педагогічних та спеціальних дисциплін, методики викладання, основ інформаційних технологій, 
науково-дослідницької діяльності, а також у рамках інтегрованих спецкурсів. Формування вмінь на 
творчому рівні здійснюється під час педагогічної практики та в процесі подальшої самостійної 
педагогічної діяльності. 

При створенні системи вправ для формування комунікативних умінь засобами ІКТ в рамкам даної 
технології ми опирались на наші попередні дослідження, які охоплювали комплексний процес 
формування професійних умінь майбутніх учителів ГД засобами ІКТ [14]. Для класифікації вправ у 
якості основного критерію ми висунули етапи формування педагогічних умінь, згідно з яким ми 
виділили: 1) мотиваційно-пізнавальні вправи, які відповідають І етапу формування комунікативних 
умінь; 2) тренувально-виконавчі вправи, які відповідають ІІ етапу формування комунікативних умінь; 
3) рефлексивно-творчі вправи, які відповідають ІІІ етапу формування комунікативних умінь. У якості 
додаткових критеріїв, які конкретизують сутність професійно спрямованих вправ з використанням 
ІКТ, ми виділяємо: 1) спрямованість вправи на прийом або відтворення інформації; 2) форма 
організації навчання; 3) характер програмного забезпечення; 4) режим роботи за характером зв’язку з 
мережею Інтернет.  

Проаналізував загальнодидактичні принципи розробки системи вправ для формування 
професійно-педагогічних умінь та основні засоби ІКТ, виділимо наступні групи вправ, спрямовані на 
формування комунікативних умінь майбутніх учителів ГД засобами ІКТ:  

Вправи І групи – мотиваційно-пізнавальні. Їх мета – ознайомлення з основними апаратними та 
програмними засобами ІКТ, які можна використовувати в комунікативній діяльності, створення 
мотивації, подолання психологічних бар’єрів студентів-гуманітаріїв щодо їх застосування. Дана мета 
може бути реалізована, на нашу думку, в процесі використання готових ППЗ, текстових, графічних, 
табличних, аудіо і відео редакторів та Інтернет ресурсів, які спрямовані на формування вмінь 
взаємодії з комп’ютером, викладачем та один з одним в процесі виконання комп’ютерних завдань. 
Таким чином, основним типом вправ тут є рецептивно-репродуктивні вправи, які дозволять 
сформувати професійно-комунікативні вміння майбутніх учителів ГД на репродуктивному рівні. 
Відповідно до характеру програмного забезпечення та зв’язку з мережею Інтернет вправи даної групи 
можуть бути поділені на такі підгрупи: 

Підгрупа А – рецептивно-репродуктивні вправи, спрямовані на формування вмінь застосовувати 
готові педагогічні програмні засоби в процесі комунікативної діяльності; 

Підгрупа Б – рецептивно-репродуктивні вправи, спрямовані на формування вмінь застосовувати 
текстові, табличні, графічні, звукові та відео редактори в процесі комунікативної діяльності; 

Підгрупа В – рецептивно-репродуктивні вправи, спрямовані на формування вмінь застосовувати 
Інтернет-ресурси, он-лайн програми та електронну пошту в процесі комунікативної діяльності. 

Вправи ІІ групи (тренувально-виконавчі). Їх мета – використання знань та вмінь, набутих на І 
етапі та їх закріплення на більш творчому рівні, але поки що в чітко визначених ситуаціях. Дана мета 
може бути реалізована в процесі створення власних навчально-методичних матеріалів, які сприяють 
формуванню комунікативних умінь, засобами ІКТ (ППЗ, веб-сайтів, блогів, подкастів, веб-квестів 
тощо) та їх використання на рівні фрагменту уроку. Тому основним типом вправ тут є рецептивно-
продуктивні вправи, які дозволять сформувати професійно-комунікативні уміння на репродуктивно-
творчому рівні. Відповідно до характеру програмного забезпечення та зв’язку з мережею Інтернет 
вправи даної групи можуть бути поділені на такі підгрупи: 
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Підгрупа А – рецептивно-продуктивні вправи, спрямовані на формування вмінь створювати власні 
ППЗ з використанням програм-оболонок (Hot potatoes, Quandary тощо) та використовувати їх у 
процесі комунікативної діяльності.  

Підгрупа Б – рецептивно-продуктивні вправи, спрямовані на формування вмінь створювати власні 
навчально-методичні матеріали з використанням програм пакету Microsoft Office (Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Publisher) та використовувати їх в процесі 
комунікативної діяльності.  

Підгрупа В – рецептивно-продуктивні вправи, спрямовані на формування вмінь створювати власні 
навчально-методичні матеріали за допомогою ресурсів мережі Інтернет і он-лайн програм та 
використовувати їх в процесі комунікативної діяльності.  

Вправи ІІІ групи (рефлексивно-творчі). Їх мета – комплексне використання знань та вмінь, 
набутих на І та ІІ етапах та їх закріплення на творчому рівні в змінних ситуаціях. Дана мета може 
бути реалізована в процесі моделювання комунікативної діяльності з використанням як готових, так і 
самостійно створених навчально-методичних матеріалів засобами ІКТ, а також у комплексі з іншими 
засобами навчання на рівні окремих уроків, циклу уроків та позакласної роботи. Тому основним 
типом вправ тут є продуктивні вправи, які дозволять сформувати професійно-комунікативні уміння 
на творчо-репродуктивному рівні. Відповідно до форм організації навчання вправи даної групи 
можуть бути поділені на такі підгрупи: 

Підгрупа А – продуктивні вправи, спрямовані на формування вмінь організації професійної 
комунікативної діяльності в процесі аудиторної роботи з використанням ІКТ. 

Підгрупа Б – продуктивні вправи, спрямовані на формування вмінь організації професійної 
комунікативної діяльності в процесі позааудиторної роботи з використанням ІКТ. 

З метою комплексного формування професійних умінь майбутніх учителів ГД нами розроблено 
спецкурс "Використання ІКТ у професійній діяльності вчителів гуманітарних дисциплін", який 
адаптовано відповідно до програми професійної підготовки вчителів іноземних мов та введений до 
навчального плану студентів ІV курсу інституту іноземної філології Житомирського державного 
університету ім. І. Франка. У даному спецкурсі представлені всі типи вправ, запропоновані вище. 
Наведемо приклад однієї з них.  

Вправа II В (ІІ групи, підгрупи В), спрямована на формування вміння створювати вокі (анімаційні 
аватари, що розмовляють) та використовувати їх у комунікативній діяльності. 

Апаратне забезпечення: комп’ютери, підключені до мережі Інтернет, динаміки або навушники. 
Програмне забезпечення: будь-який Інтернет браузер (Internet Explorer, Opera тощо). 
Режим роботи: індивідуальний та груповий. 
Практичні завдання: 

• подивіться на скріншоти шести вокі (два з них представлені на Рис. 1), постарайтесь 
передбачити, що розповідають дані персонажі, хто "ховається" за ними (учні, вчителі, студенти), вік 
та національність даних людей; обговоріть ваші ідеї у групах; 

 
Рис. 1 

• продивіться даний ролик повністю в режимі он-лайн 
http://www.youtube.com/watch?v=s-5Z-U1f8jU&feature=related та перевірте ваші припущення; 

• обговоріть у групах, яким чином можна використовувати подібні анімаційні аватари 
на уроках іноземної мови для формування комунікативних умінь учнів на різних рівнях навчання, у 
чому їх переваги та недоліки; 

•  подивіться т’юторіал по створенню вокі 
http://www.youtube.com/watch?v=r5utALbcP4U&feature=related; скажіть, які можливості має дана 
програма та яких комп’ютерних навичок та вмінь вона вимагає;  
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Рис. 2 
• створіть власний вокі за допомогою он-лайн програми на сайті www.voki.com та 

розмістіть його у власному блозі чи на власній сторінці на сайтах http://vkontakte.ru, 
http://www.facebook.com/ або будь-якому іншому аналогічному сайті (передбачається, що дане 
заняття проводиться після теми "Використання блогів та веб-сторінок", тому в кожного студента є 
своя сторінка в Інтернеті).  

Хід виконання: студенти аналізують вокі з точки зору їх навчальних цілей та процедури 
виконання, створюють власні аватари та розміщають на своїх веб-сторінках (за бажанням їх можна 
видалити після заняття).  

Засіб контролю: з боку викладача, взаємоконтроль. 
Отже вважаємо, що запропонована технологія формування комунікативних умінь майбутніх 

учителів ГД може бути інтегрована в процес професійної підготовки вчителів гуманітарного 
профілю, а розроблений нами спецкурс адаптовано, виходячи з цілей та напрямків професійно-
методичної підготовки вчителів конкретної дисципліни. Перспективою нашого дослідження ми 
вбачаємо: 1) уточнення складу професійних умінь майбутніх учителів ГД, які входять до складу 
лінгвокультурологічної компетенції, та розробку технології їх формування засобами ІКТ; 2) розробку 
завдань, спрямованих на формування професійно-комунікативних умінь, у рамках вивчення 
педагогічних, спеціальних дисциплін, методики викладання іноземних мов, а також в рамках 
проходження педагогічної практики. 
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Зимовец Е. А. Формирование профессионально-коммуникативных умений будущих учителей 
гуманитарных дисциплин средствами информационно-коммуникационных технологий 

(на примере учителя иностранных языков). 

В статье рассматривается проблема формирования профессионально- коммуникативных умений 
будущих учителей гуманитарных дисциплин средствами информационно-коммуникационных 

технологий. Автор уточняет состав профессионально-коммуникативных умений будущих учителей 
гуманитарных дисциплин в условиях информационного общества и предлагает систему упражнений, 

направленных на их формирование, с использованием ІКТ. 

Zymovets O. A. Formation of Professional-Communicative Skills of Prospective Teachers of the 
Humanities with the Help of Information and Communication Technologies.  

The article deals with the problem of formation of prospective humanitarian teachers’professional- 
communicative skills with the help of Information and Communication Technologies.  The author specifies 
the types of professional-communicative skills of teachers of the Humanities in the Information Society, and 

suggests the system of tasks for their formation with the help of ICTs. 
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КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ПРОТЕСТАНТСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ У XVI СТ.:  
ПРОБЛЕМИ ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ 

У статті проаналізовано епоху Реформації, визначено передумови поширення реформаційних ідей та 
протестантських общин на українських землях упродовж XVI ст. З’ясовано рушійні чинники впливу 
протестантських осередків на розвиток українського шкільництва, виявлено спільні й відмінні риси в 
організації протестантських та православних братських шкіл з огляду на історіографічний аналіз 

праць вітчизняних науковців. 

Період проголошення незалежності України охарактеризувався позитивною тенденцією до 
розширення предметного дослідницького поля різних напрямків історико-педагогічної науки та 
спробами їхнього об’єктивного аналізу за рахунок введення раніше невідомого матеріалу, який за 
радянських часів був негативно оцінений та заборонений для широкого загалу науковців. Чільне 
місце поміж цих досліджень посідають праці українських науковців В. Гаджеги [1], О. Левицького 
[2], О. Петрова [3], А. Савича [4] та ін., в яких аналізується доба Реформації, поширення 
реформаційних ідей по всій території Європи, визначаються шляхи проникнення протестантських 
ідей в Україну, визначається їх вплив на розвиток вітчизняної науки.  

Не менш важливим для реконструкції контексту епохи Реформації є праці сучасних дослідників 
А. Бондара, Б. Года [5], Я. Ісаєвича [6], В. Любащенко [7], Б. Мітюрова, В. Потульницького [8], що 
дозволяють скласти уявлення про стан педагогічної науки в досліджуваний період, виявити 
особливості її розвитку в Україні, а також з’ясувати актуальні проблеми вітчизняної педагогіки, 
проаналізувати вплив нових західноєвропейських педагогічних моделей та концепцій на її розвиток. 
Однак, виявлена евристичним шляхом сукупність матеріалів дає можливість стверджувати, що 
проблеми історіографічних дискусій довкола питань впливу протестантських осередків на розвиток 
українського шкільництва досліджувалися сучасними науковцями вибірково. Тому метою статті є 
виявлення нових матеріалів про культурно-освітню діяльність протестантських общин в Україні, їх 
інтерпретація та компаративний аналіз, що дозволить зробити більш рельєфним історіографічні студії 
з проблеми сприйняття сучасниками реформаційних ідей в українському інтелектуальному 
середовищі з урахуванням неоднорідності його суспільного та культурно-ідеологічного поділу. 

Упродовж XVI ст. майже на всій території Європи поширилися реформаційні ідеї, які базувалися, 
перш за все, на реорганізації основних елементів об’єктивної релігії, тобто її догм, заповідей, культу 
та соціального стану у вигляді церкви з її особливим поділом на клір і общину. Протиріччя між 
кліром з незмінними, істинними формами догм, заповідей та культу, з одного боку, та общини з її 
особистими релігійними переживаннями та ідеями, з другого боку, спричинили появу нових 
релігійних реформаційних течій на всій території Європи [9: 21]. Однак ці протиріччя носили не 
тільки суто релігійний характер. Вони перепліталися з загальнокультурними, національними, 
соціальними, політичними, економічними і навіть науковими мотивами кожного окремого 
європейського суспільства. 

Різні течії Реформації, що виступали проти католицької церкви, її науки та існуючого політичного 
ладу, знаходили своїх прихильників серед населення Польщі й України. Серед причини швидкого 
поширення протестантських общин на польських та українських землях, слід відмітити і те, що саме 
Польща впродовж XV ст. стала притулком для всіх іновірців, оскільки тут проходили торгівельні 
шляхи зі Сходу на Захід, оселялися тисячі торговців різних віросповідань з різних куточків Європи та 
Азії, слабо відчувався дух Священної інквізиції, що в XV ст. лютувала по всій Європі, тут процвітало 
вільнодумство та віротерпимість [2: 35]. Також польській і литовській шляхті імпонувала боротьба 
протестантів проти претензій латинського духовенства та й самої латини, а також їх перехід до 
народної мови в богослужіннях та письменстві [10: 50]. Українська церква у XVI ст., зазнаючи різних 
утисків з боку польського уряду і католицького духовенства, також прихильно ставилася до 
протестантів, які, посилаючись на порядки грецької церкви, виступали проти католицьких догм та 
культу. 

Утиски православної церкви та придушення національної свідомості українців дали хороший 
ґрунт для поширення та розвитку реформаційних течій на українських землях, особливо на 
територіях, що входили до складу Польсько-Литовської держави. Найбільше протестантських громад 
знаходилося у Галичині (понад 30 осередків), на Холмсько-Белзькім Побужжі (24 громади) та на 
Волині (біля 20 громад) [10: 52]. Серед реформаційних течій в Україні були поширені кальвінізм, 
соціанство, лютеранство та община чеських братів, що сповідувала ідеї гусизму. 
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Слід також звернути увагу на протестантські осередки, які існували на Закарпатті у XVI ст. 
Основною причиною успіхів конфесії на Закарпатті слід вважати державну підтримку протестантів. 
За часів панування князів Ракоці православна церква не тільки в Закарпатті, але й в усій Трансільванії 
знаходилася в юридичній залежності від кальвіністських суперінтендантів. Серед інших чинників, що 
сприяли поширенню протестантського вчення в Угорській Русі можна виокремити безпосередню 
близькість угорських та німецьких кордонів, де зародилися ідеї протестантизму, постійну міграцію 
учнівської молоді Угорщини до німецьких університетів, особливо до популярного у ті часи 
Віттенберзького університету – наукового осередку протестантизму, а також торгівельні контакти 
купців обох країн, що сприяли проникненню ідей Реформації на територію Угорщини [1: 13]. Однак 
серед простого населення протестантські ідеї здобули симпатії через впровадження і використання 
рідної мови у богослужіннях, навчанні, виданні книг тощо. Наприкінці XVI ст. на території 
Закарпатської Русі існувало близько 200 кальвіністських громад.  

Перші протестантські громади з’являються у Земплянському окрузі (Пряшів, Ужгород), потім у 
Левочі, Любицях, Топорці, Уйгеле. У 1549 р. Стефан Копач відкриває протестантську школу в місті 
Шарош Патак і з цього часу місто стало центром реформаційного руху в усьому Карпатському регіоні 
[7: 91]. Зокрема просвітницька діяльність чеських братів на Закарпатті була пов’язана з 
розповсюдженням чеської літератури в закарпатських народних школах та пропагуванням 
реформаторських ідей, які стосувалися близькості ведення богослужінь у православних та 
протестантських церквах, використання рідної мови у літургіях і проповідях. Перші переклади 
Святого Письма рідною мовою з’являються на території Закарпаття за посередництва чеських братів. 
Саме вони привозили в регіон копії "Шекейського Псалтиря" (1550 р.), "Євангеліє" (1574 р.), "Діяння 
апостолів" (другої половини XVI ст.), а також відому "Кралицьку Біблію", надруковану чеськими 
братами в моравському селі Креліце [3]. Разом з намаганнями Австро-Угорської імперії придушити 
національний дух закарпатського населення через насадження унії, зростала прихильність місцевого 
населення до діяльності протестантських громад, які намагалися відстоювати національну 
ідентичність.  

Відомі представники Реформації такі як: Лютер, Кальвін, а згодом і Коменський рушійною силою 
у релігійній боротьбі католиків з протестантами вважали освіту. За її допомогою можливо виховати 
розумну, моральну, патріотичну людину, яка зможе дати відсіч як ідеологічним, так і політичним 
ворогам. Тому в усіх протестантських течіях, що розповсюдилися в українських землях, існувала 
розгалужена мережа шкіл при кожній громаді. Більшість кальвіністських шкіл знаходилось на 
литовських, білоруських та західноукраїнських землях. Здебільшого, це були початкові або середні 
школи, в яких вивчалися граматика, риторика, діалектика, арифметика, астрономія, геометрія та 
музика [11: 119]. Релігійні братства країн Східної Європи запропонували своє бачення організації 
освіти. Однією з найвідоміших шкіл серед релігійних братств стала школа чеських братів, до якої 
належав Я. А. Коменський. Він узагальнив досвід громади і використав його у своїй педагогічній 
системі. Поєднуючи у теорії навчання і виховання традиції чеських братів та новаторства, 
використовуючи здобутки гуманістичної педагогіки, створюючи національну систему освіти, 
Я. А. Коменський, тим самим, намагався пристосувати школу до потреб і запитів епохи.  

Культурно-освітня місія протестантів в Україні найбільш повно проявилася у шкільництві, 
видавничій і перекладацькій діяльності, а також у літературі та науці. Особливою прикметою 
протестантських шкіл стала присутність світського начала у навчальних закладах: їх спрямованість на 
виховання широко освіченої людини, готової до участі у суспільному та культурному житті своєї 
країни. Протестантський релігійно-просвітницький рух сприяв також розвитку української літератури 
XVI–XVII ст., характерними рисами якої була поява полемічних трактатів народною мовою, що 
відбивали релігійне протистояння між католицьким, православним і протестантським 
віросповіданнями [12: 36]. 

Слід відмітити, що створення братських шкіл було характерним явищем майже для всіх 
слов’янських народів, у середовищі яких гостро постало питання національного самозбереження 
кожного окремого суспільства. Оскільки ці школи були народними й національними за своїм 
характером, вони швидко здобули симпатії місцевого населення та поширилися у всіх слов’янських 
регіонах. Порівнюючи витоки утворення протестантських і православних братських шкіл та 
аналізуючи їх діяльність на західноукраїнських землях у XVI – початку XVII ст. українські 
дослідники (Я. Ісаєвич [6], О. Лепкій [13], А. Савич [4], К. Харлампович [14]) доходять загального 
висновку щодо подібності в їх організації та змісті навчання. Зокрема це стосується подібності у 
використанні принципу послідовного та систематичного навчання, вікового поділу та поділу 
навчальних дисциплін. І. Крип’якевич зауважує, що українські братства хоч і засвоїли провідні 
європейські організаційні зразки, але, водночас, розвинули новий тип суспільної організації, яка 
поєднувала функції православної реформації з боротьбою за національні та релігійні права 
українського народу. Статути братських шкіл України є яскравим свідченням поширення в Україні 
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засад педагогіки гуманізму, на основних положеннях якої формувалися й інші східнослов’янські 
братства [15: 8]. Діяльність протестантських та православних братських шкіл була направлена на 
боротьбу проти єзуїтських навчальних закладів, в яких насаджувалися схоластичні методи навчання 
та католицьке віросповідання.  

Характеризуючи просвітницьку діяльність братських шкіл, А. Савич відмічає, що брак добрих 
учителів та відсутність якісних навчальних посібників у школах, змушувало їхнє керівництво до 
використання в навчальному процесі підручників протестантських учених. Зокрема серед вживаних 
навчальних книг у братських школах та у Києво-Могилянській колегії були вокабули 
Я. А. Коменського [4: 152]. Він також звертає увагу на високий рівень історичних і богословських 
знань та мовну підготовку викладачів Києво-Могилянської колегії, що дозволили їм ознайомитися з 
латиномовними працями чеського педагога ще за його життя. Досліджуючи вплив просвітницької 
діяльності протестантських громад на розвиток українського шкільництва, автор доходить висновку 
щодо запозичень братськими школами елементів протестантського навчання та виховання, громади 
яких були розпорошені по всій території західноукраїнських земель. 

Високий рівень знань, які давали протестантські школи, їх відповідність практичним потребам 
Польсько-Литовської держави давали змогу випускникам отримати різні судові, адміністративні, 
фінансові посади. Саме високий рівень знань був одним з важливих чинників, що впливав на вибір 
протестантських шкіл українською молоддю, особливо з вищих верств населення. Разом з тим, учні 
перебирали їх культуру й науку, поширювали їх погляди.  

Відмітимо, що протестантські школи слугували взірцем для організації шкільної справи в Острозі, 
оскільки вони були поширеними на Волині того часу. Іншим важливим елементом їх впливу були й 
хороші відносини православних й протестантських вчителів, які навчалися у вищих школах 
Німеччини. Внутрішня організація Острозької школи, курс наук, методи викладання, класно-урочна 
система та й її релігійно-моральний устрій свідчать про подібність з протестантськими гімназіями 
[16: 205]. Також доволі часто в дану школу запрошували на роботу протестантських учителів, які 
мали можливість використовувати тут педагогічний досвід своїх громад. 

Однак, виникнення українських братств з їх шкільними традиціями та виховними ідеалами інший 
вітчизняний дослідник Я. Головацький пов’язує з суспільно-політичною та релігійною ситуацією 
Польсько-Литовської держави та поширенням реформаційних течій на її території. На думку автора, 
українські братські школи виникають як протидія католицьким та протестантським школам для 
збереження власної культурної самобутності нації [17: 5]. Братські школи виступили на захист 
православ’я як основи національної ідентичності, яка була протиставлена офіційній польській 
релігійно-культурній парадигмі. Подібну думку знаходимо і в працях В. Липинського, який також 
відмічає негативний вплив протестантизму на українську спільноту, що полягає у дезорганізації 
православного духовенства та відчуженні від власної національної культури [18: 96]. Водночас, автор 
наполягає на необхідності збереження національної самобутності українського народу з її виховними 
й освітніми традиціями, в якій органічно поєднуються як власні виховні традиції, так і кращі 
педагогічні здобутки інших народів.  

Підсумовуючи вищесказане, доцільно зазначити, що під впливом новітніх протестантських 
теологічних й філософських теорій XV – XVI століть, розвивалася й українська педагогічна думка. 
Протестантський рух на українських землях спонукав духовних й освітніх представників православ’я 
до активної просвітницької діяльності. Зазначимо також, що змагання шкіл, які належали різним 
церквам, публіцистичні суперечки між представниками різних конфесій, стимулювали учасників 
полеміки до пошуку поглиблених наукових аргументацій, що сприяло розвитку науки та 
вдосконаленню шкільної освіти. 

Зазначимо також, що братські школи України необхідно розглядати в європейському контексті 
філософсько-педагогічної думки, яка мала значний вплив на їх розвиток в Україні. Схожість між 
окремим місцями статутів українських братських шкіл та протестантських общин є лише в тих 
питаннях, вирішення яких на той час вже було спільним надбанням гуманістичної педагогіки в різних 
країнах Європи. 

Протестантський рух на українських землях Польсько-Литовської держави спонукав духовних й 
освітніх представників православ’я до активної просвітницької діяльності. Зазначимо також, що 
змагання шкіл, які належали різним церквам, публіцистичні суперечки між представниками різних 
конфесій, стимулювали учасників полеміки до пошуку поглиблених наукових аргументацій, що 
сприяло розвитку науки та вдосконаленню шкільної освіти. 
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Лучкевич В. В. Культурно-образовательное протестантское движение в Украине в XVI ст.: 
проблемы историографических интерпретаций. 

В статье проанализирована эпоха Реформации, раскрыты предпосылки распространения 
реформационных идей и протестантских общин на украинских землях в XVI ст. Выяснены основные 

факторы влияния протестантских центров на развитие украинских школ, выявлены общие и 
отличные черты в организации протестантских и братских школ ввиду историографического 

анализа работ отечественных исследователей. 

Luchkevych V. V. Cultural and Educational Protestant Movement in Ukraine in the 16th century: 
the Рroblems of Historiografic Interpretations. 

In the article the period of Reformation has been analyzed, the preconditions of Reformation ideas’ and 
protestant communities’ widening in Ukrainian lands of the 16th century have been revealed. The main 

factors of protestant seats’ influence on the development of the Ukrainian schools have been defined; the 
common and different features in the organization of protestant and Ukrainian orthodox schools have been 

shown according to the historiografic analysis of Ukrainian scientists’ works. 
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ОСОБЛИВОСТІ АУДІЮВАННЯ ТА ГОВОРІННЯ  
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНИХ ДІЛОВИХ ТЕЛЕФОННИХ БЕСІД 

ТА ПЕРЕГОВОРІВ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ 

Розглядаються загальні теоретичні аспекти аудіювання та говоріння як видів мовленнєвої 
діяльності у процесі навчання майбутніх економістів англомовних ділових телефонних бесід та 
переговорів; розкриваються особливості аудіювання та говоріння з точки зору психології, 

соціолінгвістики, лінгвістики та психолінгвістики; визначаються фактори, що впливають на 
формування мовленнєвої компетенції в аудіюванні та говорінні. 

У сучасному суспільстві, в якому англійська мова набула статусу провідної мови міжнародного 
ділового спілкування, оволодіння навичками і вміннями ведення бесід та переговорів по телефону є 
важливим компонентом діяльності фахівця, що пов’язана з міжнародними контактами. Не є секретом 
той факт, що більшість випускників вищих навчальних закладів економічного профілю не в змозі 
вести самостійно переговори по телефону з іноземними партнерами, тому що їм бракує практики 
ділової комунікації, оскільки в процесі навчання зазвичай приділяється недостатньо уваги саме цьому 
формату спілкування. Спілкування по телефону відбувається дистантно, що надає діловим партнерам 
можливість вступати в усну контактну комунікацію в режимі реального часу, створюючи унікальну 
автентичну ситуацію діалогічного спілкування в усній формі. При цьому процес конкретного акту 
комунікації відбувається з урахуванням особистості адресата, ситуації комунікації та мети створення 
ділового повідомлення. Основним недоліком дистантного спілкування є неможливість візуального 
контакту зі співрозмовником. Оскільки фактор часу відіграє вирішальну роль, такий вид ведення 
переговорів характеризується чіткістю і стислістю викладу змісту висловлювання, діловим стилем, 
швидкою реакцією-відповіддю співрозмовника, уживанням повторів для підтвердження/уточнення 
прийнятої інформації. Висвітлення теоретичних питань та особливостей аудіювання і говоріння в 
процесі навчання телефонних бесід та переговорів у методиці викладання іноземних мов є  
надзвичайно актуальною проблемою, адже досі не існує достатньо розробленої та ефективної 
методики навчання англомовної бізнес-телефонії через складність самого процесу формування вмінь 
аудіювання та специфіку ведення телефонних розмов, яка включає:  

− встановлення контакту зі співрозмовником; 
− ведення переговорів у потрібному напрямку – реалізація комунікативного наміру в ситуації 

професійного спілкування; 
− ознайомлення з проблемою, її обговорення та обмірковування; 
− класифікація інформації;  
− інформування, аргументування своєї точку зору; 
− прийняття рішення та доведення його до відома партнерів. 
− переконання партнера та мотивування своїх пропозицій. 
− спостереження за реакцією партнера (у програмі Skype), уміння слухати; 
− прогнозування відповідей; 
− корекцію своєї поведінки при взаємодії; 
− уміння висловлювати розуміння або схвалення. 

Зважаючи на вищезазначене, формулюємо мету нашої статті – розглянути особливості 
аудіювання та говоріння у процесі навчання англомовних ділових телефонних бесід і переговорів; 
визначити провідні фактори, що впливають на формування професійно-орієнтованої комунікативної 
компетенції студентів економічних спеціальностей. Розглянуті далі теоретичні аспекти аудіювання та 
говоріння у процесі навчання англомовних ділових телефонних бесід та переговорів майбутніх 
економістів знайшли своє відображення в розробленому нами навчальному посібнику "Business 
Telephoning". 

Аналіз досліджень і публікацій. Підтвердження вагомості нашого дослідження у галузі ведення 
телефонних переговорів ми знаходимо у працях І. О. Зимньої [1], О. Б. Тарнопольського, 
С. П. Кожушко [2], Л. А. Завірюхи та О. В. Лавренко [3], Н. М. Черненко [4] які визначають, що успіх 
бізнесу більш ніж на 80 відсотків залежить від уміння людини спілкуватися. У процесі формування 
професійно-спрямованої компетенції студентів-економістів Л. Я. Личко наголошує на навчанні 
комунікативної ролі мовця, що змусили б майбутнього економіста поводитися як "контактний 
комунікант", який може заволодіти увагою слухача і забезпечити прийом повідомлення [5]. 
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Для визначення психологічних, соціолінгвістичних, лінгвістичних та психолінгвістичних 
особливостей навчання ведення ділових телефонних переговорів ми звернулися до досліджень у 
сфері ділового спілкування, які були проведені такими вченими як Л. Я. Личко, О. П. Биконя, 
І. В. Чирва та інші, які стверджують, що оволодіння іншомовним діалогічним мовленням викликає 
певні труднощі у студентів, що проявляються у специфічних рисах цієї форми мовлення [6; 7]. Перша 
з них викликана тим, що діалогічне мовлення об’єднує два види мовленнєвої діяльності − аудіювання 
і говоріння. У зв’язку з цим другий партнер має зрозуміти репліку першого партнера та швидко й 
адекватно відреагувати на неї, тобто відгукнутися реактивною реплікою. Ось тут і виникає 
гальмування процесу спілкування. Наступна трудність полягає в тому, що необхідність сприйняти і 
правильно зрозуміти першого партнера, з одного боку, і підготувати своє висловлювання, з іншого, 
спричиняє стан роздвоєння уваги і, врешті, неспроможність вести діалог у нормальному темпі за 
умови недостатнього володіння мовними засобами. Ще одна перешкода оволодіння студентами 
діалогом пов’язана з його непередбачуваністю. Діалог неможливо спланувати заздалегідь, адже 
мовленнєва поведінка кожного з учасників спілкування значною мірою визначається мовленнєвою 
поведінкою іншого партнера. Кожному з них необхідно стежити за перебігом думки співрозмовника, 
часом несподіваним, а така несподіваність призводить до зміни предмета спілкування. Отже, у 
процесі комунікації мовець має здійснювати ряд психологічних та психолінгвістичних завдань: 
утримувати в пам’яті сказане, планувати зміст наступного висловлювання, адекватно та швидко 
реагувати на репліки співрозмовника, дотримуючись обраного регістру; при висловлюванні стежити 
за добором слів і виразів, не відволікатися на сторонні думки, емоції, події.  

Виклад основного матеріалу. Ділове спілкування, з психологічної точки зору, це – взаємодія 
людей, в якій її учасники виконують певні соціальні ролі, внаслідок чого в ній розрізняють цілі 
спілкування, мотиви, а також способи, завдяки яким здійснюються ділові контакти. Уміння уважно 
слухати дозволяє більш точно зрозуміти співрозмовника. До причин, які можуть вести до нерозуміння 
в процесі переговорів, відносяться: 

− Неточність висловлення. 
− Недосконалість перекодування думок у слова і речення. 
− Недоречне використання професійних термінів. 
− Неправильне тлумачення наміру співрозмовника. 
− Неповне інформування партнера.  
− Швидкий виклад інформації. 
− Наявність значеннєвих розривів і стрибків у ході думки. Неповна концентрація уваги. 
− Невикористання різних каналів сприйняття. 

Для телефонного спілкування характерними є спонтанність і емоційна забарвленість, що 
розкриває психологічні особливості ведення телефонних бесід та переговорів. У діловій бесіді кожен 
з її учасників виконує свою роль, окрім того, у ній яскраво проявляється особистість співрозмовника, 
відбивається єдність рольового й особистісного моменту. Однак, виходячи з того, що від результатів 
деяких ситуацій ділового спілкування залежить успіх (невдача) комерційної справи або угоди, 
висловлювання учасників такого діалогу є точнішими, іноді лаконічнішими, ніж у звичайному 
діалозі, для них є характерним попереднє обмірковування змісту і форми висловлювань. Успіх у 
навчанні діалогічного мовлення залежить від рівня розвитку таких індивідуально-психологічних 
особливостей особистості студента: 

− ціннісні орієнтації; 
− навички і вміння діалогового мовлення; 
− безпосередній об’єм слухової пам’яті; 
− здібність до можливого прогнозування й ступеня виявлення екстраверсії. 

Як вид мовленнєвої діяльності, говоріння забезпечує вербальний компонент усного спілкування в 
діалогічній формі паралельно з аудіюванням. 

З точки зору психології, аудіювання, як один із рецептивних видів мовленнєвої діяльності, є 
комплексним високоактивним творчим процесом сприйняття, розуміння і відтворення інформації. 
Розумові операції (первинний синтез-аналіз-вторинний синтез) відображають роль мислення в 
процесі аудіювання і багато в чому залежать від емоцій та мотивації. Відсутність мотивації у слухача 
сприймати усне повідомлення може призвести до непорозумінь та неадекватного реагування на 
сказане мовцем. Те, що почує та зрозуміє слухач, залежить не тільки від того, що скаже мовець, а й 
від навичок та вмінь слухання самого слухача (від рівня розвитку в нього мовленнєвого слуху, 
пам’яті, наявності уваги, інтересу тощо). На відміну від інших видів мовленнєвої діяльності, 
аудіювання не дає можливості повернутися до почутого, потребує високого темпу виконання дій та 
операцій, спрямованих на розуміння. Такі труднощі пов’язані з роботою пам’яті. Мовленнєві 
акустичні сигнали, що надходять до слухача, з короткострокової пам’яті переходять до оперативної 
пам’яті, де інтегруються всі зрозумілі частини повідомлення; таке інтегроване повідомлення 
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заміщується власними символами слухача і переходить до довгострокової пам’яті для зберігання і 
відтворення почутого у власне, нове повідомлення, оформлене іншими словами, іншою структурою 
речень [8: 6-8, 125-127]. 

Врахування лінгвістичних основ у веденні ділової телефонії є важливим фактором 
удосконалення мовленнєвої культури. Мовлення визначає характер першого враження від ділової 
людини і багато в чому впливає на її імідж у подальших контактах. Ми погоджуємося з думкою 
О. П. Биконі та К. О. Данилової, які зазначають, що ділове спілкування буде найбільш ефективним за 
таких умов: 1) комуніканту слід добре знати проблему, вміти зрозуміло, точно висловлюватись; 
2) мовлення повинно бути ясним, чітким, викладено доступним темпом; 3) мовлення повинно бути 
достатньо голосним, не монотонним, емоційно насиченим, повинно містити певні інтонації, акценти; 
4) слід дбати про конструкцію речень: бажано не зловживати довгими реченнями і не користуватися 
лише короткими, найкраще вживати речення середньої довжини [9; 10]. 

Професійне спілкування майбутніх економістів у сфери бізнесу (зокрема телефонне спілкування) 
впливає на лінгвістичну характеристику мови таким чином: 1) мова, яку використовує мовець, тісно 
пов’язана з обов’язками і професійною компетенцією; 2) лексичний запас охоплює найпоширеніші та 
найбільш вдалі для ділового телефонного спілкування лексичні одиниці і структури; 3) при веденні 
ділової бесіди широко вживаються "готові" мовленнєві одиниці – словосполучення, цілі фрази, що 
надають діловому спілкуванню стильової виразності; 4) деякі граматичні явища набувають 
особливого значення в окремих ситуаціях, наприклад, умовні речення для переговорів або 
модальність для вираження можливості чи ввічливості; 5) під час ведення телефонної бесіди часто 
зустрічаються також слова, що звуться  "заповнювачами мовчання"/ "running commentary". Вони 
слугують для підтримання розмови, для заповнення пауз, коли мовець підшукує відповідну 
інформацію. Наприклад: "The file is just opening now. She is just coming. I'm just getting my diary, etc".  

З точки зору психолінгвістики аудіювання має ту ж саму структуру, що й будь-яка інша 
діяльність людини, тобто складається з мовленнєвих дій та мовленнєвих операцій. Діяльність завжди 
повністю усвідомлена, виконується під впливом мотиву та спрямована на досягнення цілей. Для 
прикладу наведемо діалог телефонної розмови (усна мовленнєва діяльність) "Faulty goods" з теми 
"Dealing with complaints". (Приклади наведені з Unit 9 навчального посібника "Business Telephoning").  

Ø Fill in the missing words and phrases to complete the conversation. Listen to Flora and 
Roger’s conversation to check your answers. 

Flora: Hello. How can I help you?   
Roger: 
Flora: Oh, my word! What's wrong with them? They were in perfect condition when we sent them off. 
Roger: 
Flora: Is that so? How strange, and in so many tents, too. I must say, your delivery was from a new ship-

ment we had in about ... ooh ... six weeks ago. Er ...but our control system is usually very reliable.  
Roger: 

     Flora: Mr Roger, could you give me a fuller description? Then I can investigate it for you. 
Roger: 
Flora: Ah ... that's a good idea, the photos. Of course, we'll send replacements as soon as we can. 
Roger: 
Flora: In the meantime, I'd like to apologize on behalf of the company and thank you for being so under-

standing. 
Roger: 
Flora: Yes. Can I get in touch with you again after we’ve had your photos? There may be some way we 

could have the tents repaired, leave them with you at a reduced price, or we will have you return them to us. 
Roger: 
З наведеного прикладу, учасник діалогу усвідомлює мотив – обурення від неякісного товару та 

бажання отримати компенсацію, з цією метою він розробляє стратегію як задовольнити цей мотив. 
Тобто, обмірковує, як висловити скаргу таким чином, щоб вона мала бажаний вплив на адресата. Для 
цього свідомо продумується структура телефонної розмови, її стиль. Така мовленнєва діяльність 
виконується на основі мовленнєвих умінь залежно від мотиву. У діях усвідомлюються цілі, заради 
яких вони виконуються, добираються доречні мовні форми. "We are sorry to inform you that your 
shipment does not correspond to the quality we ordered; Your delivery does not meet our quality standards" 
Психологічним механізмом мовленнєвих дій є мовленнєві навички, які забезпечують автоматизоване 
виконання самих дій та їх складових (операцій). Операції є повністю автоматизованими, які 
забезпечують їх безпомилкове виконання. Наприклад, фраза "I’m calling to complain about" – (дія) є 
повністю усвідомлена з точки зору розуміння, заради чого вона промовляється. Автоматизовані 
неусвідомлені операції (вибір граматичної форми даної фрази) в процесі тренувань переходять до 
підсвідомих автоматизмів.  
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Як стверджує Л. Я. Личко, у процесі комунікації мовець має здійснювати ряд психолінгвістичних 
завдань: утримувати в пам’яті сказане, планувати зміст наступного висловлювання, адекватно 
реагувати на репліки співрозмовника, дотримуючись обраного регістру; при висловлюванні стежити 
за добором слів і виразів, не відволікатися на сторонні думки, емоції, події. Характерними рисами 
ділових телефонних бесід та переговорів є: продуманість змісту того, що потрібно сказати, тому що 
висловлена інформація впливає на подальший розвиток подій; цілеспрямованість; інформаційна 
насиченість; прагнення до взаємопереконання.  

Соціолінгвістика розкриває соціальну сторону мовленнєвого етикету, здатність використовувати 
мовні одиниці згідно з ситуаціями спілкування. За допомогою мовленнєвого етикету відбувається 
соціальний вплив комунікантів один на одного, що характерно для спілкування взагалі, а в 
мовленнєвому етикеті виявляється особливо яскраво. Соціальна диференціація носіїв мови, їх 
постійний соціальний статус і змінні соціальні ролі диктують добір одиниць і, як наслідок, 
закріпленість за групами носіїв стилістично маркованих формул тощо. Для правильного розуміння 
оригінальних автентичних аудіоматеріалів необхідно звернути увагу на соціокультурні особливості 
навчання [11].  

Дані соціолінгвістики пояснюють ті особливості навчання говоріння і аудіювання англійською 
мовою, які залежать від соціокультурних особливостей англомовного дискурсу. Щоб проаналізувати 
ці особливості на прикладі ведення телефонних бесід та переговорів, необхідно зупинитися на самому 
понятті дискурсу, – текст (зв’язна послідовність мовленнєвих актів) в умовах реальної мовленнєвої 
комунікації, що включає в себе екстралінгвістичні фактори, які обумовлюють його породження та 
сприйняття. Таким чином, у говорінні люди обмінюються не фразами та реченнями, а мовленнєвими 
актами та дискурсами відповідно до мовних та соціокультурних норм. Отже, базове поняття для 
розгляду говоріння і аудіювання з позицій соціолінгвістики – це поняття мовленнєвого або 
комунікативного акту, що складається з локутивного акту (норми і правила мови) та ілокутивного 
акту (норми і правила спілкування). Тому в навчанні говоріння та аудіювання телефонних 
аудіотекстів основна увага повинна фокусуватися не тільки і не стільки на мовних правилах та 
нормах, скільки на правилах та нормах комунікації та поведінки [8: 10-11]. 

Зміст соціолінгвістичної компетенції в навчанні телефонних переговорів розкривається також 
через: лінгвістичні маркери соціальних відносин (статус мовця, близькість відносин, реєстр 
висловлювання). Вони включають уміння вживати й відбирати відповідні вітання, форми звернення, 
правила вступу до розмови, правила ввічливості. Сюди також входять знання, що відбивають 
соціокультурні норми поведінки носіїв англійської мови: мовні засоби пом’якшення висловлення 
своєї думки (І think, І believe, І am afraid), мовні засоби небажання скривдити партнера (І don’t want to 
complain, but), вживання please і thank you, а також прояви неввічливості.  

Навчання стандартам комунікативної поведінки, характерної для культури носіїв мови – це 
ефективний засіб подолання "культурного бар’єру" та розвитку "міжкультурної здатності (cross-
cultural capability)", яка, за автором D. Killick [12], представляє собою широку та поглиблену здатність 
до міжособистісної взаємодії. Так, відпрацювання стандартів комунікативної поведінки при веденні 
телефонної бесіди потребує обов’язкового питання Could you hold the line, please to check if he is in? 
May I take a message? чи Would you like to leave a message? до співбесідника, якщо останній телефонує 
з нагоди поспілкуватися з третьою особою, яка в даний момент відсутня. Наступним прикладом може 
бути ситуація, коли, зателефонувавши в офіс будь-якої британської компанії, перше, що ви почуєте 
після вітання секретаря, це номер телефону, куди надійшов дзвінок, або назва компанії, щоб у разі 
помилки ви могли не продовжувати розмову, якщо неправильно набрали номер. Наведемо типові 
ситуації таких повідомлень оператором або автовідповідачем: "Good morning! Mitsubishi Electric. Sales 
Department. ", "Thank you for calling Metallix UK. The office is closed at the moment but you can leave a 
message after the beep if you wish or please call back between 9 a.m. and 5 p.m. Monday to Friday." На відміну 
від України чи Росії, в США та Великобританії практично неможливо зустрітися з будь-якою 
офіційною або діловою особою без попередньої усної чи письмової домовленості з нею або її 
секретарем. Партнери по діловому спілкуванню виступають у статусних ролях, які визначають 
нормативні та етичні критерії. Кожен діловий партнер привносить у спілкування притаманні лише 
його культурі особливості ведення будь-якої діяльності. У такий спосіб виявляються культурні 
розбіжності в цінностях, намірах, діях, а також їхніх інтерпретаціях – все це постійно заважає 
кооперації у веденні справ, тому що обидва партнери знаходяться під "тиском успіху", якого 
необхідно досягнути в ситуаціях переговорів та домовленостей. 

Проаналізувавши теоретичні аспекти двох видів мовленнєвої діяльності з точки зору психології, 
соціолінгвістики, лінгвістики та психолінгвістики, вважаємо за необхідне наголосити на провідних 
факторах, що допоможуть усунути труднощі аудіювання та говоріння в процесі навчання ділових 
телефонних бесід та переговорів: 

Ø Фактор мовленнєвих навичок. 
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Розвиток цих навичок сприяє поступовому усуненню лексичних, граматичних та фонетичних 
труднощів аудіоматеріалів, що сприймаються. Основними фонетичними труднощами аудіювання є 
труднощі, пов’язані з інтонацією мовця, логічним наголосом і темпом мовлення. Глобальне 
сприйняття та розуміння іншомовних аудіотекстів повинно стати вмінням якомога швидше, щоб 
пізніше на основному етапі починати цілеспрямоване навчання детального розуміння.  

Ø Фактор умінь. 
Цей фактор стосується всіх складових іншомовної комунікативної компетенції як мовленнєвої, 

професійно-орієнтованої, так і соціокультурної. Так, вміння вести ділову бесіду по телефону залежить 
від сформованості мовленнєвих навичок, які входять до складу мовної компетенції. Вміння чітко та 
стисло дати відповідь на "I'll ring you when I get back" реплікою "Fine. I look forward to it" або у разі 
дзвінка до неправильного адресата на репліку "This is Brian from Communicon International. I'm calling 
about the delivery of some spare parts" запропонувати "I'm afraid you've got the wrong number. I'll try to 
transfer you to Helen Brown". Це приклад уміння, що належить до соціокультурної компетенції. 
Спілкування по телефону потребує швидкого оперування професійною лексикою і термінологією, що 
і становить професійно-орієнтовану компетенцію. У процесі мовленнєвої практики формуються 
уміння виділяти в аудіотексті окремі його елементи, уміння узагальнювати, зіставляти окремі частини 
аудіотексту одна з одною, виводити судження на основі почутого. Перелічені вміння необхідні як для 
глобального так і для детального розуміння аудіотексту, що сприймається. 

Ø Фактор залежності аудіювання від індивідуальних та вікових особливостей. 
Домінування фонематичного слуху та слухової пам’яті впливають на успішність формування 

мовленнєвої компетенції в аудіюванні. Потрібно розвивати дані особливості та вчити прогнозувати 
зміст аудіотекстів. Успішність аудіювання залежить також від індивідуальних особливостей мовця: 
тембр голосу, гучність мовлення, індивідуальний темп. Усе це необхідно враховувати у навчальному 
процесі, надаючи студентам можливість прослуховувати якомога більше різних людей з різними 
голосами та різними індивідуальними особливостями мовлення. Успішність аудіювання залежить від 
потреби дізнатись щось нове, наявності інтересу до теми повідомлення, спрямованості на пізнавальну 
діяльність і мотивацію цієї діяльності. 

Ø Фактор умов сприйняття. 
Умови сприйняття дуже різноманітні. Швидкий темп мовлення в аудіоматеріалах заважає 

розумінню почутого, бо інколи не вистачає часу для смислової обробки почутого. Це також пов’язано 
із повільним виконанням операцій, необхідних для досягнення розуміння. Тому абсолютно 
недоцільно уповільнювати темп мовлення, а краще збільшити тривалість та кількість пауз для 
опрацювання змісту почутого. Щодо пред’явлення тексту, то більшість методистів погоджуються, що 
одноразове прослуховування є найбільш оптимальним, що відповідає звичайним умовам комунікації 
[13]. 

В умовах проведеного нами експерименту, в процесі навчання бізнес-телефонії доводилося 
пред’являти текст двічі, але кожне з двох прослуховувань йшло з різними завданнями для студентів. 
Так, перед першим прослуховуванням діалогу, ставилися завдання на: 

1) розпізнання головної ідеї (вправи типу grasping the main idea, True or False, multiple 
choice, short answer questions) 

2) відновлення деформованих діалогів (вправи типу complete the dialogue, matching, 
gap-filling, put in the right order) 

Завдання для другого прослуховування вбачало креативне домислення (вправи типу choose the best 
response, listen and respond to the following remarks). Таким чином, друге прослуховування надає 
змістовності та забезпечує комунікативність та творчість у роботі. 

Тривалість звучання визначається обсягом аудіотексту, що змінюється протягом навчання, 
поступово збільшуючись у міру опанування матеріалу. 

Навчання ділових переговорів передбачає формування умінь сприймати усне мовлення у 
звукозапису, що супроводжується рядом труднощів. При використані аудіозапису з навчання 
телефонії відсутні як позамовні засоби, так і зорові опори, які уточнюють зміст почутого та 
полегшують процес аудіювання. Але наявність багатьох штампів та клішованих виразів робить 
аудіювання діалогу простішим. Тому треба вчити студентів мовленнєвих штампів для збільшення 
їхнього запасу та полегшення аудіювання мовлення інших людей. 

Ø Фактор підготовленості/непідготовленості мовлення. 
Непідготовлене та підготовлене мовленням у діалогах телефонних бесід поєднується в будь-якому 

мовленнєвому акті. Комуніканти готуються до розмови, прогнозують її зміст, деякі висловлювання 
тощо, але, оскільки неможливо повністю спрогнозувати всі реакції та висловлювання співрозмовника, 
то й неможливо повністю підготувати бесіду за формою та змістом. Тому підготовлених діалогів у 
цьому розумінні не може бути і в навчальному процесі. Тільки непідготовлене або лише частково 
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підготовлене за формою та змістом діалогічне мовлення є метою навчання ведення ділових 
телефонних бесід та переговорів. 

Висновки. Варто зазначити, що викладені вище психологічні, лінгвістичні, психолінгвістичні та 
соціолінгвістичні особливості аудіювання та говоріння доцільно враховувати у процесі навчання 
іншомовних ділових телефонних бесід та переговорів. Проведене дослідження дозволило нам 
визначити труднощі навчання аудіювання та говоріння, окреслити шляхи подолання або мінімізації 
цих труднощів. Перспективи подальших розвідок у цьому напрямку вбачаємо у врахуванні 
вищезазначених особливостей для розробки науково обґрунтованої системи вправ, спрямованої на 
формування мовленнєвої професійно-орієнтованої комунікативної компетенції. 
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Слипченко Л. Б. Особенности аудирования и говорения в процессе обучения англоязычных 
деловых телефонных бесед и переговоров будущих экономистов. 

Рассматриваются общие теоретические аспекты аудирования и говорения как видов речевой 
деятельности в процессе обучения англоязычных деловых телефонных бесед и переговоров будущих 
экономистов; раскрываются особенности аудирования и говорения с точки зрения психологии, 

социолингвистики, лингвистики и психолингвистики; определяются факторы, которые влияют на 
формирование речевой компетенции в аудировании и говорении. 

Slipchenko L. B. The Peculiarities of Listening and Speaking in the Teaching Process of Business Talks 
Over the Phone to Students of Economic Specialties. 

The article considers the basic theoretical aspects of listening and speaking in the teaching process of 
Business talks over the phone to students of economic specialties; the peculiarities of listening and speaking 
are examined in terms of Psychology, Linguistics, Social Linguistics, and Psycholinguistics; factors which 

influence speech competence formation of listening and speaking are defined. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СИТУАЦІЙНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ 
У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ 

У роботі розглянуто проблему ефективного формування професійної компетентності майбутніх 
економістів, визначено складові компоненти професійної компетентності та можливість їх 
формування у процесі застосування ситуаційної методики навчання, наочно приведено модель 

застосування ситуаційних вправ у процесі навчання фахових  дисциплін. 

Постановка проблеми. Процеси, що відбуваються в європейській та світовій економіці, та 
відповідні їм соціально-педагогічні орієнтири в системі вищої освіти зумовлюють формування нових, 
жорсткіших вимог до професійної компетентності сучасних фахівців та удосконалення процесу їх 
професійної підготовки. Стратегічні завдання та вимоги до рівня професійної підготовки майбутніх 
фахівців відображені в Законах України "Про освіту", "Про вищу освіту", Державній національній 
програмі "Освіта" (Україна ХХІ ст.) та основних засадах розвитку вищої освіти України в контексті 
Болонського процесу. Утворення єдиного ринку праці вищої кваліфікації в Європі, забезпечення 
якісного освітнього рівня фахівців і відповідності їх підготовки умовам міжнародного ринку праці 
посилює актуальність питання формування професійної компетентності сучасного фахівця, зокрема 
фахівця-економіста.  

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемі формування професійної компетентності майбутнього 
економіста присвячені наукові роботи цілої низки вчених, серед яких М. В. Вачевський (теоретико-
методичні засади формування професійної компетентності) [1], О. М. Гончарова (інформатичні 
компетентності майбутніх економістів) [2], Л. М. Дибкова (індивідуальний підхід у формуванні 
професійної компетентності економістів) [3],  Н. В. Уйсімбаєва (значення науково-дослідної роботи у 
професійній компетентності студентів економічних спеціальностей) [4] та ін. Але проблема 
технології формування професійної компетентності економістів за допомогою методу ситуаційного 
навчання при викладанні фахових дисциплін не була предметом окремого наукового дослідження. 

Метою даної статті є розробка моделі формування професійної компетентності майбутніх 
економістів за допомогою використання ситуаційного методу у викладанні фахових дисциплін. 

Виклад основного матеріалу. На основі аналізу цілої низки наукових робіт професійну 
компетентність студента – економіста ми розглядаємо як інтегровану властивість, що складається з 
низки взаємопроникаючих компетентностей – змістовно-технологічної, функціонально-діяльнісної та 
особистісної. Вона визначається сформованістю у студента складових, зміст яких відповідає вимогам, 
що пред’являються з боку професійного суспільства, освітянського та соціального середовища, а 
також особистісним очікуванням того, хто навчається. 

З огляду на Державний класифікатор професій [5], в якому сформульовані вимоги до знань, умінь 
та обов’язків фахівця-економіста, зміст складових компонент професійної компетентності студента-
економіста, на нашу думку, може бути наступний:  

• змістовно-технологічна компонента включає економічні знання та уміння, володіння  
спеціальними професійними знаннями, знання нормативної документації, здібність до практичного 
застосування знань при вирішенні економічних задач, рефлексивні та  науково-дослідницькі уміння, 
здатність до пошуку необхідної інформації, ефективне застосування інформаційних технологій для 
розробки і представлення стратегічної інформації та ін;  

• до функціонально-діяльнісної компоненти входить моделювання рішень, аналіз ризику, 
підготовка звітів, досвід практичної діяльності, володіння методами економічного аналізу та 
проектування, наявність системного уявлення про структури і тенденції розвитку економіки, знання 
принципів прийняття й реалізації економічних та управлінських рішень на мікро-  та макрорівнях, 
створення і розвиток власної економічної позиції та ін; 

• особистісна (персональна) компонента включає слідуючі ознаки: ініціативність, 
цілеспрямованість, ситуативність, відповідальність, креативність, комунікативність, організованість, 
самостійність, рішучість, законослухняність, адекватну самооцінку, впевненість у собі, самоконтроль, 
високий рівень мотивації до досягнень, визнання неперервної освіти протягом життя, адекватну 
реакцію на зміну обставин і стресову ситуацію, оцінку альтернативних рішень та ін.  

На рис. 1 представимо модель формування професійної компетентності майбутнього економіста у 
процесі викладання фахових дисциплін ситуаційним методом.  

В останні роки у зв’язку з курсом на модернізацію вітчизняної освіти до системи вищої школи 
активно залучаються нові ефективні методи навчання, серед яких все більшого розповсюдження 
набуває ситуаційний метод навчання, або метод case-study.  
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Рис. 1. Модель технології формування професійної компетентності майбутнього економіста 

Метод case-study або метод конкретних ситуацій – це метод активного проблемно-ситуаційного 
аналізу, заснований на навчанні шляхом розв’язання конкретних задач – ситуацій (розв’язання 
кейсів). Створений як метод вивчення саме економічних дисциплін, case-study в навчанні студентів 
економічних спеціальностей дозволяє підвищити пізнавальну зацікавленість до дисципліни, що 
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вивчається, поліпшити розуміння економічних законів, сприяє розвитку дослідницьких, 
комунікативних і творчих навичок прийняття рішень [6]. 

Ситуаційна вправа складається з низки взаємопов’язаних структур або рівнів: пізнавальних, 
навчальних, суспільних, аналітичних, вирішувальних, евристичних та мотиваційних. Багатогранність 
діяльності студента при виконанні ситуаційної вправи сприяє формуванню різнобічних якостей 
фахівця: здатність приймати рішення, здатність до навчання, системне мислення, самостійність та 
ініціативність, готовність до змін і гнучкості, комерційна і ділова орієнтація, уміння працювати з 
інформацією, комунікативні здібності. 

Ситуаційну вправу можна розглядати в трьох площинах, що називаються змістовним, 
функціональним і соціальним полем ситуаційної вправи, та зміст яких представлено на рис. 1. Саме 
тому, на нашу думку, у процесі викладання фахових економічних дисциплін методом  case-study у 
студентів відповідно формуються структурні компоненти професійної компетентності майбутнього 
економіста: змістовно-технологічна, функціонально-діяльнісна та особистісна. Застосування 
традиційних методів навчання в цьому випадку може бути менш ефективним. 

Діяльність викладача при використанні методу case-study включає в себе дві фази [7].  
Перша фаза представляє собою складну позааудиторну творчу роботу по створенню кейса і питань 

для його аналізу, що складається з науково-дослідної, конструюючої та методичної частин. Особливої 
уваги заслуговує розробка методичного забезпечення самостійної роботи студентів з аналізу кейсу та 
підготовки до обговорення, а також методичного забезпечення майбутнього заняття з його розбору.  

Друга фаза включає в себе діяльність викладача в аудиторії під час обговорення кейса, де він 
виступає зі вступним і заключним словом, організує дискусію або презентацію, підтримує діловий 
настрій в аудиторії, оцінює внесок студентів в аналіз ситуації.  

Аналіз кейса і пошук ефективної форми подання цього аналізу в аудиторії являє собою найбільш 
серйозну фазу навчання. Початок заняття (дискусії або презентації) – це єдиний момент, коли 
ситуація повністю перебуває в руках викладача. Від того, як почнеться обговорення кейса, залежить 
загальний тон, інтерес і спрямованість усього заняття.  

Кожна ситуаційна задача являється творчою розробкою авторів, може використовуватись лише з 
їх дозволу. Існують збірники готових кейсів. Але завжди це також творчий процес викладача, який 
використовує у своїй роботі кейс-метод.  

Поряд з труднощами використання ситуаційних задач у навчальному процесі, що потребує високої 
кваліфікації викладача, дуже непростим являється процес справедливого оцінювання студентської 
роботи над кейсом. 

Різні методики проведення занять вимагають різних підходів до оцінювання студентів, при цьому 
викладач повинен вимагати від студентів оволодіння тими знаннями й навичками, на які він їх 
націлював у процесі навчання. Якщо класична методика викладання тяжіє до використання 
колоквіумів та контрольних робіт, які дозволяють точніше оцінити теоретичні знання, відповідним 
чином будується і іспит, то інтерактивна методика вимагає оцінювання не стільки набору певних 
знань, скільки вміння студентів аналізувати конкретну ситуацію, приймати рішення, логічно мислити, 
при цьому краще всього використовувати багатокомпонентний метод формування підсумкової 
оцінки, складовими частинами якого будуть оцінки за:  

− участь у дискусії або презентації, виміряний рівнем активності студента;  
− за підготовлені письмові роботи.  

Оціночна творчість викладача має носити обґрунтований характер. Студент повинен розуміти не 
тільки правила розбору кейса, але й систему його оцінювання викладачем, останнє вимагає 
обов'язкового її роз'яснення до початку роботи над кейсом. Викладачеві не слід забувати про 
виховний ефект оцінки, обумовлений не тільки відкритістю, зрозумілістю для студента системи 
оцінювання, а й її справедливістю. 

З огляду на вищесказане, роботу студента на практичному занятті над ситуаційним завданням ми 
оцінюємо за такими позиціями: індивідуальна робота, робота в групі, підготовка письмової 
презентації, виступ з усною презентацією. Оцінюючи названі види активності студента у процесі 
виконання ситуаційної вправи, можна діагностувати формування змістовних компонент професійної 
компетентності студентів. Ці зв’язки наочно зображено на рис. 2.  

З огляду на те, що робота студента на практичному занятті над ситуаційним завданням може 
оцінюватись за вищеназваними позиціями (індивідуальна робота, робота в групі, підготовка 
письмової презентації, виступ з усною презентацією), ми визначаємо чотири ієрархічні рівні 
активності студента:  

перший (нижчий): у процесі індивідуальної роботи формується змістовно-технологічна 
компонента професійної компетентності студента-економіста;  

другий: підготовка до письмової презентації ґрунтується на індивідуальній роботі та сприяє 
формуванню змістовно-технологічної та функціонально-діяльнісної компоненти; 
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третій: робота в групі потребує від студента індивідуальної підготовки до кейсу, мобілізації всіх 
знань і вмінь, активізацію його персональних якостей: ініціативності, вміння чути сторонню думку, 
забути про себе і працювати на команду, тому групова робота більше впливає на формування 
функціонально-діяльнісної та особистісної компоненти професійної компетентності; 

четвертий: (вищий) усна презентація на високому рівні являється результатом всіх попередніх 
видів роботи студента і тому виступає підґрунтям формування всіх компонент професійної 
компетентності: змістовно-технологічної, функціонально-діяльнісної та особистісної.  

 

Рис. 2. Зв’язки впливу різних видів активності студента в  case-study на формування складових 
компонент професійної компетентності економіста 

 

Усе вищесказане дозволяє зробити наступні висновки:  
1. В останні роки у зв’язку з модернізацією освіти у вищій професійній школі відбувається пошук 

ефективних інноваційних методів навчання. Проблема впровадження в практику вищої освіти 
ситуаційного методу навчання обумовлена загальною спрямованістю розвитку освіти, її орієнтації не 
стільки на одержання конкретних знань, скільки на формування професійної компетентності, вмінь і 
навичок розумової діяльності, здатності до навчання, зміну парадигми мислення.  

2. Формуванню професійних якостей майбутнього економіста сприяє застосування кейс-методу на 
практичних заняттях з фахових дисциплін. Багатогранність діяльності студента при виконанні 
ситуаційної вправи сприяє формуванню різнобічних якостей фахівця: здатність приймати рішення, 
здатність до навчання, системне мислення, самостійність та ініціативність, готовність до змін і 
гнучкості, комерційна і ділова орієнтація, уміння працювати з інформацією, комунікативні здібності.  

3. Оцінка роботи студентів над ситуаційною вправою може здійснюватись шляхом оцінювання 
різних видів активності студента та діагностувати рівні сформованості професійної компетентності. 

4. Технологія застосування ситуаційної методики може використовуватись на практичних 
заняттях з фінансового аналізу та управлінського обліку та бути основою для педагогічного 
експерименту. 
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Матеріал надійшов до редакції 02.09. 2010 р. 

Чепорова Г. Е. Применение ситуационного метода обучения  
в формировании профессиональной компетентности студентов-экономистов. 

В работе рассмотрена проблема эффективного формирования профессиональной компетентности 
будущих экономистов, определены составляющие компоненты профессиональной компетентности 
и возможность их формирования в процессе применения ситуационной методики обучения, наглядно 

представлена модель применения ситуационных упражнений в процессе обучения специальным 
экономическим  дисциплинам. 

Cheporova H. E. Application of Situational Method of Teaching  
in Forming of Professional Competence of Students-Economists.  

The problem of the effective forming of professional  competence of future economists is considered,  the 
components  of professional competence are defined  and possibility of their forming is certain  for case 
study  method  teaching, the model of application of case study  exercises is evidently presented in the 

process of teaching the special economic oriented  disciplines. 
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старший викладач 
(Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомлинського) 

ВИКОРИСТАННЯ ПОДКАСТІВ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ "BUSINESS ENGLISH" 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

У статті розглядаються функції та особливості застосування подкастів у процесі навчання ділової 
англійської мови студентів гуманітарних спеціальностей. Окреслюються мета та завдання курсу, 
розкривається дидактичний потенціал технології подкасту, надаються методичні рекомендації 

щодо впровадження подкастів у навчальний процес та посилання на інтернет-ресурси, які можуть 
бути використані викладачами англійської мови. 

Постановка проблеми. У зв’язку із стрімкими економічними перетвореннями в нашій країні 
спостерігається тенденція виходу вітчизняних установ і компаній на міжнародний ринок у різних 
сферах діяльності. Це суттєво посилює вимоги до рівня володіння спеціалістами англійською діловою 
мовою у різних сферах ділової активності. У такому контексті постає необхідність перегляду 
стандартів щодо змісту навчання іноземним мовам у вітчизняних вищих навчальних закладах з метою 
підвищити рівень володіння основами ділового спілкування і загальну професійну компетентність 
випускників вищих навальних закладів. 

Аналіз останніх досліджень. Проблема оптимізації процесу викладання ділової англійської мови 
є актуальною у дослідженнях вітчизняних науковців. Зокрема, методика навчання студентів старших 
курсів вищого технічного наукового закладу усного ділового діалогічного спілкування англійською 
мовою є предметом дослідження Д. В. Бубнової, у працях І. А. Федорової  надано рекомендації щодо 
організації навчального процесу, спрямованого на оволодіння вміннями висловлюватися в 
монологічній формі на заняттях із ділової англійської мови в немовних вищих навчальних закладах. 

Результат аналізу науково-методичних праць засвідчив посилення уваги дослідників до питань 
використання дидактичних можливостей Інтернет-ресурсів у навчанні іноземних мов (Є. С. Полат, 
І. В. Самойлюкевич, О. Б. Ярова та ін.). У працях цих дослідників вказується, що впровадження 
інтернет-технологій дозволяє ефективно вирішити такі проблеми як посилення ролі самостійної 
роботи студентів, зміна педагогічних методик, упровадження активних методів та сучасних 
інформаційних технологій. Звідси, вивчення дидактичного потенціалу та розробка методики 
застосування таких Інтернет-ресурсів, як блог (blog), вікі (wiki), подкаст (podcast), вебквест 
(webquest), чат (chat) та електронна пошта (e-mail) у викладанні ділової англійської мови є 
перспективним. 

Метою нашої статті є проаналізувати функції та особливості використання подкастів у процесі 
навчання студентів неекономічних спеціальностей основам англійської ділової мови. 

Виклад основного матеріалу. Поняття "Business English" та "ділова англійська мова" 
розглядаються в нашому дослідженні як синонімічні та пов’язуються із використанням мови для 
професійного спілкування. Аналіз розмовних тем, які пропонуються у підручниках та навчальних 
посібниках, засвідчив, що такі теми як розмова по телефону, листування, переговори, 
працевлаштування тощо можуть розроблятися для навчання професійно спрямованої англійської 
мови студентів різних спеціальностей: економістів, програмістів, біологів, психологів тощо. 

У рамках курсу "Ділова англійська мова" для студентів гуманітарних факультетів здійснюється, 
насамперед, формування їхніх комунікативних компетентностей (мовної, мовленнєвої, 
соціокультурної). Це є необхідним елементом підготовки майбутніх фахівців для здійснення 
комунікативно прийнятного спілкування англійською з діловими партнерами, надання 
комунікативної допомоги іншим у повсякденній, адміністративній сферах, під час працевлаштування, 
організації бізнесу. 

З іншого боку, мова ділового спілкування розглядається дослідниками як складова стратегії 
бізнесу, вона має характерні для цієї сфери термінологію і особливості [5]. Звідси, комплексною 
метою курсу є формування у студентів комунікативної, лінгвістичної та соціокультурної компетенції, 
що є основою уміння ефективно і гнучко використовувати ділову англійську мову в різноманітних 
ситуаціях. Окреслена мета конкретизується в наступних завданнях: 

− розвивати навички розуміння англомовного тексту; 
− сформувати вміння комбінувати вже відомі слова у фрази та вирази, які є основою мови 

бізнесу (презентації, зустрічі, переговори, телефонування тощо); 
− сформувати здатність сприймати англомовний текст на слух (аудіювання); 
− розвивати вміння застосовувати вивчений матеріал у монологічному та діалогічному 

підготовленому та непідготовленому мовленні (усному або письмовому). 
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Ці завдання реалізуються в навчальному процесі шляхом використання аутентичних текстів, які 
містять інформацію щодо економічного міжнародного стану, впровадження різних видів мовної 
діяльності, таких як зворотній переклад, переказ, бесіда, усна розповідь. Для розвитку писемного 
ділового мовлення застосовуються такі форми і методи роботи як написання різних видів ділових 
паперів, переклад ділових листів, реферування та анотування наукових статей. 

Не відкидаючи ефективності цих традиційних форм та методів навчання ми наголошуємо, що 
застосування подкастів у викладанні ділової англійської мови не реалізується повною мірою. 

Подкаст (від англ. iPod (один з найбільш популярних портативних MP3 програвачів) та broadcast) 
– це цифровий аудіофайл (звичайно у форматі MP3), розміщений у мережі Інтернет і вільний для 
користувачів, які мають можливість прослуховувати його за допомогою портативного програвача 
MP3, персонального комп’ютера, мобільного телефону тощо [3]. 

Як альтернатива прослуховуванню радіо передач, подкаст стає популярним ресурсом інформації, 
оскільки, на відміну від радіо, його можна прослуховувати у зручний час, декілька разів, виконуючи 
інші справи, обирати те, що цікавить найбільше. Технологія подкастингу дозволяє користувачам 
завантажувати подкасти за допомогою спеціальних програм (iTunes, iPodder) автоматично, коли нові 
подкасти публікуються на сайтах. Як засіб масової інформації подкастинг займає нішу між радіо та 
телебаченням, яке у свій час домінувало над усіма іншими ЗМІ. Подкастинг поєднує в собі різні 
літературні стилі (театральна постановка, розповідь, інтерв’ю тощо) та тематику (мистецтво, 
політика, бізнес тощо). 

Подкасти, які використовуються у процесі навчання англійської мови, можуть бути аутентичними 
(не створеними спеціально для лінгвістичних цілей) та спеціальними (створені вчителями або самими 
студентами). І ті, й інші використовуються як засіб, який впливає на формування та розвиток усіх 
видів мовної та мовленнєвої діяльності: читання, письмо, аудіювання та говоріння. 

З точки зору студента подкаст є матеріалом для аудіювання, який вони можуть отримувати 
від вчителя у якості домашнього завдання з теми з метою закріпити матеріал уроку або 
"підготувати вухо" для сприйняття мовного матеріалу на наступному занятті. Студент 
може самостійно знаходити та завантажувати подкасти із запропонованих учителем ресурсів 
(http://www.businessenglishpod.com/category/esl-podcast/, www.breakingnewsenglish.com та інші). 

З точки зору викладача подкасти можна використовувати як додатковий матеріал для обговорення 
теми заняття, закріплення лексико-граматичного матеріалу. На освітніх порталах подкасти 
забезпечуються транскриптами з добором письмових вправ до них, таким чином охоплюючи читання 
і письмо. Учитель може навчити студентів і навчатися разом з ними створювати власні подкасти, 
поширювати їх Інтернетом, таким чином інтенсифікуючи процес вивчення мови. 

У контексті викладання англійської мови дидактичний потенціал подкастів полягає не лише в 
тому, що його можна використовувати як додатковий матеріал для аудіювання, а й у тому, що 
застосування подкастів виконує й інші важливі дидактичні функції. 

Так, у навчанні ділової англійської мови подкастинг виконує такі функції: 
1) когнітивна – полягає у формуванні економічного світогляду й економічної культури 

студентів, розуміння сутності сучасних економічних явищ. Це стосується, насамперед, аутентичних 
подкастів, які орієнтовані на студентів із сформованими на високому рівні мовними та мовленнєвими 
навичками; 

2) розвивальна – спрямована на розвиток мовної та мисленнєвої діяльності, формування 
економічного стилю мислення, здатності оперувати необхідними економічними поняттями і 
судженнями; 

3) мотивуюча – означає формування у студентів позитивного ставлення до оволодіння мовою, 
культурою ділового спілкування. Пропоненти освітнього подкастингу [2] стверджують, що 
встановлювати контакт із студентами технологією, яка їм найбільш подобається (MP3 програвач), є 
ефективним засобом залучення їх до процесу навчання; 

4) освітня – спрямована на розвиток у студентів здатності до самооцінки та самовдосконалення, 
що стає передумовою їх подальшого професійного розвитку. Ця функція реалізується завдяки тому, 
що аутентичні подкасти містять додаткову пізнавальну інформацію щодо культури, історії, традицій 
англомовного світу; 

5) професійна – полягає у формуванні у студентів професійної компетенції шляхом 
ознайомлення їх з інформаційними технологіями, способами застосування їх у навчальній та 
професійній діяльності. Адже у процесі створення власного подкасту студенти працюють творчо, у 
групах, з різним програмним забезпеченням, що сприяє формуванню їхніх комунікативних, 
когнітивних, технологічних умінь; 

6) виховна – означає розвиток і формування у студентів самосвідомості, ціннісних орієнтацій, 
уяви, навичок міжособистісного спілкування, необхідні для повноцінного функціонування як у 
навчальному середовищі, так і за його межами. 
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Розглядаючи проблему застосування подкастів у навчанні студентів ділової англійської мови, 
необхідно зазначити, що існує два основні типи роботи:  

− студенти як споживачі: викладач як інструктор створює або знаходить матеріал для студен-
тів та обирає різні форми та методи роботи з подкастами; 

− студенти як продуценти: викладач заохочує студентів до створення власних подкастів для 
інших слухачів. 
У нашій роботі ми зупиняємося детальніше на першому типі роботи з метою надати рекомендації 

щодо особливостей застосування викладачем подкастів на заняттях. Практика засвідчує необхідність 
дотримування наступних кроків: 

1) Визначення мети. Використання подкасту на занятті має підпорядковуватися певній 
навчальній, виховній та розвивальній меті. Подкаст може застосовуватися з метою закріплення 
вивченого лексико-граматичного матеріалу, контролю знань, упровадження нової лексики, 
заохочення дискусії з метою актуалізації лексико-граматичного матеріалу тощо.  

Наприклад, з метою підготовки студентів до сприйняття нового матеріалу, застосування подкасту 
(на початку заняття або як попереднє домашнє завдання) підвищує інтерес та зацікавлення студентів, 
посилюючи пізнавальну мотивацію. Застосування подкастів з метою подальшого опрацювання щойно 
вивченого матеріалу надає викладачу можливість пояснити мовні нюанси та складнощі, 
лінгвокраїнознавчі особливості, термінологію. У такому випадку після прослуховування подкасту 
студентам пропонуються такі традиційні види завдань:  

- translate these words and phrases from Ukrainian into English (or from English into Ukrainian); 
- match the words with their definitions; 
- find the best ending for the phrases from the podcast; 
- explain it (thing, process or phenomenon) in English in your own words; 
- answer the questions; 
- ask your questions. 
2) Визначення змісту. Обґрунтування мети обумовлює визначення змісту подкасту. У будь-

якому випадку вважаємо недоцільним використання подкасту з насиченим змістом, коли він 
переобтяжений фактами та цифрами. 

З огляду на специфіку курсу, вважаємо, що матеріал з багатьма деталями та складними 
концепціями найбільш доцільно презентувати шляхом читання та перекладу текстів. Необхідно 
зауважити, що іноді студенти прослуховують подкасти, виконуючи інші справи (прогулянка, поїздка 
у транспорті, заняття спортом тощо) і не мають можливості конспектувати. 

Знайти короткі, змістовно насичені подкасти викладачі курсу ділової англійської мови та студенти 
можуть за такими посиланнями: http://freelanguage.org/feeds/english/business-english-pod-podcast, 
http://www.bbc.co.uk/podcasts/series, http://www.businessenglishpod.com/category/esl-podcast/, 
www.breakingnewsenglish.com та ін. Такі подкасти як Analysing documents, Beating stress, Business and 
Ethics, Change Management, Chaos Theory, Emotional Intelligence можуть стати гармонійним допов-
ненням до вивчення тем Jobs, People and Organization, Business Culture, Personal Skills тощо. 

З досвіду роботи можемо констатувати, що найбільш ефективними є подкасти, які окреслюють 
конкретну проблему або виклик та розповідають про те, яким чином останні вирішуються та дола-
ються. Наприклад, на сайті www.britishcouncil.org/professionals.htm можна знайти безліч матеріалу до 
тем Business across cultures, Entrepreneurs, Brand awareness, Innovation, Prices and Commodities, Public 
Relations та ін. 

Багато з цих подкастів записано у формі інтерв’ю ("господар" запрошує експерта з певної пробле-
ми, ставить запитання до нього, намагаючись розібратися в ситуаціях, явищах, концепціях, 
термінології тощо); монологів (презентація кейсів); діалогів (опоненти з протилежними точками зору, 
підходами тощо). Такий формат наближує вивчення мови до реального життя, мотивує студентів, 
надає їм нову інформацію та широке поле для мовної та мовленнєвої діяльності. 

3) Інтеграція. Ключовим моментом на цьому етапі є гармонійна інтеграція подкасту в хід 
заняття, його зміст, види та форми навчальної діяльності. Досвід переконує, що не доцільно 
пропонувати студентам прослуховування подкасту в якості домашнього завдання як додаткову 
вправу за вибором. Студенти, які не виконали цього завдання, не зможуть пристосуватися до ходу 
заняття та засвоїти матеріал у повному обсязі. 

Викладач має продумати завдання, види діяльності та створити дидактичний матеріал для роботи з 
подкастом, без чого втрачається ефективність його застосування. Прикладом таких завдань можуть 
бути вправи на розуміння (тестові запитання, заповнення пропущених слів, хибні твердження, 
переклад окремих фраз із подкасту з англійської на рідну мову або навпаки тощо); фонетичні вправи 
(тренування правильної вимови, парні слова, знаходження зайвого слова тощо); тренувальні вправи 
(переказ, відповіді на запитання, рольові ігри); творчі вправи (опис, створення власного подкасту за 
темою). 

http://freelanguage.org/feeds/english/business
http://www.bbc.co.uk/podcasts/series
http://www.businessenglishpod.com/category/esl
http://www.britishcouncil.org/professionals.htm
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Подкаст може стати поштовхом до виконання творчої або проектної роботи. Наприклад, під час 
роботи з подкастом She is the Boss (тема Gender Gap in Business) студенти наштовхнулися на термін 
"glass ceiling", який означає штучно створені бар’єри (пов’язані із системою організацій, 
упередженими ставленнями тощо), які не дають можливості жінкам досягти керівних посад та 
кар’єрного росту. Зацікавлення студентів етимологією слова, його вживаністю в публіцистичних 
статтях та новинах стало основою для проектної роботи, метою якої було створити мультимедійну 
презентацію з використанням автентичних джерел. У процесі дослідження студенти "відкрили" для 
себе існування такого терміну як "sticky floor", яке пояснює причини, чому чоловіки отримують 
більшу зарплатню, ніж жінки, які обіймають еквівалентні посади. 

Такі види роботи з подкастом сприяють не лише розвитку мовної компетентності студентів, але й 
посилюють мотивацію, пізнавальний інтерес, формують критичне мислення та творчі здібності. 

Висновки. Інформаційні технології, без сумніву, впливають на та трансформують вивчення та 
викладання англійської мови, фундаментально змінюючи засіб, за допомогою якого подається та 
засвоюється навчальний матеріал. Конструювання робочого плану з будь-якої дисципліни сьогодні 
означає врахування навчальних потреб студентів, соціального контексту, сучасних тенденцій в освіті. 
Подкастинг як одна з перспективних веб-технологій розглядається нами і як необхідність, і як 
можливість. Перспективними є подальші дослідження подкастингу як ефективного засобу 
формування творчих, комунікативних, особистісних та професійних умінь сучасних студентів вищих 
навчальних закладів. 
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Шиян Т. В. Использование подкастов в процессе преподавания курса "Business English"  
для студентов гуманитарных специальностей. 

В статье рассматриваются функции и особенности применения подкастов в процессе обучения 
деловому английскому языку студентов гуманитарных специальностей. Описываются цель и задания 

курса, расскрывается дидактический потециал технологии подкаста, предоставляются 
методические рекомендации относительно внедрения подкастов в учебный процесс и ссылки на 
интернет-ресурсы, которые могут быть использованы преподавателями английского языка. 

Shyyan T. V. The Use of Podcasts in Teaching Business English to Students of Humanities. 

The article focuses on functions and peculiarities of podcasts integration into the process of Business English 
acquisition by students of Humanities. The purpose and tasks of the course are characterized, the 
educational potential of podcasting is revealed, methodical recommendations as for integration of 

podcasting into the learning process are given together with the links to internet resources to use for English 
teachers. 

 

http://www.teachingenglish.org.uk/think/articles/podcasting


 

© Жуковська Д. В., 2010 
149 

УДК 371 
Д. В. Жуковська, 

аспірант 
(Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди) 

ЗАСАДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ЗОШ 

У статті проаналізовано елементи дистанційного навчання школярів ЗОШ: системність, нова 
дидактична якість програмно-методичного забезпечення, багатофункціональність, адаптивність, 
новітні засоби навчання, технологічна мобільність змісту. Обґрунтовано, що дистанційне навчання 

у ЗОШ сприяє поширенню інформаційно-комунікаційних технологій, використанню їх новітніх 
засобів. Виявлено особливості опанування предметів гуманітарного циклу у ЗОШ дистанційно. 

Постановка проблеми. Гнучкість й адаптивність елементів дистанційного навчання полягає в 
тому, що школярі мають швидку форму спілкування з учителями, іншими учнями, працюють у 
вільний для себе час, у зручному місці і режимі. Сучасне спілкування усе частіше стає віртуальним. 
Школярі активно користуються мобільними телефонами, електронною поштою, чатами і форумами 
задля комунікації. Важливо навчити учня за короткий час отримувати, освоювати, перетворювати і 
використовувати в житті величезну кількість інформації. Тому можливості, надані Інтернетом і 
дистанційним спілкуванням, можуть бути основою формування нової інтеркультурної освіти. 
Дистанційна форма спілкування допомагає і вчителеві у вирішенні різних практичних завдань 
засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Саме інформаційно-комунікаційні технології дозволяють організувати таку взаємодію вчителів і 
учнів, що мотивує і стимулює на творчу, експериментальну, дистанційну навчальну діяльність. 
Несподівані, незаплановані зміни навчально-виховного процесу в загальноосвітніх школах 
(цьогорічний зимовий карантин) виявили глибоку прогалину в організації дистанційної форми 
навчання школярів. Тому тема дослідження є вкрай актуальною. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемі використання дистанційних засобів навчання 
присвячено праці В. Кухаренка [1], Н. Муліної [2], О. Собаєвої [3], П. Стефаненко [4], В. Уголькова 
[5] та інші. Однак здебільшого ці праці націлені на розв’язання проблеми дистанційного навчання у 
ВНЗ. Тому невирішеною раніше частиною проблеми залишається питання впровадження елементів 
дистанційного навчання школярів в ЗОШ. 

Мета статті – проаналізувати основні елементи дистанційного навчання школярів, що можуть 
бути використано при опануванні дисциплін гуманітарного циклу в ЗОШ. 

Для вирішення цієї мети визначено такі завдання: проаналізувати засади дистанційного навчання і 
виявити особливості навчання гуманітарних дисциплін з використанням дистанційних елементів. 

Застосування навчання на відстані збагатило словник термінів і привело до різночитання в 
трактуванні поняття "дистанційне навчання". 

М. Танась аналізує термін "навчання на відстані", що найчастіше зустрічається в зарубіжних і 
вітчизняних публікаціях: дистанційне навчання як форма навчання (distant learning), коли основною 
діяльністю є діяльність того, хто навчається за допомогою Інтернет, комп'ютерів, телебачення, радіо 
та ін.; дистанційне навчання як викладання (distance teaching), коли головну роль виконує вчитель-
тьютор; теленавчання (tele teaching) як навчання з використанням засобів телекомунікацій; 
опосередковане мережею навчання (teaching by network) як засіб навчання [6: 79−82].  

До перелічених термінів можна додати такі: "дистанційне навчання (distance education)"; 
"електронне навчання (Е-learning)"; "knowledge management (засоби керування знаннями)". Ми 
будемо дотримуватися терміну "дистанційне навчання (distance learning)". Сучасна дослідниця 
І. Костікова вважає, що необхідно чітко розмежовувати терміни "дистанційне навчання" як процес, 
безпосередньо пов'язаний із технологіями навчання, і термін "дистанційна освіта" як процес і 
одночасно результат. Слід пам’ятати про некоректність використання терміна "дистанційна освіта", 
якщо ми говоримо про результат. До того ж, згідно з сучасним вітчизняним законодавством, в країні 
ще не існує дистанційної освіти, а є лише деякі елементи дистанційного навчання [7]. Дистанційні 
технології розглядаються як "інформаційні технології навчання, що інтегрують аудіовізуальну 
інформацію будь-яких форм (текст, графіка, анімація й ін.), вони реалізують інтерактивний діалог 
користувача із системою і розмаїтість форм самостійної діяльності з обробки інформації", – 
наголошує дослідник дистанційного навчання В. Угольков [5: 27]. 

Для впровадження дистанційного навчання в Україні створена законодавча та нормативна база. 
Так, у 1993 р. було затверджено указ Президента "Про державну політику інформатизації України".  
На базі різних навчальних закладів створюються лабораторії для впровадження дистанційного 
навчання. З метою підключення користувачів телекомунікаційною мережею закладів освіти та науки 
України з координаційним "Центром Європейської інтеграції" була створена Українська науково-
освітня мережа (УРАН). Активність існуючих центрів дистанційного навчання зросла після 
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прийняття у 2000 р. наказу Міністра освіти та науки України "Про створення Українського центру 
дистанційної освіти".  

Для забезпечення координації та інтеграції зусиль навчальних, наукових, науково-методичних та 
виробничих установ, організацій, підприємств Міністерства освіти і науки України, Академії 
педагогічних наук України, Української академії державного управління при Президентові України, 
інших установ, організацій та підприємств, ефективного впровадження в освітню практику освітніх 
технологій та засобів навчання нового покоління стало створення навчально-наукового виробничого 
комплексу "Академія дистанційної освіти". До складу комплексу увійшли різні навчальні заклади. У 
2002 р. Україна приєдналася до Європейської освітньої мережі − Multi-Gigabit Europen Academiс 
Network, яка об’єднує понад 3 тисячі наукових, дослідницьких і навчальних закладів, а також три 
мільйони приватних користувачів з 31 Європейської країни, стверджує Б. Шуневич [8: 165]. 

З метою забезпечення системи дистанційного навчання, удосконалення структури в системі 
дистанційного навчання школярів шляхом розширення мереж і навчальних центрів, забезпечення 
контролю якості в системі дистанційного навчання за рахунок впровадження в практику експертизи 
навчальних курсів і технологій дистанційного навчання, розвитку дистанційної форми навчання в 
системі середньої освіти було прийнято постанову кабінету міністрів України "Про затвердження 
Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004 – 2006 рр." 

Основами організації дистанційного навчання школярів можна вважати: 
− відкритість та індивідуальний підхід у процесі організації навчання; 
− закріплення за школярем персонального вчителя-тьютора, який поєднує в собі якості 

вчителя, консультанта й керівника і спілкується за допомогою різних інформаційно-
комунікаційних засобів (чатів, форумів, Інтернет-конференцій тощо); 

− створення сприятливих умов навчання кожного учня, який хоче опанувати гуманітарні 
предмети для оволодіння накопиченим міжнародним досвідом. 
Вирішуючи проблему впровадження дистанційних елементів в ЗОШ, не можна забувати про 

традиційні інструменти роботи вчителя й учня: дошка, крейда, ручка, зошит. Але сьогодні ці 
традиційні інструменти з'являються в новій формі. Їх раціонально заміняють комп'ютерні засоби 
навчання, наприклад, інтерактивна SMART-дошка. Педагогічні можливості електронної дошки як 
засобу навчання за рядом показників набагато перевершують можливості традиційних засобів 
реалізації навчального процесу. 

Найважливішими елементами дистанційного навчання для національної шкільної освіти можна 
вважати такі: 

− системність як комплекс програмно-методичних засобів; 
− принципово нова дидактична якість програмно-методичного забезпечення засобами 

мультимедіа; 
− багатофункціональність; 
− адаптивність як опора на наявні навчально-методичні комплекси; 
− апаратні і програмні засоби навчання та інструменти роботи вчителя й учня; 
− технологічна мобільність змісту (використання аудіо-, відеоматеріалів, телевізійних 

навчальних програм, Інтернету тощо). 
Дослідниця О. Кіріленко підкреслює, що специфічними відмінностями дистанційного навчання 

можна вважати географічний і часовий поділ суб'єктів навчання, а центральною ланкою 
дистанційного навчання визначають засоби телекомунікації, що дозволяють: 

− організовувати діалоговий обмін між учителем і учнем; 
− використовувати для доставки навчальний матеріал в електронному вигляді; 
− організовувати самостійне вивчення навчального матеріалу на відстані; 
− демократизувати використання освітніх ресурсів, забезпечуючи доступ до них незалежно 

від географічного положення; 
− індивідуалізувати навчання і забезпечувати досить ефективно, крім освітніх завдань, 

вирішення й інших, наприклад, пошук інформації, її обробку, узагальнення й аналіз, уміння 
орієнтуватися в незнайомій ситуації та вдосконалювання своїх знань [9]. 
Головним елементом у системі дистанційного навчання є його зміст і форма реалізації. Зміст – це 

розробка чітких і продуманих навчальних програм, підручників, посібників, системи самоперевірки, 
методичних розробок; щодо форми реалізації – вона ширша, ніж просте використання комп'ютерів та 
інших технічних засобів навчання. Хоча використання комп'ютера дозволяє зробити процес навчання 
мобільним, диференційованим та індивідуальним.  

Модульна структура змісту гуманітарних дисциплін найбільш органічно відповідає сучасним 
технологіям побудови розподілених систем обробки інформації, що є технологічною основою 
системи дистанційного навчання. Крім цього, модульна структура побудови навчальних курсів з 
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гуманітарних дисциплін в ЗОШ має бути заснована на інформаційних, процедурних і логічних 
елементах, пов'язаних із введенням і презентацією навчальної інформації, критеріями оцінювання й 
контролю. 

Учитель загальноосвітньої школи зобов'язаний навчити дітей учитися, зберегти і розвити їх 
пізнавальну потребу, забезпечити новітні дистанційні засоби навчання, необхідні для засвоєння 
шкільних предметів. Використання сучасної комп’ютерної техніки для дистанційної форми навчання 
достатньо виправдано, оскільки це сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу в 
цілому. 

Сучасний учень, який опановує елементи дистанційного навчання, вже уявляє собі неосяжні 
можливості в плані раціоналізації подальшої навчальної діяльності та стимулювання пізнавальних 
інтересів, а також перспективи завтрашнього особистісного і професійного розвитку. 

Задача сучасної школи, виходячи зі стандартів сьогоднішнього покоління, – навчити школяра 
вчитися самостійно, тобто знати, як добувати знання самотужки, вміти використовувати їх у 
нестандартній ситуації. Саме тому впровадження в навчальний процес елементів дистанційного 
навчання є найважливішим етапом освітнього розвитку учнів ЗОШ. 

Застосування елементів дистанційного навчання залежить від мети й завдань, поставлених у 
середньому навчальному закладі. Це може бути доповнення додаткових традиційних засобів навчання 
окремими елементами дистанційного навчання, до яких також можна віднести такі організаційні 
форми навчання як індивідуальну, групову, змішану роботу. Способи обміну інформацією 
передбачають роботу пошти, факсу, стаціонарного та мобільного телефонів, радіо й телебачення, 
системи телекомунікацій (комп'ютерні мережі). Доставка й отримання навчальної інформації 
дистанційно, як правило, частково може здійснюватися або електронною поштою (текстові матеріали, 
CD-диски, дискети, аудіо-, відеокасети), а також за допомогою систем телекомунікацій, або, рідше, з 
використанням радіо й телебачення. 

Розширення можливостей учителя при застосуванні дистанційного навчання підсилює мотивацію 
навчання учнів. Використання мультимедійних навчальних програм з гуманітарних дисциплін 
підвищує ефективність різнорівневого навчання. За допомогою дистанційної форми навчання можна 
брати участь у міжнародних Інтернет-проектах, проводити шкільну дослідницьку діяльність, бути 
активними учасниками Інтернет-олімпіад, творчих конкурсів. Така форма сприяє використанню 
Інтернет-ресурсів, створенню власних мультимедійних презентацій, використанню інформаційно-
комунікаційних технологій у позаурочний час. Використання учнями інформаційно-комунікаційних 
технологій з елементами дистанційного навчання в освітньому процесі на уроці і в позаурочній 
діяльності в школі з'явилося завдяки поширенню в педагогічному середовищі варіативних моделей 
проведення уроків: перше, проведення уроку гуманітарного циклу з використанням навчальних 
мультимедійних курсів на CD-ROM, друге, проведення уроку з застосуванням навчальних ресурсів 
мережі Інтернет.  

З погляду технічної реалізації елементів дистанційного навчання школярів найбільш привабливим 
є використання модульної системи презентації навчального матеріалу. У систему дистанційного 
навчання школярів мають включатися програмні компоненти, що реалізують моделювання реальних 
ситуацій у побутовій діяльності, комунікативні відносини, дискусії, виконання проектів тощо. Вони 
дозволяють ефективно контролювати діяльність школярів у застосуванні й використанні особистих 
творчих здібностей. Тут специфіка навчання школяра вимагає підвищення адаптивності системи 
дистанційного навчання, що пов'язано з необхідністю постійного якісного контролю вчителем 
навчання учня – від поточного до підсумкового, що впливає на процес засвоєння навчального курсу 
взагалі [7]. 

Висновки та перспективи. Наприкінці дослідження ми дійшли висновку, що дистанційне 
навчання має рід синонімічних термінів. Елементами дистанційного навчання школярів можна 
вважати системність, нову дидактичну якість програмно-методичного забезпечення, 
багатофункціональність, адаптивність, новітні засоби навчання, технологічну мобільність змісту. 
Дистанційне навчання сприяє поширенню інформаційно-комунікаційних технологій, використанню 
їх засобів (SMART-дошка, навчальні CD-диски, мультимедійне програмно-методичне забезпечення, 
використання аудіо-, відеоматеріалів, телевізійних навчальних програм, Інтернету). Нові можливості 
навчання у ЗОШ сприяють опануванню гуманітарними дисциплінами частково дистанційно.  

Перспективи подальших досліджень дистанційного навчання ми вбачаємо в тому, що має бути 
вирішено першочергове завдання – вибір методів, форм, засобів використання елементів 
дистанційного навчання школярів: доцільно послідовно розглянути варіанти побудови елементів 
дистанційного навчання для різних навчальних рівнів або ступенів шкільної освіти. Це дозволить 
більш чітко окреслити вимоги до варіантів побудови дистанційного навчання з урахуванням 
доцільності, можливості й економічних чинників. Критерії, сформульовані для різних варіантів 
апаратного і програмного забезпечення в дистанційному навчанні, мають орієнтуватися на 
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використання різних видів комунікацій (наприклад, електронних) задля адаптивності й повноти 
використання різних елементів дистанційного навчання учнів. 
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Жуковская Д. В. Основы дистанционного обучения школьников общеобразовательных школ. 

В статье проанализированы элементы дистанционного обучения школьников общеобразовательных 
школ: системность, новое дидактическое качество программно-методического обеспечения, 

многофункциональность, адаптивность, новые средства обучения, технологическая мобильность 
содержания. Обосновано, что дистанционное обучение в общеобразовательных школах 

способствует использованию ИКТ и их средств. Выявлены особенности изучения предметов 
гуманитарного цикла в общеобразовательных школах дистанционно. 

Zhukovskaya D. V. Schoolchildren’s Distance Learning Underpinnings. 

The article focuses on the schoolchildren’s distance learning elements: system, new didactical quality of 
software, multifunction, adoptions, ICT means, technological mobility of content. It is found out that distance 
learning at schools promotes ICT usage. It is mentioned the principles of learning humanities at schools in 

distance. 
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АНАЛІЗ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОНКУРСНИХ ЗАДАЧ 

ПІД ЧАС УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИ 

У статті пропонується методика  підготовки учнів до розв’язування олімпіадних задач з  
інформатики. Наведено технологію аналізу задачі та її умови, побудови математичної моделі, 
реалізації алгоритму мовою програмування та тестування програми-розв’язку. Пропонується 

стратегія поведінки учня під час змагання. 

Концепція "Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки" визначає 
залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності … з 
обдарованою молоддю, проведення всеукраїнських олімпіад, конкурсів, конкурсів-захистів, турнірів і 
фестивалів та забезпечення участі обдарованої молоді у міжнародних інтелектуальних і творчих 
змаганнях [1; 2]. 

У світлі цієї концепції завдання сучасної школи є не лише глибоке засвоєння та відтворення 
отриманих знань, а й розвиток пошуково-пізнавальних здібностей учнів, формування всебічно 
розвинутої особистості з метою успішної соціалізації їх у суспільстві. 

У післяшкільному житті реальною необхідністю в наші дні є безперервна освіта, що потребує 
повноцінної загальноосвітньої підготовки. Усе більше й більше запитані спеціальності, пов’язані з 
використанням комп’ютерів, зокрема з програмуванням мовами професійного рівня. 

Уміння розв’язувати задачі є одним з основним показником рівня математичного розвитку, 
глибини засвоєння навчального матеріалу. У шкільному курсі математики, фізики та інформатики 
навчанню розв’язування задач приділяється багато часу, але основним методом такого навчання є 
демонстрація способів розв’язування певних видів (класів) задач, і зовсім не даються так необхідні 
знання аналізу суті задачі та її розв’язку. В учнів не виробляються уміння і навики в діях, що входять 
у загальну діяльність по розв’язуванню задач, не стимулюється постійний аналіз учнями своєї 
діяльності у цьому напрямку, по виділенню в ній загальних методів та підходів, що дало б 
можливість, у подальшому, будувати власну стратегію дослідження та розв’язання задач такого 
класу.  

Розробити та описати технологію розв’язування учнем задач на олімпіаді з інформатики є метою 
даної статті. 

Задача – вимоги, або запитання, на які необхідно знайти відповідь, спираючись та враховуючи 
вхідні дані, які випливають з умови задачі. 

Олімпіадна задача з програмування – це завдання, яке вимагає написати програму, що повинна 
зчитати з консолі (файлу) певні дані, в залежності від вхідних даних розв’язати задачу і вивести в 
консоль (файл) певні дані (результат), відповідь на поставлену задачу. На відміну від математичних 
задач, в яких у більшості випадків задаються конкретні дані, задача з програмування вимагає 
передбачити різноманітні вхідні дані, обмежені умовою задачі, і в залежності від вхідних даних 
розв’язати поставлену задачу. Часто трапляється, що розв’язуючи задачу з програмування доводиться 
розглядати декілька випадків у залежності від вхідних даних, а інколи і декілька різних задач. 

Розв’язання задачі – робота дещо незвичайна, а саме розумова, аналітична. Для того, щоб 
навчитися якій-небудь справі, потрібно попередньо добре вивчити той матеріал, з яким доведеться 
працювати, ті інструменти, які доведеться використовувати під час розв’язування задачі. 

Відома багатьом учасникам олімпіади з інформатики крилата фраза: "Я не знаю, як  розв’язувати 
задачі. Я знаю лише, що після того, як  розв’язати їх багато, то починаєш це робити краще, починаєш 
краще бачити можливі підходи до розв’язання задач, починаєш краще їх відчувати" [3]. 

Відповідь на запитання "Як розв’язати задачу?", особливо, якщо це олімпіадна задача, не завжди 
лежить на поверхні – тому, що пошук її є творчий процес. І єдиного підходу до таких задач знайти 
неможливо, але, як показує практика, є ряд методів та прийомів, використовуючи які, можна 
навчитися розв’язувати задачі. Багато в чому в таких випадках не обійтися без інтуїції [4].  

Отже, щоб навчитися розв’язувати задачі, потрібно розібратися в тому, що таке задача, як вона 
побудована, із яких частин складається умова, які інструменти можна використати для її розв’язання. 

Якщо придивитися до будь-якої задачі, то можна побачити запитання, на яке необхідно знайти 
відповідь, виходячи з тих даних, обмежень, які знаходяться в умові задачі. Тому, починаючи 
розв’язувати будь-яку задачу, потрібно уважно вивчити умову задачі. Це все називається 
проаналізувати умову задачі.  
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Задача з програмування, як правило, потребує спочатку побудувати її математичну модель, 
аналітично дослідити цю модель, розробити алгоритм розв’язування математичної задачі, а вже потім 
написання програми, яка буде розв’язувати задачу для довільних вхідних даних.   

Власний досвід автора дає можливість виділити наступні етапи, які повинен виконати учень під 
час розв’язування олімпіадних задач: аналіз умови задачі, побудова математичної моделі, реалізація 
алгоритму розв’язку мовою програмування, тестування та відлагодження розв’язку, здача розв’язку 
на перевірку. 

Аналіз умови задачі (1-й етап). Умова олімпіадної задачі з програмування складається з таких 
елементів: сюжету, завдання, технічних умов, прикладу вхідних та вихідних даних. 

Сюжет містить опис ситуації, яка розглядається в даній задачі. Автори олімпіадних задач люблять 
робити громіздкий сюжет, що інколи заплутує учасника. Бувають сюжети, що прикрашають умову 
задачі і такі, що містять цінну інформацію. Тому потрібно уважно прочитати сюжет умови задачі, 
вникаючи в кожне слово. 

Отримавши задачу необхідно уважно її прочитати. У будь-якій задачі ми побачимо завдання, яке 
ми повинні виконати, щоб отримати потрібний результат.  

Під час олімпіади бути уважним і спокійним дуже важко. Для прочитання умови задачі необхідно 
виділити досить часу. Не потрібно поспішати на даному етапі. Задачу необхідно читати не 
поспішаючи, не пропускаючи ліричні відступи, не рекомендується читати задачу оглядово. Автори 
задач досить часто люблять прикрасити умову задачі ліричним відступом. І нерідко в таких ліричних 
відступах можуть бути приховані важливі моменти, що стосуються вхідних даних умови задачі. 
Неправильне розуміння умови задачі може привести до того, що буде розв’язуватися зовсім інша 
задача, а не та, що сформульована в умові. 

Ключ до умови задачі може бути прихований також у форматі вхідних або вихідних даних. Без 
нього інколи задача може нести зовсім інший зміст. Тому, важливо визначити з формат введення та 
виведення, обмеження на вхідні, вихідні та проміжні дані. 

Часто трапляється, що після детального прочитання задачі, не знаєш, як до неї підступитися. У 
такому випадку рекомендується відкласти її і читати наступну. Наш мозок здатний працювати 
підсвідомо, навіть у той час, коли працює над іншою задачею. Під час тренування Ф. Меншиков [5] 
радить прочитати умови задач всього тренування відразу, спробувати розв’язати задачу, а якщо 
розв’язок зовсім не приходить на думку, то прочитати розв’язок, викладений у цій же книзі, але не 
раніше ніж через 3 дні після прочитання задачі. Учні повинні вчитися шукати розв’язок. Навіть, коли 
розв’язок до цієї задачі прийде не відразу, а через день, два, тиждень, учень за цей час перебере 
багато варіантів розв’язання задачі, розв’яже десяток інших задач, які подібні, але розв’язок можливо 
не пов’язаний із розв’язком даної задачі. 

При навчанні розв’язування задач потрібно навчити учнів виділяти головні елементи в умові 
задачі, не пропускати жодних, на перший погляд неважливих, деталей. Якщо прочитати умову будь-
якої задачі, то можна виділити деяке питання, іншими словами вимогу, на яку необхідно отримати 
відповідь, спираючись на умову. Якщо ж уважно вивчити умову задачі, то можна побачити в ній 
певні твердження (що дано), вони ще називаються умовами, і певні завдання (те, що потрібно знайти). 

Далі розглянемо складові частини завдання і рекомендації учням при їх розв’язуванні. 
Побажання для засвоєння змісту задачі. Не можна приступати до розв’язання задачі, не 

з'ясувавши чітко, в чому полягає завдання, тобто не встановивши, що дано і що необхідно знайти. 
Перша порада вчителя: не поспішати починати розв’язувати задачу. Ця порада не означає, що задачу 
треба вирішувати якомога повільніше. Це означає, що розв’язуванню задачі повинна передувати 
підготовка, що полягає в наступному: 

а) спочатку треба ознайомитися із завданням, уважно прочитавши її зміст. При цьому 
вимальовується загальна ситуація, описана в завданні; 

б) ознайомившись із задачею, необхідно вникнути в її зміст. При цьому потрібно слідувати такій 
пораді: виділити в задачі вхідні та вихідні дані, формати введення та виведення; 

в) якщо задача геометрична, на теорію графів  тощо, корисно зробити малюнок до неї і позначити 
на малюнку вхідні та вихідні дані. Намалювати малюнок, що відповідає прикладу вхідних даних 
умови задачі, придумати декілька прикладів вхідних даних і намалювати відповідні малюнки (це теж 
порада, якій повинен слідувати учень); 

г) вже на першій стадії розв’язування задачі – стадії аналізу завдання – рекомендується  відповісти 
на питання: "Чи можливо розв’язати задачу за такої умови?", "Чи завжди буде розв’язок даної 
задачі?", "Чи можливо декілька правильних розв’язків даної задачі?", "Який з розв’язків необхідно 
вивести при неоднозначному розв’язку?", "В якому порядку виводити дані, якщо необхідно вивести 
всі неоднозначні розв’язки?". 

Відповідаючи на ці запитання, потрібно встановити, чи вистачає даних для розв’язування задачі, 
чи немає зайвих даних, чи немає даних, які суперечать між собою. 
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Складання плану розв’язку задачі (2-й етап). Складання плану розв’язання задачі, мабуть, є 
головним кроком на шляху її розв’язання. Правильно складений план розв’язання задачі майже 
гарантує правильне її розв’язання. Але складання плану може виявитися складним і тривалим 
процесом. Тому вкрай необхідно навчити учнів ставити запитання до задачі, що допомагають йому 
краще і швидше скласти план розв’язання задачі, фактично визначити метод її розв’язання: 

а) чи відома учневі якась подібна задача? Аналогічне завдання? Якщо така задача відома, то 
скласти плану розв’язку задачі не буде складним. Іншими словами, чи можна застосувати метод 
раніше розв’язаної задачі. Але така задача відома далеко не завжди;  

б) чи відома вам задача, до якої можна звести дану задачу. Якщо така задача відома, то процес 
складання плану вирішення даної задачі очевидний: звести задачу до задачі, яка розв’язувалась 
раніше. Може виявитися, що споріднене завдання невідоме вирішуваному і учень не може звести 
дане завдання до якого-небудь відомого. План же відразу скласти не вдається; 

в) складаючи план розв’язування задачі, завжди треба ставити собі запитання: "Чи всі дані 
завдання використані?". Виявлення неврахованих даних задачі полегшує складання плану її 
розв’язку; 

г) при складанні плану розв’язання задачі інколи буває корисно змінити вхідні дані, прорахувати 
результат для інших вхідних даних. Змінені вхідні дані можуть підказати непередбачені моменти 
вашого розв’язку; 

д) досить часто для розв’язання задачі доводиться розглянути деякі частинні випадки, прорахувати 
вручну без комп’ютера результати для спрощених даних (для 1, 2, 3…). Прорахувавши для декількох 
невеликих розв’язків, можна побачити певну закономірність, послідовність. 

Побудова математичної моделі та схеми розв’язку (3-й етап). Математична модель – система 
математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Побудувати 
математичну модель – це описати математично процеси, факти, умови задачі. 

Перш за все учень повинен формально та математично зрозуміти умову задачі. Необхідно за 
допомогою ручки та паперу прорахувати тест з умови задачі. Перевірити як отримати вихідні дані з 
вхідних даних умови задачі. Придумати декілька тестів, контртестів і також математично їх 
прорахувати. Таким чином для простих тестів необхідно розібратися, як розуміється умова задачі. 
Придумуючи тести до задачі, можна знайти правильні розв’язки, які відрізняються від тих, які 
приходять на думку відразу ж після прочитання умови задачі, виявляються "підводні камені" задачі.  

Можливе й інше трактування побудови математичної моделі. У даному випадку побудувати 
математичну модель означає придумати такий розв’язок, який буде працювати на абстрактній 
математичній машині при необмеженій пам’яті, необмеженому часі, необмеженому діапазоні змінних 
і відсутності втрати точності у дійсних змінних. Можливо цей розв’язок і не ефективний, але 
неефективний розв’язок рівносильний розумінню умови задачі [4]. 

Після побудови математичної моделі необхідно скласти схему розв’язку поставленої задачі. Схема 
розв’язку задачі повинна складатися з відомих елементів, алгоритмів. На даному етапі не потрібно 
вникати у всі тонкощі реалізації алгоритму – всі моменти реалізації та підгону даного алгоритму під 
конкретну задачу "прийдуть"  під час написання самого алгоритму. Учень повинен знати, що даний 
алгоритм працює з певною ефективністю, і для цієї задачі та певних обмежень він буде працювати 
швидко і використовувати необхідний обсяг оперативної пам’яті. 

На даному етапі учасник може зіткнутися з наступними проблемами: 
− погана стиковка блоків. Певні блоки погано стикуються, можливо потрібно перероблювати 

алгоритм, змінювати вихідні дані блоку; 
− ефективність. Трапляється, що для одних даних даний алгоритм буде працювати швидко, а 

для інших, навіть невеликих, складність роботи алгоритму велика; 
− інший тип задачі; 
− наявність декількох розв’язків. При наявності декількох розв’язків потрібно вибрати самий 

ефективний і той який реалізовується простіше та швидше. 
Реалізація алгоритму (4-й етап). Раціонально використаний час на олімпіаді – 90% відсотків 

успіху. Тому дуже важливим є уміння розподілити кожну хвилину під час самої олімпіади, мати свою 
тактику і стратегію. 

Перед тим, як учні отримують завдання, вони мають декілька хвилин адаптації з комп’ютером, 
середовищем програмування. У цей час учень повинен запустити середовище програмування, 
написати просту програму-шаблон, яка вводить дані, робить прості обчислення, виводить дані (згідно 
умов олімпіади). Відкомпілювати цю програму і перевірити її виконання. Після цього зробити 
декілька заготовок програм для майбутніх розв’язків, які містять введення та виведення (з файлу, 
клавіатури, на екран, чи у файл у залежності від правил проведення олімпіади). 

Під час реалізації конкретної програми використовують декілька методів написання програми: 
зверху вниз, знизу вверх, комбінований метод. 
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Перший спосіб застосовується, коли загальна картина програми відома. У даному випадку 
пишеться основна частина програми, а функції реалізовуються потім. Реалізація відбувається швидко, 
якщо розбиття на етапи вдале. У такому випадку простіше проводити відлагодження програми. 

Підхід знизу до верху реалізовується, коли учасник не бачить загальної схеми розв’язку, а час іде. 
Тоді можна написати спочатку введення, та виведення даних, певні алгоритми: функції для роботи з 
геометричними об’єктами, сортування, пошук, довгу арифметику, тощо, а потім робити стиковку 
даних алгоритмів для отримання остаточного розв’язку. У такому випадку не завадить написати 
невеликий коментар, які дані знаходяться в яких змінних, що повертає та чи інша функція тощо. Під 
час написання самих допоміжних алгоритмів може "прийти" і сам розв’язок. 

На практиці найчастіше використовується комбінований із згаданих методів. 
Учнівська олімпіада передбачає отримання балів за частково розв’язані задачі. Тому необхідно 

здавати розв’язки до кожної задачі, навіть, якщо  впевнений, що алгоритм є неефективним і не пройде 
всі тести. Часто трапляється, що на деяких вхідних даних алгоритм працює довго. У таких випадках, 
якщо це можливо, необхідно запустити програму, щоб вона прорахувала результат і зберегла його в 
текстовому файлі. З отриманого результату створити масив констант у програмі-розв’язку. В цей час, 
поки програма з неефективним алгоритмом шукає розв’язки, можна зайнятися іншою задачею. Код 
програми, як правило, не аналізується членами журі. Потім, під час аналізу, розбору олімпіади можна 
буде знайти більш оптимальний розв’язок. 

Тестування та від лагодження (5-й етап). Після того, як програма відкомпільована, необхідно 
перевірити на правильність її роботи. Часто буває, під час набору коду програми сплутані певні 
змінні, знак у формулі, неправильно розставлені дужки, тощо. Спочатку необхідно перевірити чи 
правильно вона працює на тестах, які дано в умові задачі. Як показує досвід роботи з учнями, при 
першому запуску відкомпільованої програми в половині випадків тест з умови задачі не проходить, 
оскільки розв’язок пишеться в умовах нервового стресу і на швидкість. Після того, як виправлені всі 
механічні помилки і розв’язок проходить тест з умови задачі, необхідно придумати декілька 
невеликих тестів, які передбачають різні моменти даної задачі. Попередні придумані тести не 
потрібно знищувати, адже можливо доведеться звернутися до них після виправлення помилок. 
Трапляється, що після виправлення помилок, або удосконалення програми вона видає правильний 
результат при нових тестах, а на попередніх – помилковий. Тому необхідно уважно перевіряти 
правильність результату, який видає програма-розв’язок,  прораховувати тести вручну для перевірки. 

Інколи є потреба вставляти в програму перевіряючі блоки: перевірку правильності введення 
вхідних даних, сортування масиву, правильність роботи навіть елементарних алгоритмів: алгоритм 
Евкліда, пошук в ширину, бінарний пошук тощо. 

Перед здачею розв’язку необхідно протестувати його на граничних тестах. Крім "малих" тестів 
інколи є потреба перевірити на "великих" тестах. Для цього необхідно згенерувати тести з великою 
кількістю елементів, перевірити, як швидко працює даний алгоритм. Не завжди можна перевірити 
правильність роботи даного алгоритму, але інколи можна за відповіддю з’ясувати, чи правильно 
працює алгоритм. 

Здача розв’язку (6-й етап). Останнім часом олімпіада з програмування проводиться в он-лайн 
режимі. Під час олімпіади учні можуть здати на перевірку розв’язок і система перевірить його на 
тесті з умови задачі. Це дає можливість учням уникнути помилок, пов’язаних із неправильним 
форматом виведення результату. 

Відправлення розв’язку на перевірку є одним із самих відповідальних моментів роботи учня на 
олімпіаді. 

Рекомендується ще раз перечитати умову задачі, звернути увагу на формати виведення та 
обмеження на змінні. Можливо, при отриманому алгоритмі змінні виходять за їх межі, дані виходять 
за межі масиву, тощо. Це не завжди можна передбачити при розробці алгоритму. 

Перед здачею програми розв’язку необхідно перевірити правильність формату вихідних даних,  
можливість виходу за межі масиву, видалити (або закоментувати) всі елементи відлагоджувальної 
інформації. 

Саме на цьому етапі допущена помилка може привести до фатального результату при 
правильному  розв’язку. Але і в такому разі трапляються моменти, коли для різних випадків пишеться 
окремий блок виведення і в одному з блоків залишається неправильний формат виведення або зайві 
дані, які не завжди перевіряються перед відправленням. 

Отже, під час підготовки до олімпіади з інформатики необхідно не тільки вчити учнів методів 
розв’язування задач та основним алгоритмам.  Учнів потрібно вчити вмінню керування своєю 
діяльністю, розподілом часу на розв’язання кожної задачі, вмінню розбивати процес розв’язання 
задачі на етапи, виділяти певні етапи та їх виконувати. З часом дані етапи будуть виконуватися, не 
задумуючись над кожним з них. До олімпіади учнів необхідно готувати теоретично, практично та 
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психологічно. Для того, щоб в учнів не було стресу під час олімпіади, регулярно потрібно проводити 
шкільні олімпіади з усіма вимогами міської, обласної олімпіад та підведенням рейтингу. 

Після розв’язання задачі необхідно робити детальний аналіз розв’язку та процесу його отримання. 
Розв’язок потрібно аналізувати на оптимальність (швидкість виконання, затрати пам’яті, простоту 
реалізації). 

Для успіху у змаганнях необхідно використовувати кожну можливість набрати максимальну 
кількість балів. Якщо повний розв’язок задачі побудувати не вдається, то потрібно передбачити хоча 
б часткові  розв’язки для мінімальних та критичних даних. Саме на таких задачах учень вчиться 
виходити із складної ситуації, що нерідко трапляється в повсякденному житті. 

Кожного року в світі проходить велика кількість олімпіад з програмування різного рівня 
складності. В Інтернеті з’являються нові сайти з інтерактивними архівами задач, та он-лайн 
змаганнями (www.olymp.vinnica.ua, http://www.acm.lviv.ua, http://e-olimp.com.ua, http://www.ttb.by, 
http://acm.timus.ru/, http://usaco.org/) де можна не тільки прочитати умову задачі, але й перевірити 
розв’язки і відразу ж отримати результат перевірки. На таких сайтах ведуться рейтинги учасників, 
проводяться он-лайн змагання. 

Надіємося, що викладений досвід не залишиться поза увагою вчителів новаторів та талановитої 
молоді і принесе значну користь у підвищені своєї майстерності. 
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МОВНА ОСВІТА У США В КОНТЕКСТІ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ ТА МОВНОЇ ПОЛІТИКИ 

У статті аналізуються особливості мовної освіти у США з урахуванням соціокультурних, 
соціолінгвістичних та лінгвопсихологічних факторів. Сполучені Штати розкриваються як 

монолінгвальне суспільство з багатими мовними ресурсами у вигляді батьківських мов іммігрантів. 
Розглянуто також мовна політика стосовно англійської як другої мови та чинники, що впливають 

на іншомовну освіту, зокрема на популярність окремих іноземних мов. 

Питання мовної освіти викликають неабиякий інтерес через низку різноманітних причин: 
гуманізація та гуманітаризація вищої освіти, залежність ділових переговорів від успішної комунікації, 
посилення важливості іноземних мов як наслідок глобалізації, розширення міжнародних контактів та 
доступ до інших культур, позитивний вплив на розвиток розумових і творчих здібностей. Для 
більшості українців мовна освіта починається із засвоєння рідної мови вдома, некерованому 
зануренню до другої мови (російської чи української), вивченню іноземної мови, найчастіше 
англійської, з початкової школи та ознайомленню з другою іноземною мовою на старшому етапі. 
Англійська мова була і залишається головною мовою міжнародного спілкування, тому вивчення цієї 
мови є пріоритетом освітньої політики більшості країн.  

Огляд спеціальної літератури свідчить про інтерес сучасних дослідників до проблем мовної 
освіти. Так, М. Степаненко і Н. Степаненко досліджують тенденції, які впливають на моделі 
лінгвістичної освіти в Україні [1]; вплив соціокультурних умов на вивчення іноземної мови аналізує 
Л. В. Кузнєцова та Л. М. Кузнєцова [2]; професійна підготовка вчителів-філологів, зокрема в США, 
розглядається в монографії І. Соколової [3: 159-173]. Проте, проблема співвідношення мовної 
ситуації, мовної політики та мовної освіти недостатньо розглянута. На нашу думку, визначення ролі 
англійської мови та окреслення статусу іноземних мов у полікультурному середовищі Сполучених 
Штатів сприятиме глибшому усвідомленню впливу екстралінгвістичних факторів на результати 
мовної підготовки в будь-якій країні. 

Отже, у США англійська мова є рідною для більшості населення. Окрім цього, Сполучені Штати є 
країною іммігрантів, які привозять з собою рідні мови та культури і збагачують мовні ресурси США. 
Спираючись на вищевикладене, можна зробити припущення, що мовна освіта США відрізняється від 
традиційних європейських практик. Дослідити особливості мовної освіти США та виділити чинники, 
які на неї впливають, і становить мету нашої статті.  

Починаючи виклад основного матеріалу, ми відштовхнемося від тези, що мовна освіта будь-якої 
країни відображає пріоритети мовної політики, яка безпосередньо пов’язана з мовною ситуацією [1: 
19]. Говорячи про мовну ситуацію в країні, традиційно мається на увазі одномовність чи 
багатомовність, яка найчастіше проявляється у двомовності – знанні декількох мов або існуванні 
різних мов в одному суспільстві. Як наслідок колонізації, міграції, традицій екзогамії, певна міра 
багатомовності або, принаймні, двомовності, властива більшості населення світу. Оскільки 
двомовність характерна і для багатьох європейських країн, у Європейських рекомендаціях з мовної 
освіти говориться про необхідність формування не лише білінгвальної, але й плюралінгвальної 
компетенції. Варто зазначити, що, на відміну від багатомовності, володінню декількома окрема 
взятими мовами, плюрілінгвізм є взаємодією різних мов у свідомості людини завдяки різним 
культурним контекстам, використовування різних мов з комунікативною метою [4: 4]. Таким чином, 
плюралінгвальна компетенція є проявом гнучкості у володінні іноземними мовами і є одночасно 
ціллю та ідеалом, прописаною в Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти.  

Якщо плюралінгвізм є індивідуальною характеристикою, то білінгвізм розглядають на 
індивідуальному та суспільному рівнях. На соціальний контекст білінгвізму вказує Л. Біланюк, 
називаючи його специфічним станом суспільного життя, при якому спостерігається і є визнаним факт 
функціонування та співіснування двох мов у межах однієї держави [5: 65]. Джерелом білінгвізму 
виступає, як правило, етнічна неоднорідність суспільства. У державі може бути дві офіційні мови 
(англійська та французька мови в Канаді) або одна офіційна, а друга неофіційна (Саудівська Аравія, 
де офіційною мовою є арабська при другій англійській).  

Якщо використовувати кількість офіційних мов як індикатор білінгвізму, то Сполучені Штати не 
можна назвати навіть одномовною країною, оскільки у ній взагалі не існує офіційної мови, хоча 
протягом останніх років було декілька спроб оголосити англійську офіційною мовою США [6]. У 
тридцяти штатах, англійська є єдиною офіційною мовою, проте на загальнонаціональному рівні 
офіційна мова не зазначена. Проте друга мова, звичайно, може бути неофіційною, як, наприклад, 
російська мова в Україні. У США також деякі мови функціонують наближено до англійської. Якщо 
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розглянути упакування продукції, то можна побачити приблизно таку картину: в північних штатах 
використовуються англійська та французька мови, в решті, а особливо в південних, вживаються 
англійська та іспанська мови. Використання цих мов пояснюється сусідством США з Канадою та 
Мексикою. Іспанську мову не можна назвати другою мовою Сполучених Штатів, хоча кількість 
іспаномовних іммігрантів є значною. Вона є мовою південних сусідів, рідною мовою однієї з 
етнічних меншин та найпоширенішою мовою у світі.  

Індивідуальний рівень білінгвізму проявляється в існуванні двох мов в одній свідомості, тобто, за 
визначенням Р. Вайнраха, практики навперемінного користування мовами [7: 22]. Особливості та 
поширеність індивідуального білінгвізму визначаються конкретною мовною спільнотою. Існують 
спільноти, де двомовність є нормою для усіх освічених громадян (Скандинавія, Нідерланди); 
спільноти, де двомовність є нормою для носіїв мов етнічних меншин, які не мають великого 
економічного чи політичного впливу в суспільстві (носії турецької мови в Нідерландах); спільноти, де 
білінгвізм є нормою для вищих та краще освічених впливових класів суспільства (Колумбія). У 
Сполучених Штатах найпоширеніша іспаномовна спільнота не має великого впливу в суспільстві.  

Найчастіше білінгвізм формується в результаті вивчення другої мови (М2) після того, як відбулося 
оволодіння першою мовою (М1) шляхом некерованого занурення в іншомовне середовище або 
шляхом навчання. Набути двомовності можна в будь-якому віці, залежно від того, коли виникла 
потреба оволодіти М2. Для кожного п’ятого мешканця США англійська мова не є рідною, а другою 
[6]. У деяких випадках, зокрема в родинах американських іммігрантів, білінгвізм характерний для 
мовної системи дитини з самого початку оволодіння мовою, тому таких дітей можна назвати 
природно двомовними: батьки розмовляють М1 (мовою етнічної меншини), а гості, сусіди, 
телебачення та інші джерела забезпечують доступ до М2 (титульної мови, в нашому випадку 
англійської). Мови етнічних меншин політкоректно називають батьківськими мовами (heritage 
languages, дослівно "мови спадку") [8]. Таким чином можна припустити, що кожна п’ята особа у 
США є, принаймні, двомовною. Проте в наукових джерелах зазначається, що у Сполучених Штатах 
дотримуються норм одномовності, що включає [9: 181]: 1) низькі очікування рівня майстерності у 
другій/іноземній мові; 2) низький рівень цінності мов іммігрантів; 3) постійний наголос на 
необхідності розмовляти англійською мовою. Це можливо лише для носіїв мови міжнародного 
спілкування, які живуть у країні з впливовою економікою.  

Отже, в одномовних США англійська мова може виступати у двох ролях – рідної мови та другої 
мови. Англійська як друга мова (English as a second language, ESL) відноситься до процесу набуття 
двомовності через викладання англійської як М2 у англомовному середовищі. Англійську як другу 
мову потрібно відрізняти від англійської як іноземної мови (English as a foreign language, EFL), яка 
викладається в контексті, де англійська мова регулярно не використовується за межами класної 
кімнати, тому викладання здійснюється за допомогою інтенсивних методів навчання. Викладач 
працює над створенням багатого мовного і мовленнєвого середовища щоб процес оволодіння 
відбувався приховано, без формального навчання, поєднуючи свідоме навчання з прийомами, що 
зменшують довільну увагу.  

Для охоплення обох напрямів викладання англійської мови існує термін "англійська для носіїв 
інших мов" (English for speakers of other languages, ESOL), а глобальна освітня асоціація TESOL, Inc. 
(Teaching English for speakers of other languages, викладання англійської для носіїв інших мов) має на 
меті вдосконалення та сприяння професіоналізму при викладанні й учінні англійської мови носіями 
інших мов у всьому світі.  

У травні 2009 р. автору довелося відвідати ESL заняття в першому класі в початковій школі 
Хілтоп (Hilltop Elementary School) м. Лінвуд, штат Вашингтон. Слід зазначити, що в цій школі 
використовується не урочна, а блочна форма організації навчального процесу. Заняття починаються о 
8.30 і перший блок триває до десятої години. ESL заняття відбувається під час першого блоку і триває 
тридцять хвилин. Поки англомовні учні обговорюють погоду та згадують, що вони вивчали минулого 
разу, діти з етнічних меншин йдуть до іншої кімнати. ESL аудиторія поділена на кабінки, оскільки з 
кожного класу приходить 5-6 учнів, які одночасно займаються в цій кімнаті з окремими вчителями. 
Таким чином, кожного навчального дня відбувається тридцятихвилинні заняття з англійської мови 
без відведення для цього додаткового часу після шкільних занять. 

В американському шкільному контексті заняття з ESL потрібно відрізняти від білінгвального 
навчання, за яким певна частина навчального матеріалу викладається батьківською мовою учнів, у 
той час, як вони вивчають англійську. Білінгвальні шкільні програми досить різноманітні, у деяких з 
них мова етнічної меншини використовується фрагментарно, головним чином для емоційної 
підтримки, а деякі програми мають на меті розвиток грамотності цієї мови протягом початкової 
школи. Білінгвальне навчання відбувається, головним чином, іспанською мовою у штатах з великою 
кількістю іспаномовних іммігрантів, наприклад, у Каліфорнії. 
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У Сполучених Штатах ведуться дебати щодо мовної освіти дітей, для кого англійська не є рідною. 
Щодо освітніх цілей, деякі освітяни захищають вивчення лише англійської, в той час як інші говорять 
про необхідність одночасного вивчення як англійської, так і рідної мови. Суперечки відбуваються 
навколо ролі шкіл забезпечувати спільну мову як механізм створення національної єдності. Головним 
питанням залишається залежність національної єдності лише від англійської мови чи від англійської 
разом з іншими мовами [9: 1389]. Головна перевага білінгвізму полягає не лише у здатності 
спілкуватися з більшою кількістю осіб, але й у доступі до двох культур, двох національних літератур 
та двох світобачень. Для дітей з етнічних меншин спілкування батьківською мовою послуговує 
збереженням зв’язку між поколіннями та сприяє формуванню етнічного ототожнення та почуття 
власної гідності.  

Корені цих суперечок відображають суспільне ставлення до іммігрантів та їхніх батьківських мов. 
Оскільки мова є розпізнавальним знаком іммігрантів, соціальною ідентичністю, обмеження на 
використання інших мов, окрім англійської, існували впродовж усієї історії Сполучених Штатів, 
особливо у воєнні часи та часи економічної нестабільності. Наприклад, у свій час Бенджамін 
Франклін був занепокоєний через засилля німців і німецької мови в Пенсільванії; Теодору Рузвельту 
належить вислів, що у США є місце лише для однієї мови і ця мова – англійська [10]. Р. Кйолсет, 
американський соціолог, прийшов до висновку, що американці часто дотримуються подвійного 
стандарту стосовно двомовності. З одного боку, вони схвалюють, коли американець, для якого 
англійська є рідною, вивчає іноземні мови і стає двомовним. З іншого боку, вони настійно вимагають, 
щоб носії англійської мови як другої не використовували рідну мову і ставали одномовними 
розмовляючи англійською [11: 47]. 

Власний досвід спілкування з дітьми іммігрантів з України під час перебування у США дозволяє 
констатувати цікаві тенденції. Шести-семирічній дитині достатньо півроку навчання в американській 
школі для опанування усної англійської мови на побутовому рівні. У дванадцятирічних дітей, які 
навчаються в англомовній школі чотири – п’ять років вже відмічається легкий англійський акцент 
при спілкуванні рідною мовою. Також помітні порушення деяких граматичних норм російської мови, 
коли речення будуються на кшталт Ты туда ходить? Цікаво, що при використанні англійської, 
спостерігається більша вільність мови, а коли потрібно вжити невідоме англійське слово, 
використовується його російський еквівалент – Where is my blue ведерко?  

Великою проблемою, що призводить до втрати рідної мови, є невміння читати та писати рідною 
мовою. Рідна мова використовується лише для спілкування з батьками та родичами, яке обмежується 
побутовою тематикою і не підкріплюється візуальними символами письма. Мова стає безтілесною і 
втрачається. Якщо взяти до уваги відносно низькі показники ефективності викладання іноземних мов 
у Сполучених Штатах, ця траєкторія відображає втрату мовних ресурсів, які б можна було б зберегти 
при відповідній освітній політиці спрямованій на підтримці та розвитку майстерності іммігрантів як у 
М1, так і в М2.  

Беручи до уваги види білінгвального навчання, які наводить Р. Фішман [цит. за 3: 26], мовна 
освіта в США базується на білінгвізмі, що веде до витіснення рідної мови етнічних меншин, тобто 
спадкових мов. Не зважаючи на переваги білінгвізму, найтиповіша мовна траєкторія для родин 
іммігрантів у Сполучених Штатів є такою: лише діти першого покоління (або "полуторного" − ті, які 
народились у США невдовзі після приїзду батьків) двомовні, а друге та наступні покоління вбирають 
норми більшого монолінгвального суспільства. До того ж серед наймолодших дітей іммігрантів існує 
тенденція втрати рідної мови у процесі оволодіння англійською.  

Останнім часом у США ведеться активне обговорення необхідності збереження багатих мовних 
ресурсів, особливо спадкових мов дорослого працюючого населення. Мова зайшла навіть про 
виникнення освіти, що базується на батьківських мовах [8]. Варто зазначити, що такі заходи 
базуються на приватній ініціативі, залучаючи усіх охочих, та не мають централізованого характеру.  

Питання про оволодіння іншою мовою також пов’язано з соціокультурним та соціолінгвістичним 
контекстом, у якому відбувається вивчення другої або іноземної мови. Звісно, існують певні 
пізнавальні труднощі при вивченні фонологічних, граматичних, семантичних та комунікативних норм 
другої мови. Проте пізнавальні труднощі, які виникають при вивченні, наприклад, іспанської мови, 
будуть зовсім різними для носія мови індіанського плем’я аймара у Перу, англомовного мешканця 
Канзасу та американця мексиканського походження третього покоління у Каліфорнії. Для індіанця 
аймара іспанська є мовою одночасно й економічного успіху, і пригнічення, американець зі штату 
Канзас сприймає іспанську як мову низькооплачуваних робочих-іммігрантів, а для американця 
мексиканського походження іспанська буде мовою родини й історії [9: 184].  

Досконале володіння англійською мовою для переселенців, а особливо їхніх дітей, означає 
позбавлення статусу іммігранта, тобто повноцінне входження в американське суспільство. Іншим 
цікавим спостереженням було спілкування молоді на вечірці. Хоча 99% становило перше покоління 
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дітей іммігрантів, тобто двомовних, розмови велися виключно англійською мовою. При можливості 
обирати мову спілкування, перевага надавалася другій мові. 

За влучним висловом соціолога "Сполучені Штати є цвинтарем для мов", причому не тільки 
батьківських мов, але й іноземних. Лише дев’ять відсотків американців, порівняно з 44 відсотками 
європейців, володіють іноземною мовою [10]. Напростішим поясненням може бути, що їхня рідна 
мова вже є мовою міжнародного спілкування, і, беручи до уваги прагматичність американців, у них 
не існує потреби вивчати іншу мову. Наприклад, у середині 1960-х років були чисельні протести 
учнів та їхніх батьків проти "недоречних" шкільних предметів, тобто без очевидної, негайної 
практичної цінності для повсякденної роботи та громадського життя. Як результат, кількість учнів, 
які обирають іноземні мови скоротилась з 31,5% у 1965 до 22,2% у 1976 [12: 451].  

Таким ставленням американці прирікають себе на однобічне спілкування, оскільки з ними будуть 
ввічливо розмовляти та перекладати розмови, які безпосередньо їх стосуються, а зміст тих 
обговорень, які відбуваються навколо іншою мовою, буде втрачений. Іншим важливим 
соціокультурним моментом є бажання мешканців інших країн покращити власну англійську 
розмовляючи з носієм мови. Якщо американець розмовляє, наприклад, французькою мовою, він не 
буде наполягати на розмові французькою. Власне спілкування з американкою, яка вивчає російську 
мову як другу спеціальність, підтверджує такий психолінгвістичний аспект: мова змінювалася 
декілька раз під час нашої розмови і, зрештою, ми зупинились на англійській. Навіть можливість 
використовувати іспанську мову у США не завжди використовується англомовним населенням через 
психолінгвістичний чинник: оскільки більшість представників іспаномовних меншин володіють 
англійською, свідомий перехід на іспанську вважається зневажливим. Такі моменти також знижують 
мотивацію для американців [10]. Окрім цих факторів, мовна політика Сполучених Штатів також 
відіграє вирішальну роль.  

На відміну від Європи та України, де іноземні мови вважаються головними шкільними 
предметами разом з рідною мовою, математикою тощо, у США іноземні мови не розглядаються як 
засіб розумового розвитку особистості. Викладання іноземних мов у школі вважається розкішшю, 
предметом необхідним для учнів, яки збираються продовжувати освіту в коледжі і пов’язано з 
фінансуванням шкільного округу. Таким чином, іноземні мови не є пріоритетом шкільної освіти. 
Реальне вивчення іноземної мови починається у 8-9 класі. У початковій школі може відбуватися 
вивчення іноземних мов, проте з різною інтенсивністю: іншомовне занурення (immersion), іноземні 
мови в початковій школі (FLES, foreign language in elementary school), досвід або дослідження 
іноземної мови (FLEX, foreign language exploration or experience) [9: 896]. Занурення в іншу мову 
можуть бути повним, коли учні вивчають усі предмети іноземною мовою, а англійська мова 
вводиться поступово з другого або третього класу. При частковому зануренні одночасно відбувається 
навчання іноземною та англійською мовами. Діти залучаються до таких програм у дитсадку і вони 
продовжуються до п’ятого класу. На думку Інгрід Пуфал, дослідниці Центру прикладної лінгвістики, 
ця модель дійсно дозволяє досягати майстерності в іноземній мові [10].  

FLES програми мають на меті створити оптимальні умови для вивчення іноземних мов, тому 
іноземна мова зазвичай викладається тридцять хвилин на день, п’ять днів на тиждень, починаючи з 
дитсадка і до п’ятого класу, як це відбувається у штаті Джорджія. На уроках використовується лише 
іноземна мова. Результати тестування, проведеного Центром прикладної лінгвістики у 1996, 1998 та 
2001 роках, підтвердили відмінні результати такого виду навчання іноземних мов. Як результат, було 
навіть рекомендовано використовувати модель Джорджії в решті штатів [9: 897]. 

У деяких шкільних округах нема можливості фінансувати інтенсивні програми з іноземної мови, 
тому у школах пропонуються короткотривалі програми FLEX, які надають учням зразки однієї чи 
декількох мов. Заняття з іноземної мови проводить учитель початкової школи англійською мовою, 
навчаючи лише іншомовному базовому словнику та деяким розмовним фразам без читання та письма. 
Учні мають змогу лише "відчути смак" іноземної мови, оскільки FLEX програми мають на меті 
допомогти дітям вибрати мову, яку вони пізніше будуть поглиблено вивчати [12: 451]. За умови 
успішного викладання і ретельного планування, такі програми можуть поліпшувати розуміння іншої 
культури та мотивувати вивчення іноземних мов.  

У середній школі може виникати невідповідність між програмами. Оскільки у Сполучених Штатах 
початкові та середні школи не лише окремими ланками формально, вони є й окремими будівлями, а 
якщо взяти до уваги, що школи в одному районі можуть належати до різних округів, то навчання в 
середній школі прирівнюється до переходу до нової школи. До того ж, у середній школі, як і у 
старшій, іноземні мови є вибірковим предметом. Після включення іноземних мов до обов’язкових 
вимог для отримання ступеня бакалавра, у старшій школі існують програми поглибленої підготовки з 
іноземних мов для вступу в коледж або для накопичення кредитів для навчання в коледжі [9: 898]. 
Таким чином, учні, які бажають вступити до коледжу, вивчають іноземну мову у старшій школі, 
складають екзамен і можуть більше до неї не повертатися. 
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Менш, ніж у половині старших шкіл у США пропонуються мовні програми. Це головним чином 
залежить від розташування школи, її розміру та рівня заможності громади, яку вона обслуговує. 
Старші школи в багатих міських районах пропонують найбільший вибір програм з іноземних мов, у 
той час, як у сільських або бідних громадах узагалі нема таких програм [12: 452]. Наразі, під час 
економічного спаду, скоротилось фінансування кожної освітньої ланки і в більшості штатів перестали 
дотримуватись вимог щодо вивчення іноземних мов у старшій школі. Більшість випускників шкіл 
отримують дипломи без вивчення жодної іноземної мови [10]. Таким чином, більшість шкільних 
програм з іноземних мов надають загальне ознайомлення з іншою мовою без очікування 
майстерності. На нашу думку, головним недоліком шкільної мовної освіти є достатньо пізній початок 
вивчення іноземних та відсутність наступності програм з іншої мови між шкільними ланками. 

За статистичними даними на 2006 р. 45% усіх школярів вибирають іноземні мови як предмет: 30% 
– іспанську, 8% – французьку, 2% – німецьку, 0,5% – італійську, 0,4% – японську, 0,1% – російську та 
1,3% – інші мови [12: 451]. Іспанська мова залишається найрозповсюдженішою іноземною мовою не 
зважаючи на популярність окремих іноземних мов через політичні та соціальні тенденції. Своєрідну 
моду на іноземні мови складали: у ХІХ столітті французька мова як мова франкофілів, лідерів 
боротьби за незалежність від Англії; у 1950-х роках італійська мова після відкриття американських 
центрів у Болоньї, Флоренції та Римі; у 1960-х роках російська мова через запуск Супутника 
Радянським Союзом; у 1980-х та 1990-х модною була японська мова як мова економічного партнеру.  

Після подій одинадцятого вересня була створена Мовна ініціатива з національної безпеки (2006), 
завдяки якій сто мільйонів доларів було вкладено у факультети іноземних мов для підготовки 
фахівців з арабської, фарсі, китайської та інших мов з важливих для США геополітичних районів 
світу, так званих критичних мов (critical languages) [12: 762]. Викладання критичних мов також було 
підтримано на шкільному рівні. Школи отримали необхідні фінанси для запрошення учителів з 
Єгипту та Китаю викладати протягом навчального року. Ці програми є доволі успішними. Наразі 
найпопулярнішою іноземною мовою є китайська, частково завдяки фінансовій допомозі від уряду 
Китаю. Як результат, частка початкових та старших шкіл, у яких пропонується китайська мова зросла 
з одного до чотирьох відсотків [10].  

Проте, прагматизм американців стосовно іноземних мов має і позитивні сторони. Якщо виникає 
бажання або потреба вивчити іншу мову, вони обирають найліпший варіант: занурення в іноземну 
мову в тій країні, де нею розмовляють. Наприклад, у місті Кецалтенанго (Гватемала) з населенням 
біля трьохсот тисяч осіб працюють сорок шкіл з іспанської мови. Хоча там навчається багато 
європейців та австралійців, американці становлять більшість бажаючих вивчити іспанську [10]. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що мовна освіта у США є достатньо комплексним явищем через 
низку соціокультурних, соціолінгвістичних, когнітивних та психолінгвістичних факторів: статусу 
англійської як мови міжнародного спілкування, етнічної неоднорідності суспільства, браку мотивації 
вивчати іноземні мови. Головним пріоритетом мовної освіти є вивчення англійської мови як 
інструменту створення національної єдності у "плавильному казані". Таким чином, американці не є 
лінивими чи неосвіченими через брак мовної підготовки; це є наслідком географічних та 
соціополітичних чинників. Чи дійсно загроза національній безпеці (терористичні атаки або зростання 
економічного впливу Китаю) змусила переглянути ставлення освітян до мовної освіти покаже час. 
Проте, на нашу думку, є гостра потреба створення оптимальних освітніх програм для збереження 
батьківських мов етнічних меншин. Це вбачається єдиним шляхом подолання монолінгвізму у США. 
Ситуація у Сполучених Штатах також може слугувати застереженням і для мовної політики України. 
Введення російської мови як другої державної значно послабить позицію української, проте 
недостатня увага до російської мови у шкільних програмах призведе до втрати двомовності як 
лінгвістичного ресурсу. Тому обрання траєкторії мовної політики залежить від розуміння державних 
пріоритетів.  
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Зиноватная А. Н.  Языковое образование в США 
 в контексте языковой ситуации и языковой политики. 

В статье анализируются особенности языкового образования в США с учетом 
социокультурных, социолингвистических и лингвопсихологических факторов. Соединенные 
Штаты раскрываются как монолингвальное общество с богатыми языковыми ресурсами в 
виде языков наследия иммигрантов. Также рассматривается языковая политика касательно 
английского как второго языка и факторы, которые влияют на изучение других языков, 

особенно на популярность отдельных иностранных языков. 

Zinovatna O. M. Language Education in the USA  
within the Context of Language Situation and Language Policy. 

The article analyses language education in the USA from sociocultural and sociolinguistic perspective. The 
U.S. is characterized as a monolingual society with heritage languages as rich linguistic resources. It also 
reveals language policy in terms of English as a second language and the factors which influence foreign 

language education, foreign language fad in particular. 
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РЕФОРМУВАННЯ НАРКОМОСОМ ЗМІСТУ ОСВІТИ В ШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 
ПЕРІОДУ 1920-1930 РР. 

У статті розкрито проблему реформування змісту освіти в шкільних закладах України періоду 
1920-1930 рр. Проаналізовано нормативні документи Наркомосу Радянської України щодо 

реформування змісту освіти, виявлено їх вплив на формування нового змісту навчальних програм для 
шкільних закладів. Обґрунтовано комплексну систему навчання та представлені навчальні плани 

трудових шкіл досліджуваного періоду. 

Актуальність проблеми. Розбудова української держави, інтеграція і глобалізація соціальних, 
економічних та культурних процесів вимагають кардинального оновлення національної освіти 
України. Тому виникає потреба критичного і творчого осмислення позитивного навчально-виховного 
досвіду минулого, що збагатить сучасну педагогіку новими фактами й теоретичними положеннями. 

Зазначене спонукає до вивчення здобутків у галузі теорії та практики шкільної освіти. 
Об’єктивний історико-педагогічний аналіз її розвитку та подальше творче використання його 
результатів з урахуванням нових вимог і можливостей держави дадуть змогу якісно оновити й 
удосконалити програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в сучасній 
загальноосвітній школі.  

Саме 1920-1930-ті рр. позначені пошуками нового як у змісті освіти, так і в методах, формах і 
засобах навчання. Це було десятиліття становлення радянської системи освіти, коли руйнувалися і 
відмирали старі педагогічні умови, і водночас, виникали інші, що відповідали завданням нової 
соціально-економічної формації. 

Ступінь досліджуваності. Аналіз історико-педагогічних досліджень дозволяє стверджувати, що 
різні аспекти освітніх проблем у 1920-1930 рр. знайшли відображення в працях таких науковців як 
Т. Васьковича, М. Гриценка, Л. Березівської, В. Липинського, Б. Ступарика та ін. У їх дослідженнях 
розкриваються проблеми загального шкільництва, розбудови національної освіти, ідеї української 
національної школи, створення нової української системи освіти в Україні першого десятиріччя 
радянської влади. 

Наукові дослідження українських учених, зокрема Т. Завгородньої, Л. Дерев’яної, В. Пилипчука 
подають значний обсяг інформації про проблеми змісту, форм та методів навчально-виховного 
процесу, формування творчих здібностей, розвиток активності та самостійності учнів 
загальноосвітньої школи 1920-1930 рр. 

Водночас, ознайомлення з опублікованими працями, аналіз наведених у них результатів свідчать 
про те, що ще далеко не всі проблеми реформування змісту освіти в шкільних закладах України 1920-
1930 рр. знайшли своє відображення в історико-педагогічних дослідженнях. Важливість розв’язання 
цієї проблеми для реформування змісту сучасної шкільної освіти, творчого врахування досвіду 
минулого, побудови моделей розвитку майбутньої національної системи освіти зумовили вибір теми 
статті. 

У запропонованому дослідженні робиться спроба проаналізувати нормативні документи 
Наркомосу Радянської України щодо реформування змісту освіти, виявити їх вплив на формування 
нового змісту навчальних програм для шкільних закладів 1920-1930 рр., що і є метою даної статті.  

Отже, предметом дослідження виступає зміст освіти шкільних закладів Радянської України 1920-
1930 рр., його організаційне оформлення в тогочасних навчальних планах і програмах. 

Виклад основного матеріалу. У становленні нової системи освіти в Радянській Україні 
компартійне керівництво і Наркомос особливе місце визначали реформуванню її навчально-
виховного процесу. Саме в 1920-1930 рр. відбувалися зміни в підходах до створення навчальних 
планів та програм для закладів шкільної освіти. 

Школа, як важливий механізм радянської ідеологічної системи, повинна була чітко усвідомити, 
якими знаннями, навичками та уміннями повинен володіти учень з кожного навчального предмета та 
в кожному класі. Такі чіткі уявлення могли дати лише ґрунтовно розроблені навчальні плани та 
програми, які покликані були ефективно реалізуватися в навчально-виховному процесі шкільних 
освітніх закладів. 

Аналізуючи нормативні документи Наркомосу, а саме "Бюлетені Наркомосвіти", переконуємося в 
тому, що Наркомос виконував функцію керівництва навчально-виховним процесом у шкільній мережі 
Радянської України 1920-1930 рр. При Наркомосі був створений науково-методологічний комітет. Він 
був центральним контрольним органом усієї навчально-методичної роботи установ та органів 
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Наркомосвіти знизу доверху, а також виконував завдання планування і вдосконалення навчально-
методичної роботи в установах освіти [1: 57]. 

Діяльність науково-методичного комітету, насамперед, полягала в систематичному контролі і 
перегляді навчальних планів, програм, конспектів, підручників та навчально-допоміжних засобів, які 
використовувалися в освітніх установах Наркомосу, в тому числі й закладах шкільної мережі. 

Досліджуючи дане питання, переконуємося в тому, що стан шкільного навчання, починаючи з 
1920-го р., передбачав зміну всього навчального процесу. У даний період Наркомос здійснював 
активний пошук найбільш ефективної системи навчання, намагався активізувати творчий пошук 
педагогів у складанні  навчальних програм і планів. 

Враховуючи, що складовою частиною навчального процесу в освітніх закладах була виховна 
робота, яка мала на меті формування свідомого і активного будівника нового суспільства, почав 
здійснюватися перехід від предметної системи навчання до так званої "комплексної". 

Запровадження комплексного навчання стало загальношкільним завданням, хоча головна увага 
приділялася початковій ланці освіти – І-му концентру. Вперше ідеї комплексності, як підходу до 
організації навчання, постали перед українськими педагогами в 1920 р. з утвердженням радянської 
влади в республіці. У перших документах радянської влади, прийнятих у 1920-1921 рр. ("Декларація 
про соціальне виховання" та "Порадник соціального виховання"), була запропонована система 
організації педагогічного процесу, яка ще не була комплексною, але наближалася до неї. У цих 
програмних документах усі настанови щодо навчання й виховання дітей мали яскраво виражений 
характер і спиралися на такі принципи: взаємозв’язок дитини і природи (дитина – частина природи); 
організація навчання дітей на основі їхніх потреб та ідей саморозвитку; велика роль гри, розваг, 
відпочинку як провідних факторів виховання дитини; трудові засади діяльності школи, її зв’язок із 
життям [2]. 

Варто відзначити, що на початку 1920-х років на навчально-виховний процес негативно впливало 
те, що шкільні заклади ще не мали стабільних навчальних планів і програм. Учителям доводилося 
працювати без єдиного, обов’язкового для всіх шкіл навчального плану. 

За дозволом Наркомосу Радянської України органи народної освіти й школи самі складали 
навчальні плани, враховуючи місцеві умови (тривалість навчального року, наявність учителів, 
навчально-матеріальної бази та ін.). Наркомос визначав лише загально-педагогічні засади роботи 
шкіл, зокрема перелік навчальних дисциплін, які підлягали вивченню. 

Починаючи з 1921-го р., Народний Комісаріат Освіти, щорічно видавав спеціальні "Порадники 
соціального виховання", в яких вміщувалися матеріали про школу і виховання в Україні, положення і 
статути дитячих установ, програмні матеріали тощо [3; 4; 5; 6]. "Порадники соціального виховання" 
були  головним джерелом, звідки вчительство брало настанови стосовно впровадження комплексного 
навчання. 

Аналізуючи зміст "Порадника соціального виховання" за 1921 рік, знаходимо інформацію про те, 
що "основною формою соціального виховання дітей є школа-клуб, тобто – денний дитячий будинок. 
Центром уваги в таких школах, особливо в перші роки навчання була не рідна мова, арифметика чи 
інша навчальна дисципліна, а те, що оточує дітей" [3: 56]. 

Про комплексне навчання не йшлося і в "Пораднику соціального виховання" за 1922 рік, але 
загальні підходи до організації навчання та змісту освіти свідчать про розвиток ідей у напрямі 
комплексності [4]. Вже в 1923 році Наркомос запропонував здійснити перехід до "комплексної 
системи" навчання, де замість навчання дисциплін вивчалися окремі теми комплексів. Увівши 
комплексну систему навчання, Наркомос намагався дати учневі не абстрактні, формальні знання, а 
потрібні в реальному житті. 

Для забезпечення переходу шкіл до нової системи навчання Наркомос видав низку вказівок і 
методичних посібників з питань роботи за комплексною системою. 

Так, у 1923 р. Київська філія Наукового педагогічного комітету склала невеликий проект програми 
з навчання в трудових школах (перші 4 групи) за "комплексним методом". У "Спробі практичного 
переведення комплексного методу" (програма навчання й виховання у молодшому концентрі 
семирічної трудової школи) були представлені такі дві вимоги:  

- перша: навчаючи дітей, виходити з життя, а не від книжки й теорії;  
- друга: рішуче відмовитися у молодших групах від предметної системи викладання [7: 4]. 
Стосовно вивчення предметів за комплексною системою, слід відзначити, що окремо навчальні 

дисципліни не вивчалися. Вони безпосередньо входили до комплексів. Найголовнішими предметами 
було вивчення краєзнавства, природознавства, культурознавства, що й  відмічалося у "Спробі 
практичного переведення комплексного методу" [7]. 

Цілком зрозуміло, що вивчати життя діти могли лише за допомогою двох могутніх знарядь: рідної 
мови, що є засобом передачі думок словом і на письмі; та математики, що вивчає лічбу та міру. Тому 
саме цим предметам надавалося не меншого значення [7: 6]. 
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Варто зазначити, що це були лише перші спроби переходу від предметної до комплексної системи. 
На початку 1920-х років у багатьох школах ще діяла предметна система навчання, де учні вивчали 
рідну мову, арифметику, краєзнавство, природознавство, географію, малювання, співи, фізкультуру, 
ручну працю. 

Як результат подальшої праці Наркомосу над удосконаленням комплексної системи навчання, в 
1925 р. вийшов новий "Порадник соціального виховання" [5]. У ньому вже чітко були подані плани 
проведення комплексних тем. Тематика їх була спрямована на вивчення трудової діяльності й мала на 
меті підготувати учнів до конкретної сільськогосподарської праці (в селі) та промислової (в місті). 

Навчальний матеріал з тієї чи іншої комплексної теми поділявся на три колонки: "природа", 
"праця", "суспільство". 

У першій колонці "природа" було зібрано матеріал, що допомагав учням зрозуміти явища природи 
і використання їх на користь суспільства та людини. Навколишній світ пропонувалося вивчати 
шляхом безпосереднього спостереження та проведення дослідів. Друга колонка "праця" вказувала на 
формування трудових навичок і вмінь учнів. У колонці "суспільство" містилися питання, що 
ознайомлювали учнів з розвитком суспільних відносин і проблемами, що постають перед людством, 
та шляхами їх розв’язання. Засвоєння навичок мови, письма, читання, рахування повинно було 
поєднуватися з вивченням реальних явищ, які спостерігаються в природі та суспільстві. Комплексна 
система навчання велику увагу приділяла самостійній роботі та пошуку знань учнями [5]. 

За вимогами Наркомосу були розроблені два варіанти програм – для сільських і міських шкіл. 
Вважалося, що сільська школа орієнтувалася на сільське господарство, вивчення 
сільськогосподарського виробництва і всіх тих соціально-економічних явищ, що пов’язані з ним. 
Завдання першого концентру сільської семирічки полягало у вивченні сільського господарства свого 
району.  

За таким же планом проводилося вивчення трудової діяльності в міських школах. У програмах 
увага приділялася в основному промисловості міста. Вивчаючи трудову діяльність міста, починаючи 
від тих форм праці, що оточували школу, поступово поширюючись і поглиблюючись, вивчалося в 
цілому міське виробництво [5]. 

Розглядаючи й аналізуючи комплексні програми, варто відмітити, що  учні безпосередньо 
отримували ті знання, які були  потрібні їм у реальному житті. Деякі педагоги вважали, що така 
комплексна система не давала учням формальних знань, тому після школи вони лишалися 
неписьменні. Щодо таких зауважень, то в "Пораднику соціального виховання" (1925 рік) було 
зазначено: "категорично визнаємо, що в природі комплексів є формальні знання, інакше без них як 
можна було б вивчати трудову діяльність; сума формальних знань дійсно не збігається з сумою знань, 
що давала стара школа, з цілком зрозумілої причини: в комплексах взято лише ті знання, які потрібні 
для життя; комплексні програми ніколи не відкидали потреби навмисних вправ, набувати і 
закріплювати знання та вміння, коли в цьому є потреба" [6: 8]. 

Слід зазначити, що комплексні програми для закладів шкільної освіти, вміщені в "Порадниках 
соціального виховання", не були стабільними. Вони детально переглядалися Наркомосом і до них 
постійно вносилися зміни. Наркомос та працівники освіти постійно працювали над розробкою та 
вдосконаленням навчальних планів та програм для закладів шкільної освіти. 

У 1927–1929 рр. комплексні програми були переглянуті і в результаті комплексність уже не була 
обов’язковою для всіх без винятку занять. До програм були внесені завдання з розвитку навичок 
читання, письма, лічби, які лише опосередковано пов’язувалися з комплексністю. 

У "Бюлетені народного комісаріату освіти" за березень 1929 року знаходимо постанову "До всіх 
відділів освіти на транспорті та до Окрфілій спілки Робосу", де представлено проект навчальних 
планів для трудових шкіл [8: 18-19]. 

Навчальний план поданий у таблиці 1. 
Дані таблиці 1 засвідчують, що в 1929 р. більше уваги було приділено  загальноосвітнім 

предметам. Враховуючи вимоги вчителів, наголошувалося на необхідності озброювати учнів 
основами предметів. Комплексний матеріал у молодшому концентрі був скорочений. Полегшенням 
для вчителів було й те, що навчальний матеріал розміщувався не в колонках, як у попередніх 
комплексних програмах.  

Починаючи з 1930 р., після впровадження загального обов’язкового початкового навчання, 
Наркомос затвердив нові плани для закладів шкільної освіти, але значних змін у переліку навчальних 
дисциплін не прослідковувалося. 

Висновок. Враховуючи головну особливість 1920-1930 рр., створення нової системи освіти, слід 
зазначити, що зміст шкільної освіти зазнав істотних змін. Характерним для навчальних планів та 
програм того періоду було запровадження комплексної системи. Навчальні дисципліни не вивчалися 
окремо, а об’єднувалися в комплекси. "Порадники соціального виховання", що виходили у світ під 
керівництвом Наркомосу, були навчально-методичним джерелом запровадження комплексного 
навчання в шкільних закладах освіти Радянської України. 
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Таблиця 1. 
Навчальний план трудових шкіл 

Навчальний план І концентру (для сільських та міських шкіл) 

Групи 
Вид роботи 

I II III IV 
1. Розвиток мови (письмо, читання, 3-4 гр., розмова). 
Проробка матеріалу з соціально-трудового природ-
ничого оточення, гігієни тощо (бесіди, розмови, спо-
стереження, екскурсії, досліди, практичні роботи, 
ліпка, аплікація, малювання) 
2. Лічба і міра 
3. Фізвиховання (педгімнастика, вправи, ігри, спорт) 
4. Співи 
5. Громадсько-корисна робота та робота диторганіза-
цій (зв’язок із оточенням, виконання громадських 
доручень, участь у компаніях, збори учнівських орга-
нізацій) 
6. Праця в майстернях 

 
 
 
 

11 
5 
3 
2 
 
 
 

3 
- 

 
 
 
 

11 
5 
3 
2 
 
 
 

3 
- 

 
 
 
 

13 
5 
3 
2 
 
 
 

3 
2 

 
 
 
 

13 
5 
3 
2 
 
 
 

3 
2 

Разом: 24 24 28 28 

Навчальний план ІІ концентру (для міських шкіл) 

Групи 
Вид роботи 

V VІ VІІ 
1. Суспільствознавство 
2. Мови (укр., рос) 
 Німецька 
3. Природознавство 
4. Математика 
5. Фізвиховання 
6. Креслення та малювання 
7. Співи, музика 
8. Громадсько-корисна робота 
9. Майстерні 

4 
6 
2 
6 
4 
2 
2 
1 
3 
3 

4 
6 
2 
6 
4 
2 
2 
1 
3 
3 

4 
6 
2 
6 
4 
2 
2 
1 
3 
3 

Разом: 33 33 33 

Навчальний план ІІ концентру (для сільських шкіл) 

Групи 
Вид роботи 

V VІ VІІ 
1. Суспільствознавство 
2. Укр. мова та література 
3. Рос. мова та література 
4. Природознавство 
5. Сіл. господарство 
6. Математика 
7. Креслення та малювання 
8. Співи (хор) 
9. Фізкультура 
10. Практична робота 

4 
4 
2 
6 

2/4 
4 
2 
1 
2 

3/6 

4 
4 
2 
6 

2/5 
4 
2 
1 
2 

3/6 

4 
4 
2 
6 

2/5 
4 
2 
1 
2 

3/6 

Разом: 30/35 30/35 30/35 
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Мушка О. В. Реформирование Наркомобром содержания образования в школьных заведениях 
Украины периода 1920-1930 гг. 

В статье раскрыта проблема реформирования содержания образования в школьных заведениях 
Украины периода 1920-1930 гг. Проанализированы нормативные документы Наркомобра Советской 
Украиной по реформированию содержания образования, определено их влияние на формирование 

нового содержания учебных программ для школьных учреждений. Обоснована комплексная система 
обучения и представлены учебные планы трудовых школ исследуемого периода. 

Mushka O. V. The Reformation of Education Content in the School Establishments of Ukraine by 
Narkomos in 1920-1930. 

In this article the problem of reforming the educational content of school facilities in Ukraine during 1920-
1930 is disclosed. Statutory documents Narkomos of Soviet Ukraine on curriculum reform are analysed, their 
influence on the formation of new curriculum content for school institutions is defined. A complex system of 

teaching and curricula of labour school of the investigated period are grounded.  
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

У статті розглядаються педагогічні умови формування інформаційної компетентності студентів 
комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін. Значну увагу 

приділено засобам реалізації визначених педагогічних умов розвитку творчих здібностей студентів-
користувачів комп’ютерної техніки, а саме: комп'ютерним програмам; мультимедіа і гіпермедіа 

технологіям; базам даних; засобам телекомунікації; електронним бібліотекам; кредитно-модульним 
технологіям; електронним посібникам тощо. 

Широке використання сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних засобів у 
навчально-виховному процесі робить можливим забезпечення інтенсифікації процесу навчання; 
підвищення навчально-пізнавальної активності студентів; забезпечення якості навчання студентів на 
рівні вимог інформаційного суспільства; створення умов для інтелектуального розвитку студентів, 
розкриття їхнього творчого потенціалу; підвищення рівня професійної підготовки майбутніх фахівців 
та їх конкурентоспроможності на міжнародному ринку інтелектуальної праці; підвищення рівня 
інформаційної культури та інформаційно-комп’ютерної підготовки студентів; сприяння формуванню 
у студентів ключових компетентностей (зокрема компетентностей з інформаційно-комп’ютерних 
технологій), а також галузевих і предметних компетентностей. 

Аналіз теоретичних підходів, зроблений нами в попередніх працях, показує, що формувальний 
характер навчального процесу досягається шляхом створення певних умов. Виявлення та 
забезпечення цих умов необхідне для успішного вирішення завдань щодо формування інформаційної 
компетентності. Тільки з урахуванням педагогічних умов загальна структура процесу навчання 
набуває конкретного характеру.  

У педагогіці для визначення причин, що обумовлюють певні явища або процеси, вживають 
поняття "умова".  

Умова – це філософська категорія, яка виражає відношення предмета до навколишніх явищ, без 
яких він існувати не може. Умови становлять те середовище, оточення, у якому явище виникає, існує 
й розвивається [1: 259]. Сам предмет виступає як щось зумовлене, а умови – як зовнішнє до нього 
розмаїття об’єктивного світу, "…вони складають те середовище, обстановку, в якій явище або процес 
виникають, існують та розвиваються". У "Словнику російської мови" (за ред. С. І. Ожегова, 1999 р.) 
відзначено, що "…впливаючи на явища й процес, умови самі піддаються їхньому впливу" [2: 685]. 

За баченням Н. О. Єрошиної, "умови – це сукупність соціально-педагогічних і дидактичних 
факторів, які сприяють ефективності навчального процесу через застосування ефективних форм, 
методів, прийомів" [3: 167].  

На думку І. Х. Хачирової, умови – це обставини, від яких залежить наявність чи зміна будь-чого, 
що зумовлено ними. О. В. Шупта розуміє умови як обставини, факти, за яких відбувається 
навчальний процес  [4: 88]. 

У великому тлумачному словнику сучасної української мови (за ред. В. Т. Бусел, 2004 р.) умови – 
це: 1) необхідна обставина, від якої залежить здійснення чого-небудь; 2) особливості реальної 
діяльності, за яких відбувається чи здійснюється що-небудь [5: 1295]. 

Аналіз категорійних ознак показав, що умову в педагогіці розглядають як філософську категорію, 
в якій відображається відношення речі до тих факторів, завдяки яким вона виникає й існує 
(Л. В. Онучак); спосіб формування чого-небудь або зовнішня обставина середовища, яка є причиною 
якісних змін особистості (К. В. Нєдялкова); оптимальне поєднання різних факторів 
(Ю. К. Бабанський); спеціально організований вплив на психолого-педагогічні фактори 
(О. С. Березюк) тощо [6; 7; 8; 9]. 

Розглядаючи закономірність педагогічного процесу, вчений-педагог Ю. К. Бабанський 
стверджував, що його ефективність залежить від умов, у яких він проходить [6].  

Отже, умови – це суттєвий компонент комплексу об’єктів, за наявності якого відбувається 
існування певного явища. 

Дослідження формування інформаційної компетентності студентів, поліфункціонального 
навчального використання комп’ютера, визначення його реального впливу на процеси навчання та 
виховання засвідчили, що без створення необхідних педагогічних умов процес формування 
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інформаційної компетентності або зовсім неможливий, або проходить у недосконалому вигляді. На 
думку відомих учених (Н. В. Безлюдна, С. А. Буляєва, З. А. Решетова), розроблення та впровадження 
в практику педагогічних умов та засобів дозволяє здобути максимальний педагогічний ефект разом з 
найменшими витратами матеріальних засобів та зусиль [10; 11]. 

За визначенням Н. А. Бугаєць, "педагогічні умови – це необхідність і достатність обставин, від 
яких залежить ефективність навчально-виховного процесу" [12: 18]. 

Н. В. Безлюдна, Л. А. Сподін, І. Ф. Харламов під педагогічними умовами розуміють обставини, що 
забезпечують успішне виконання завдань навчання й виховання. У вищих навчальних закладах умови 
лише створюють сприятливі можливості для студентів у здобутті знань, формуванні вмінь і розвитку 
навичок.  

В. Я. Ляудіс, А. Найн, під педагогічними умовами розуміють сукупність об’єктивних 
можливостей, обставин і заходів, які супроводжують освітній процес, певним чином структуровані та 
спрямовані на досягнення мети. 

На думку А. А. Патокіна, педагогічні умови підвищення ефективності навчального процесу під 
час використання інформаційних технологій є необхідністю чіткого визначення цілей 
комп’ютеризації  з проектуванням його впливу на формування особистості студента, виділення 
основних завдань інформаційних технологій навчання і приведення навчальних планів і навчальних 
курсів відповідно до них, наявність програмно-методичної і комп’ютерної підтримки навчальних 
дисциплін. 

На основі вищесказаного сформулюємо власне визначення. Отже, ми під педагогічними умовами 
формування інформаційної компетентності студентів розуміємо необхідні і достатні обставини, за 
яких навчально-виховний процес забезпечує ефективний розвиток інформаційної компетентності 
студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін. 

О. М. Королюк виділяє педагогічні умови, які потрібно створити задля здійснення 
диференційованого підходу в процесі організації самостійної роботи студентів із природничо-
математичних дисциплін: діагностування реального рівня знань, умінь, навичок, ступеня навчальної 
мотивації, працездатності та здійснення типологічного розподілу студентів; створення методичного 
забезпечення самостійної роботи, яке містить багатоваріантні різнорівневі завдання з дисципліни, 
завдання міжпредметного характеру, а також професійного спрямування; забезпечення дійового 
управління на всіх етапах її організації; формування позитивної мотивації самостійного навчання; 
створення сприятливої емоційної атмосфери на заняттях, налагодження партнерської взаємодії між 
викладачем і студентами в процесі навчання.  

І. М. Чемерис обумовлює дотримання таких педагогічних умов у процесі навчання природничо-
математичних дисциплін, як: встановлення міждисциплінарних зв’язків, інтеграції змісту фахових 
дисциплін та медіаосвіти; застосування специфічних форм і методів навчання, що моделюють 
професійне середовище та діяльність фахівців; забезпечення суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача й 
студентів, спрямованої на комунікативну активність студентів; відбір іншомовних періодичних 
видань, що формує стійку внутрішню мотивацію суб’єкта навчання у вивченні професійних 
дисциплін. 

Наші дослідження засвідчили, що в умовах комерційного коледжу у процесі навчання 
природничо-математичних дисциплін позитивні результати супроводжуються такими педагогічними 
умовами формування інформаційної компетентності: 

− належне мотиваційне забезпечення навчального процесу щодо формування інформаційної 
компетентності; 

− упровадження інтегрованого та особистісно зорієнтованого підходів до формування 
інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних 
дисциплін; 

− залучення студентів вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації до спеціально 
організованої, розвивальної, навчально-пізнавальної, рефлексивної діяльності, спрямованої на 
одержання, зберігання, обробку та передачу інформації. 
Розглянемо детальніше кожну з визначених нами умов. 
Однією з важливих умов, що сприяє формуванню інформаційної компетентності студентів у 

процесі навчання природничо-математичних дисциплін, є створення на заняттях переконливої 
мотивації. Над цією проблемою працювали Н. В. Баловсяк, О. Б. Зайцева, В. П. Ільїна, О. Г. Ярошенко 
та ін., які визначають мотив як внутрішній стимул особистості, спонукання її до виконання певної дії. 

На основі психолого-педагогічних праць у галузі мотивації нами виділено дві групи мотивів, які 
випливають на ефективність вивчення природничо-математичних дисциплін студентами. До 
зовнішніх мотивів ми відносимо: організацію навчального процесу; взаємні стосунки з викладачем; 
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удосконалення змісту природничо-математичних дисциплін; використання професійно орієнтованих 
завдань; якісне проведення занять із врахуванням потреб професійної підготовки; використання 
нетрадиційних форм навчання; належне керівництво навчальним процесом; взаємовідносини у 
студентському колективі. Внутрішніми мотивами є: професійно значущий мотив (мотив 
професійного становлення, бажання отримати якісні професійні знання); пізнавальні інтереси; 
потреби у набутті нових знань; почуття обов'язку; необхідність самовдосконалення; бажання бути 
першим; прагнення до особистого успіху; мотиви планування майбутньої життєдіяльності (прагнення 
до матеріального благополуччя); нахили, уподобання, здібності. Формування внутрішніх мотивів є 
одним з головних педагогічних завдань у процесі природничо-математичної підготовки майбутніх 
спеціалістів комерційних коледжів. Розвиток внутрішніх мотивів відбувається шляхом переходу 
зовнішніх мотивів у внутрішні через формування пізнавальних інтересів та професійної спрямованості 
навчання. 

Зважаючи на те, що змістовою базою навчально-виховного процесу виступає навчальна 
дисципліна, розглянемо вплив змісту навчання на мотивацію, самоствердження й самовираження 
студентів, адже формування інформаційної компетентності студентів неможливе без впливу цих 
факторів. Посилення інтересу до вдосконалення знань, умінь з природничо-математичних дисциплін 
та формування інформаційної компетентності, оптимальний підбір матеріалу з метою зміцнення всіх  
складових мотивації: потреб, інтересів, емоцій, самих мотивів, формування стійкого рівня мотивації 
навчання завдяки добору відповідних навчальних матеріалів, які виступають професійними, 
комунікативними цінностями, носять творчий характер, стимулюють навчально-пізнавальну 
діяльність студентів; посилюють мотивації з метою стимулювання самостійного оволодіння 
комп’ютером, заохочують до розвитку творчої ініціативи тощо. 

Важливим завданням сучасної освіти є мотивація студентів на необхідність оволодіння 
інформаційною компетентністю, тобто "вміння самостійно шукати, аналізувати й відбирати 
необхідну інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати й передавати її, володіння 
інформаційними технологіями, прийомами застосування комп’ютерної техніки" [13: 81]. 

Випускники комерційного коледжу повинні: усвідомлено вибирати джерела інформації; вільно 
орієнтуватися в інформаційному суспільстві, адаптуватися до нього; розуміти прочитану чи почуту 
інформацію; знати довідково-бібліографічний апарат книги; вміти ставити питання і знаходити  на 
них відповіді у різних джерелах інформації; розрізняти важливу і другорядну інформацію, правдиву й 
помилкову; вміти користуватися новими інформаційними технологіями (комп’ютерними); 
опрацьовувати інформацію для отримання певного продукту; аналізувати і критично ставитись до 
інформації; мати досвід самостійної обробки інформації і продуктивне її використання.  

Таким чином, важливо спрямовувати студентів комерційних коледжів на необхідність оволодіння 
інформаційною компетентністю, тобто вміти користуватися інформаційними технологіями, вміти 
самостійно шукати, опрацьовувати, зберігати і передавати інформацію. 

Розглянемо другу педагогічну умову – впровадження інтегрованого та особистісно-
зорієнтованого підходів до формування інформаційної компетентності студентів у процесі 
навчання природничо-математичних дисциплін. 

Оптимізація навчального процесу не можлива без інтеграції та систематизації знань у всіх освітніх 
галузях. Кожна освітня галузь передбачає інтегроване засвоєння її загальних законів, інтеграцію її 
змісту і на цій основі – оптимізацію навчально-виховного процесу. 

Інтеграція (від лат. integer – повний, цільний) – це "створення нового цілого на основі виявлення 
однотипних елементів і частин із кількох раніше розрізнених одиниць (навчальних предметів, видів 
доцільності та ін.)" [2]. 

У сучасній освіті інтеграція реалізується у таких напрямках: інтегровані уроки, інтегровані дні, 
курси, навчальні дисципліни тощо. У нашому дослідженні інтеграція стосується навчання 
природничо-математичних дисциплін у комерційних коледжах. До них ми віднесли такі 
дисципліни, як математику, фізику, хімію, біологію та основи інформатики. 

Питання інтеграції природничо-математичних дисциплін досліджували М. Н. Берулава, 
М. Ф. Возна, М. І. Гром’як, Р. С. Гуревич, Д. І. Коломієць, В. П. Кулагін, Т. С. Максимова. 
Міжпредметні зв’язки як єдність загальної і спеціальної освіти досліджували О. Є. Коваль, 
Л. О. Ковальчук, М. І. Махмутов.  

Д. І. Коломієць стверджує, що для здійснення інтеграції на заняттях з природничо-наукових 
дисциплін необхідно: 

− формувати зміст кожної навчальної дисципліни на основі максимальної інтеграції 
компонентів навчального матеріалу; 
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− створювати інтегровані підручники, посібники та методичні рекомендації, які були б 
адекватні вимогам сучасного виробництва; 

− ширше практикувати проведення міжкафедральних науково-методичних семінарів з метою 
здійснення наступності, інтеграції, диференціації навчальних предметів, усунення невиправданого 
дублювання окремих тем, встановлення єдності у формуванні й тлумаченні наукових понять та ін. 
"Реалізація ідей інтеграції і гуманітаризації передбачає докорінну перебудову не лише 

педагогічного мислення, а й усієї системи освіти – вихід учителя за межі власного предмета. Настав 
час осмислювати матеріал з позицій філософії, здійснювати міжпредметні зв`язки, усвідомивши місце 
своєї дисципліни в загальній системі культури". 

Визнання студента головною фігурою всього освітнього процесу є особистісно-зорієнтована 
педагогіка. Інтерес до особистісного підходу у психології та педагогіці значно зріс упродовж останніх 
років.  

І. С. Якиманська вважає, що особистісно зорієнтоване навчання – це таке навчання, центром якого 
є особистість студента, його самобутність, самоцінність: суб’єктивний досвід кожного спочатку 
розвивається, а потім узгоджується зі змістом освіти. 

На нашу думку, ефективну організацію особистісно зорієнтованої діяльності студентів можна 
забезпечити лише на основі врахування логіки індивідуально-диференційованого підходу. 

У процесі навчання важливо не тільки враховувати сильні та слабкі сторони у здібностях кожного 
студента, застосовувати індивідуальні та групові форми роботи з ними, створюючи умови для 
засвоєння навчального матеріалу на рівні освітнього стандарту, а й треба всебічно намагатися досягти 
більш високих результатів. Це можна реалізувати за умов диференціації не тільки змісту навчання та 
вимог до його засвоєння, а й форм, методів, засобів навчання та дозування допомоги. Згідно з 
перевіреними часом і педагогічною практикою поглядами Ю. К. Бабанського [6], у будь-якій групі є 
студенти, які потребують допомоги, причому різної за обсягом. Правильне дозування допомоги 
дозволяє поступово розвивати самостійність студентів, створювати для них ситуації успішного 
досягнення намічених цілей. За М. В. Метельським, особистісно зорієнтоване навчання може 
відбуватися за трьома рівнями його подання: перший, ознайомлювальний рівень – оглядово-
ознайомлювальне вивчення з метою дати студентам лише уявлення, які розширять їхній 
загальнонауковий та предметний кругозір; другий, ідейно-узагальнювальний рівень – вивчення 
науково-ідейного змісту теми з ілюстрацією лише окремих застосувань; третій, операційний рівень – 
доведення вивчення до автоматизації навичок його застосування . 

Значні перспективи розвитку освітньої галузі відкриває використання мережі Internet, що 
уможливлює доступ до найновіших інформаційних ресурсів, ознайомлення з наслідками сучасних 
наукових досліджень, встановлення різнопланових комунікативних зв’язків між усіма учасниками 
навчального процесу, забезпечує підґрунтя для впровадження нової форми навчання – дистанційної. 
Можливість інтенсивного спілкування між тим, хто навчається, і тим, хто навчає, підсилення 
діяльнісної основи, індивідуалізація навчання виводить цю форму на якісно новий рівень у системі 
освіти в цілому. 

Для того, щоб студент став інформаційно компетентним, протягом усього періоду навчання 
необхідно враховувати індивідуальні особливості студента, навички, надбані в процесі суспільного 
розвитку, прагнення до використання нових інформаційних технологій у професійній підготовці і 
майбутній діяльності. 

Для цього можна виділити наступні шляхи:  вдосконалення навчального плану і навчальних 
програм; розгляд процесу навчання з позиції інтеграції; масове впровадження на лекційних, 
практичних і лабораторних заняттях нових технічних засобів навчання, зокрема комп'ютерів з 
периферійними пристроями; впровадження спецкурсів з питань формування інформаційної 
компетентності студентів комерційних коледжів. 

Особистісно зорієнтований підхід ми розглядаємо не як просте пристосування до наявного рівня 
знань, умінь, навичок і психічного розвитку кожного окремо взятого студента, а як таку адаптивну 
модель навчання, яка б дозволила кожному студенту засвоїти навчальну програму у власному ритмі. 
Це повинно привести його до такого засвоєння змісту природничо-математичних дисциплін, яке 
відповідало б його можливостям і забезпечувало максимальне засвоєння матеріалу кожного в 
навчальній групі. 

Проаналізуємо третю педагогічну умову – залучення студента вищого навчального закладу І-ІІ 
рівня акредитації до спеціально організованої, розвивальної, навчально-пізнавальної, рефлексивної 
діяльності, спрямованої на одержання, зберігання, обробку та передачу інформації. 

Проблему комплексного використання комп’ютерних засобів ми вирішуємо як із технічної, так і з 
методичної сторони, адже, наприклад, відсутність принтера чи іншого периферійного обладнання, 



Я. В. Карлінська. Педагогічні умови формування інформаційної компетентності студентів  
у процесі навчання природничо-математичних дисциплін 

 173 

або збій у програмі може кардинально змінити методи вирішення певного дидактичного завдання. Не 
менш важлива організаційно-планова сторона, тобто чітке визначення моментів початку і закінчення 
використання того чи іншого із засобів комплексу, паралельного їх застосування в процес вирішення 
дидактичної задачі. Актуальним є висловлювання В. П. Безпалька про необхідність дотримання 
принципу цілісності проектування і використання педагогічної технології: "Якщо в педагогічну 
систему в якості технічного засобу навчання вводиться комп’ютер, то всі інші елементи педагогічної 
системи повинні бути так підлаштовані під нього, щоб виникла нова досконала педагогічна 
технологія, яка вичерпує всі дидактичні можливості комп’ютера". 

Комп’ютерні технології постійно вдосконалюються, стають більш доступними, гнучкими. У 
навчальний процес вищих навчальних закладів України все частіше впроваджуються мультимедійні 
засоби навчання, серед яких важливе місце посідають  мультимедійні  презентації. Варто зазначити, 
що під мультимедійними засобами розуміють сукупність візуальних, аудіо- та інших засобів 
відображення інформації, що інтегровані в інтерактивному програмному  середовищі. Сучасні 
мультимедійні засоби значно полегшують процес навчання через реалізацію одного з 
фундаментальних його методів – наочність. Ще Я.-А. Коменський у своїй праці "Велика дидактика" 
писав: "...Все, що тільки можна, давати для сприймання чуттям, а саме: видиме – для  сприймання  
зором, чутне – слухом, запахи – нюхом, доступне дотикові – через дотик. Якщо будь-які предмети 
відразу можна сприйняти кількома чуттями, нехай  вони відразу сприймаються кількома чуттями...". 

Виникненню нового покоління сучасних засобів навчання суттєво сприяла поява новітніх 
комп'ютерних технологій. У наш час неможливо уявити навчальний процес без використання 
засобів мультимедіа, телекомунікацій, комп'ютерних програм та інтегрованих навчальних 
середовищ, призначених для відпрацювання навичок, оцінювання результатів навчання, 
моделювання, самонавчання тощо. Фактично можна відзначити утворення специфічної підсистеми 
у системі сучасних засобів навчання. Ця підсистема містить засоби, які так чи інакше ґрунтовані на 
використанні комп'ютера (комп'ютерно-орієнтовані засоби навчання (КОЗН)). 

У свою чергу перехід до ефективної реалізації загальнодоступної освіти та особистісно-
орієнтованого навчання стає можливим не тільки внаслідок того, що модифікуються організаційні 
форми навчання, але і внаслідок того, що з’явились і з’являються нові засоби навчання, які засновані 
на використанні інформаційно-комунікаційних технологій.  

До основних видів комп’ютерних інформаційних технологій відносять комп’ютерні навчальні 
продукти (електронні підручники та ін.), бази даних, електронні таблиці, текстові редактори й 
графічні редактори, Інтернет й електронну пошту, мультимедіа, гіпертекстові системи. 

Термін "мультимедіа" швидко ввійшло в наш лексикон, і без нього важко уявити сучасний 
комп’ютерний світ. Мультимедіа (англ. multimedia від лат. multum – багато і medium – осередок 
засобів) – це комплекс апаратних та програмних засобів, які дозволяють працювати в діалоговому 
режимі з різнорідними даними (графікою текстом, звуком, відео), що організовані у вигляді одного 
інформаційного середовища. 

Мультимедіа є технологією, що дозволяє комп’ютерові успішно працювати з 
високореалістичними зображеннями, відеозображеннями, що рухаються, високоякісним 
стереозвуком, а також з комп’ютерною графікою, анімацією, текстом, надаючи можливість 
поєднувати їх у рамках однієї системи презентації інформації. 

Термін "гіпертекст" був уведений Тедом Нільсоном у 60-і роки XX ст. Так називався текст, у який 
включені інтерактивні посилання на інші документи. За їх допомогою читач, вказавши на яке-небудь 
слово чи фразу, негайно отримує додаткову інформацію за відповідним предметом [14]. 

Гіпермедіа – ширше поняття, яким позначають документи, що включають мультимедіа-
інформацію, наприклад, звук чи відео. 

У той же час поки що не існує достатньо розробленої й загальноприйнятої методики викладання 
природничо-математичних дисциплін з використанням мультимедійних і гіпертекстових технологій, 
а також різного роду комп’ютерних навчальних продуктів. 

Використання засобів ІКТ у навчанні дає можливість вивчати на якісно новому рівні  навчальні  
природничо-математичні дисципліни. 

Успішна інтеграція засобів мультимедіа в комп’ютерному навчальному курсі є досить складною 
дидактичною і технологічною проблемою тому, що кожен з цих засобів має свої особливості, 
обмеження й умови продуктивного використання. Під час розробки навчального курсу з 
використанням мультимедіа викладачеві необхідно вибирати залежно від конкретних дидактичних 
цілей оптимальні засоби представлення навчальної інформації і планувати їх взаємодію в рамках 
єдиної системи. 
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Підвищення ефективності навчання в мультимедіа-курсах визначається тим, що ефект впливу 
мультимедіа як системи взаємозалежних форм представлення навчального матеріалу виявляється 
вище, ніж ефект впливу її окремих складових, узятих ізольовано або механічно об’єднаних у рамках 
одного курсу. 

Засобами реалізації педагогічних умов формування інформаційної компетентності студентів у 
процесі навчання природничо-математичних дисциплін можна виділити комп'ютерні програми, 
мультимедіа і гіпермедіа технології, бази даних, засоби телекомунікації, електронні бібліотеки, 
кредитно-модульні технології, електронні посібники тощо. 

Наприклад, при вивченні фізики у комерційних коледжах використовують технічні та 
аудіовізуальні засоби (кіно-, діапроектори, телевізори, відеомагнітофони, електрофони); екранні 
посібники статичної проекції (діафільми, діапозитиви, транспаранти, дидактичні матеріали для 
епіпроекції), окремі посібники динамічної проекції (кінофільми, кінофрагменти тощо), 
фонопосібники (грам- і магнітофонні записи), відеозаписи, радіо- і телевізійні передачі, програми, 
системи творчих, проблемних завдань, комп’ютерна техніка, мультимедійні засоби, Internet-
технології. Істотно важливим студенти вважають застосування комплексу дидактичних методів і 
форм залежно від змісту й специфіки навчального матеріалу, моделювання майбутньої діяльності з 
використанням комп’ютерних систем.  

Наприклад, при вивченні біології в комерційних коледжах використовують таке прикладне 
програмне забезпечення (ППЗ): програми-тренажери, навчально-демонстраційні програми, 
імітаційно-моделюючі програми, навчально-ігрові програми, комп’ютерні довідники, програми для 
самоконтролю. Найчастіше використовують такі ППЗ, як "Біологія. Бібліотека електронних 
наочностей, 6-11 – для загальноосвітніх навчальних закладів", віртуальна лабораторія тощо. 

При вивченні математики у комерційних коледжах використовують інформаційні комп’ютерні 
технології "Gran 1-3", "Динамічна геометрія", що дає змогу безпосередньо на екрані комп’ютера 
"провести дослід" або "розгорнути" геометричну фігуру. 

Формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-
математичних дисциплін є одним із найраціональніших способів підвищення ефективності 
навчання. 
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Матеріал надійшов до редакції 26.03. 2010 р. 

Карлинская Я. В. Педагогические условия формирования информационной компетентности 
студентов в процессе обучения естественно-математических дисциплин.  

В статье рассматриваются педагогические условия формирования информационной 
компетентности студентов коммерческих колледжей в процессе обучения естественно-

математических дисциплин. Значительное внимание уделено средствам реализации определенных 
педагогических условий развития творческих способностей студентов-пользователей 

компьютерной техники, а именно: компьютерным программам; мультимедиа и гипермедиа 
технологиям; базам данных; средствам телекоммуникации; электронным библиотекам, кредитно-

модульным технологиям; электронным пособиям и т.д. 

Karlinska Ya. V. Тhe Pedagogical Conditions of the Informative Formation of Students’ Competence at 
the Commercial Colleges in Teaching the Natural and Mathematical Studies. 

This article deals with the pedagogical conditions of the informative formation of students’ competence at the 
commercial colleges in teaching the natural and mathematical studies. Much attention is paid to means of 
certain pedagogical conditions for the development of students’ creative abilities, computer users such as: 

computer programs, multimedia and hypermedia technologies, databases, telecommunications, digital 
libraries, credit and modular technologies, electronic manuals, etc. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ 

У статті розглянуто процес моделювання як один з методів пізнання дійсності та особливості 
запровадження моделей при здійсненні педагогічних завдань. Визначено сутність категорії 
моделювання, його зміст та специфіку як методу наукового пізнання. Розроблено алгоритм 

моделювання виховної ситуації. 

Моделювання є одним з методів пізнання дійсності та її якісного перетворення. Сьогодні його 
активно використовують на виробництві, в освіті, у науці та техніці. Модель служить, головним 
чином, для здобуття наочних уявлень про інші об'єкти. З філософської точки зору моделювання – це 
прийом спрощення та схематизації, що полегшує процес пізнання дійсності. "У найбільш загальному 
вигляді можна сказати, що наукове моделювання – це метод дослідження різних об’єктів на їхніх 
моделях – аналогах певного фрагмента природної або соціальної реальності" [1: 34]. За допомогою 
моделювання можна досліджувати як вже відносно вивчені об’єкти, так і явища, які ще треба 
вивчати.  

Мета нашої статті – дослідити ступінь вивченості процесу моделювання та визначити, як за 
допомогою створення педагогічної моделі не тільки відтворити існуючі педагогічні умови і завдання, 
а й на їхній основі спроектувати засоби досягнення певної педагогічної мети.  

Сам метод моделювання був розроблений у середині ХХ століття. Одним з перших звернув увагу 
на необхідність проектних досліджень Г. П. Щедровицький. Він вважає, що для модулювання і 
вивчення об’єктів в емпіричному дослідженні необхідно заздалегідь мати схеми. "При цьому чим 
більше схем має дослідник, тим більший клас нових об’єктів він зможе промоделювати" [2: 204]. Такі 
схеми, за Щедровицьким, можна використовувати у двох напрямках: як зображення певного об’єкта 
та як зображення розвитку, виникнення, функціонування або зміни об’єкта. Російський учений 
В. Ясвін проаналізував, як моделювання пов'язане з практичною педагогічною діяльністю. На його 
думку, принципова відмінність метода моделювання полягає в опосередкованому вивченні об’єкта, 
що проводиться за допомогою дослідження іншого об’єкта, аналогічного першому. "Смисл 
моделювання полягає у можливості отримати інформацію про явища, що відбуваються в оригіналі, 
шляхом переносу на нього певних знань, отриманих при вивченні відповідної моделі. Цей метод 
заснований на здатності людського мислення до абстрактного зіставлення властивостей різних 
об’єктів" [1: 34]. М. Вартофський визначив двоякість поняття "модель". З одного боку, це втілення 
ідей і в той же час інструменти здійснення цих ідей. "Моделі у звичайному смислі слова це імітації, 
діаграми, шкали або картини чогось такого, що вже існує. Однак моделі можуть бути і чимось 
більшим, а саме прототипами, планами, гіпотетичними конструкціям, які слугують 
шляхопровідником дії" [3: 124]. М. Вартофський називає кілька ознак моделі. По-перше, вона 
нормативна, оскільки представляє окремі риси речі або явища, які ми моделюємо. По-друге, вона 
цілеспрямована, тому що її значення та цінність можуть існувати лише по відношенню до певної 
мети, реалізації якої і слугує модель. По-третє, модель критикує теперішній час, а не тільки зображує 
майбутнє. Крім того, особливість моделі полягає в тому, що з одного боку, вона – втілення ідеї, а з 
іншого – спосіб реалізації мети. "Модель одночасно враховує мету і гарантує її реалізацію" [3: 127]. 
Для нашого дослідження важливе розуміння того, що моделі – це не просто абстрактні ідеї. Це засоби 
для концептуального розслідування, яке призводить до експериментування.  

М. Кларін, розглядаючи проблему запровадження нових ідей у педагогічну практику, зазначав, що 
існує два головних засоби опанування нового — у процесі практичної діяльності і в процесі 
моделювання. Найбільш ефективним засобом він вважає саме моделювання, оскільки саме під час 
моделювання виникає можливість передбачити найменш передбачувану, найменш вибудовану 
соціально-психологічну сторону навчання [4: 214].  

Передусім дамо визначення поняттю "модель". Модель від латинської moduc, modulus значить 
міра, спосіб, образ. Моделью прийнято називати зразок, еталон чого-небудь. Моделью також 
називають зменшену або збільшено подібність реальних об’єктів. Аналіз наукових джерел свідчить, 
що смислове навантаження терміна "модель" багатопланове:  

а) зразок, взірцевий примірник чогось;  
б) тип, марка конструкції;  
в) те, що є матеріалом, натурою для відтворення;  
г) зразок, з якого знімається форма для відтворення в іншому матеріалі;  
д) комп'ютерна модель,  
е) розрахункова модель,  
ж) теоретична модель процесу або конструкції тощо.  
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Його первісне значення було пов’язане з будівельним мистецтвом, і практично у всіх 
європейських мовах воно вживалося для визначення зразку, або прообразу, або речі, схожої в чомусь 
з іншою річчю. У математичних науках моделлю прийнято визначати теорію, яка має структурну 
схожість по відношенню до іншої теорії [5: 7].  

Одне з перших визначень поняття "модель" належить Г. Клаусу: "під моделлю розуміється 
відображення фактів, речей та відношень певної області знання у вигляді простої, більш наглядної 
матеріальної структури цієї області або іншої області" [6: 262] В. Штофф рекомендує розуміти модель 
у двох смислах. "У широкому смислі: модель – подумки або практично створена структура, що 
відображає ту чи іншу частину дійсності у спрощеній і наглядній формі. Щоправда, завжди модель у 
цьому смислі виступає як певна ідеалізація, спрощення дійсності. У вузькому смислі термін "модель" 
застосовують тоді, коли хочуть зобразити певну область явищ за допомогою іншої, більш добре 
вивченої, звичної, такої, що легше зрозуміти. Іншими словами, коли хочуть незрозуміле звести до 
зрозумілого" [5: 8-9].  

Отже, модель, по-перше, конкретний образ об’єкта чи об’єктів, що вивчаються, в якому 
відображаються реальні або ймовірні властивості, структура та інші особливості цих об’єктів, а по-
друге, який-небудь інший об’єкт, реально існуючий поряд з тим, що вивчається, і схожий з ним у 
певних властивостях та структурних особливостях.  

Контексту нашого дослідження найбільше відповідає наступне визначення поняття "модель": "Під 
моделлю розуміється така подумки уявлена або матеріально реалізована система, яка, відображаючи 
або репродукуючи об’єкт дослідження, здатна заміщати його так, що вивчення дає нам нову 
інформацію про цей об’єкт" [5: 19].  

Моделювання може виконувати декілька функцій в залежності від різних вихідних умов його 
здійснення. Моделі можуть бути: а) засобом відображення і перетворення об'єкта, який поки не існує 
в реальності; б) дослідницькою метою при визначенні стратегії інноваційних перетворень; в) засобом 
імітації реальних процесів розвитку педагогічного процесу, порівняння і оцінювання різних його 
варіантів; г) засобом оперування з об'єктами, стосовно яких знання не представлені в повному обсязі. 
В. Штофф називає дві функції моделей: практичну – як знаряддя або засіб наукового експерименту, і 
теоретичну – в якості специфічного образа дійсності, в якому поєднуються елементи логічного та 
чуттєвого, абстрактного і конкретного, загального та одиничного, наглядного та ненаглядного [5: 33]. 
У контексті педагогічних досліджень більш приваблива система функцій моделі, запропонована 
М. Вартофським. По-перше, моделі відтворюють і примножують знання про досліджуваний об’єкт. 
По-друге, моделі конструюють його нові властивості. По-третє, моделі управляють процесом 
розвитку і удосконалення об’єкту [3].  

У залежності від способу побудови моделей, від засобів, якими відбувається моделювання 
об’єктів, що вивчаються, всі моделі розділяються на два великих класи: матеріальні та ідеальні. 
Матеріальні в свою чергу діляться на просторово подібні, фізично подібні, математично подібні.  

Матеріальні, хоча і створені людиною, але існують об’єктивно, втілені в металі, дереві, склі, 
електричних елементах, полях та інших матеріальних предметах. Матеріальні моделі нерозривно 
пов’язані з ідеальними. Оскільки людина, перед тим, як побудувати модель з яких-небудь матеріалів, 
подумки уявляє її, теоретично обґрунтовує, розраховує її. Ідеальні моделі діляться на образні, знакові 
та змішані [5: 27, 34]. В. Ясвін називає три основних типи моделей: фізичні, речово-математичні та 
логіко-математичні [1: 32]. Для вирішення педагогічних завдань найбільш придатні саме логіко-
математичні моделі. Вони використовуються для вирішення наступних проблем:  

1) для прогнозування наслідків змін образа дій, умов або методів ситуації; 
2) як засіб вивчення складних систем з метою їхнього удосконалення та більш ефективного 

використання; 
3) як засіб ознайомлення із системами або умовами, які, можливо, поки що не існують у 

реальній дійсності; 
4) для перевірки або демонстрації нової ідеї, системи або метода; 
5) як засіб пророцтва майбутнього і забезпечення таким чином основи для планування, 

прогнозування та проектування [1: 33]. 
Таким чином, для здійснення педагогічних цілей придатне розуміння моделі, як системи об’єктів 

чи знаків, яка відтворює деякі суттєві властивості оригіналу, здатна заміщати його так, що її вивчення 
дає нову інформацію про цей об’єкт. "Для того, аби спроектувати який-небудь процес виховання, слід 
побудувати модель тієї життєвої ситуації, в якій вихованець буде приймати та реалізовувати певну 
структуру цінностей і поведінки, що прогнозуються метою виховання" [7: 174].  

Побудова моделі виховної ситуації включає наступні елементи:  
− уяву педагогічної мети у вигляді очікуваних варіантів поведінки і особистісних проявів 

вихованців;  
− виявлення системи особистісних станів і процесів (мотиваційних, інтелектуальних, 

емоційно-вольових). Цей елемент передбачає дослідження нами всіх агентів впливу на 
особистість, особливостей середовища, в якому вона виховується, реалій сучасного життя;  
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− розробка предметного змісту діяльності вихованців, що забезпечує відповідні психічні 
механізми розвитку (об’єкти, проблемні ситуації, орієнтовна основа, ділові і міжособистісні 
комунікації);  

− побудову системи організаційно-педагогічних дій виховання;  
− виявлення варіантів розгортання ситуації і системи програм і методик поведінки вихователя 

в залежності від варіанту розвитку ситуації [7: 175]. 
Процес моделювання має три елементи: суб’єкт (дослідник), об'єкт дослідження, модель, яка 

опосередковує відношення суб'єкта та об'єкта. При чому, одна і та сама модель може 
використовуватися двобічне. Як зображення певного об’єкта та водночас як зображення розвитку, 
функціонування або зміни об’єкта [2: 205]. Центральна, велика модель досягнення певної 
педагогічної мети може складатися з кількох блоків. Кожний блок цієї моделі буде характеризуватися 
певним набором функцій. Вони визначають, з одного боку, характер і побудову наповнення блоку, а, 
з іншого, можливі види вживання цього наповнення.  

Моделювання педагогічного процесу передбачає наявність певної джерельної бази, яка забезпечує 
створювану модель необхідним теоретико-методологічним і практичним матеріалом. Такими 
джерелами можуть бути: 1) історіографічний аналіз проблеми; 2) організаційно-управлінські 
установки на процеси виховання, відображені в документах Міністерства освіти і науки України й 
Академії педагогічних наук України; 3) концептуальні ідеї, які відображають педагогічний аспект 
досліджуваної проблеми; 4) загальні теоретико-методологічні ідеї сучасної педагогіки, які стосуються 
проблем розвитку, виховання, формування особистості.  

Крім цього, дуже важливим є вироблення алгоритму створення моделі, який би відображав 
основні процедури цього процесу. Якщо модель – це система символів або знаків, яка відображає 
основні властивості досліджуваного об’єкта і дозволяє вийти на більш якісний рівень його існування, 
то алгоритм має бути наступним: 1) аналіз реальної ситуації; 2) процес осмислення мети; 
3) визначення змісту моделей; 4) реалізація програми (графічне втілення й інтерпретація моделі); 
5) аналіз отриманих результатів (установлення адекватності отриманих результатів заданим 
критеріям).  

Підсумовуючи вище сказане, можемо зробити висновок, що моделювання є одним з ефективних 
засобів не тільки дослідження педагогічних проблем, а й досягнення певних педагогічних завдань. Як 
система символів та знаків, модель дозволяє, по-перше, описати досліджуване явище, по-друге, 
окреслити шляхи досягнення мети, по-третє, найголовніше завдати параметри та критерії якісного 
перетворення досліджуваного об’єкта. Логіко-математичний підхід до вирішення педагогічних 
завдань робить досягнення певної мети прогнозованим та очікуваним. Перспективу подальших 
досліджень вбачаємо в перспективі розробки певної педагогічної моделі.  
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Мирошник О. Л. Моделирование как средство реализации педагогических идей. 

В статье рассмотрен процесс моделирования как один из методов познания действительности и 
особенности внедрения моделей при осуществлении педагогических задач. Определена сущность 

категории моделирования, его содержание и специфику как метода научного познания. Разработан 
алгоритм моделирования воспитательной ситуации. 

Miroshnyk O. L. Modelling as a Means of Teaching Ideas Relization. 

The article examines the process of modelling as a method of cognition of reality and especially the 
introduction of models in the implementation of educational objectives. The essence of modelling categories, 

the content and specificity as a method of scientific knowledge is defined. The algorithm of modelling 
educational situation is worked out. 
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ПРОБЛЕМА ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ТА НАУКИ 

Стаття присвячена аналізу сучасних наукових уявлень про творчий потенціал особистості, 
визначенню його суті, змісту, виділенню основних структурних компонентів та встановленню 
взаємозв'язку між ними, також особливостям реалізації творчого потенціалу у соціальному 
середовищі. Показаний зв'язок творчого потенціалу із креативністю, творчими здібностями, 

творчою активністю особистості. 

Прискорений темп науково-технічного розвитку, перманентність і швидкість змін у всіх сферах 
людської діяльності, мозаїчність і візуалізація інформації – характерні ознаки сучасного 
соціокультурного простору. Загальні тенденції розвитку суспільства зумовлюють стимулювання 
людської діяльності в різних сферах, необхідність більш успішної реалізації людських ресурсів – у 
першу чергу творчого потенціалу окремої людини. Потреба суспільства у всебічній творчій 
активності людини зростає і вимагає формування діяльної, духовно багатої особистості, яка здатна 
творчо розв’язувати безліч різноманітних нагальних проблем, конструктивно працювати в динамічних 
умовах життя. 

Пріоритети соціально-економічного розвитку підвищують вимоги до освіти, яка виступає 
головним чинником у відтворенні інтелектуального, духовного та економічного потенціалу 
суспільства. 

У державних нормативних документах (Програма "Освіта. Україна ХХІ століття", закон України 
"Про загальну середню освіту", Національна доктрина розвитку освіти, Концепція художньо-
естетичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах) надається велике значення 
формуванню розвиненої особистості та її творчій самореалізації. Сьогодні школярі мають бути 
готовими жити в умовах постійних змін, непередбачених ситуацій, повинні бути мобільними, 
гнучкими, творчими. Тому освіта має спрямовуватись на розвиток творчого потенціалу особистості, 
самостійного критичного мислення, ціннісних орієнтацій, формування спектра життєвих 
компетентностей, адекватних соціокультурним реаліям. 

Дослідження творчого потенціалу є самостійною і водночас багатоплановою проблемою, яка 
становить інтерес для цілої низки наук, таких як філософія, психологія, педагогіка, соціологія та ін.  

Різні аспекти поняття "творчий потенціал" особистості розглядали у своїх працях філософи 
А. Бергсон, І. Надольний, П. Крамар, Б. Новіков, О. Чаплигін, І. Шпачинський. Через структуру 
ціннісних орієнтацій аналізують творчий потенціал В. Василенко, Є. Головаха, О. Дробницький та ін. 

З точки зору психології розкриваються особливості творчої особистості та механізми творчих 
процесів у працях Б. Ананьєва, Я. Пономарьова, Б. Теплова, В. Роменця. У дослідженнях 
Д. Богоявленської, О. Матюшкіна, В. Моляко особлива увага приділяється виділенню структурних 
компонентів творчого потенціалу особистості, його принципам формування та розвитку. Учені 
І. Воронюк, Н. Булка, О. Деноткіна пов'язують дане поняття із креативністю особистості; Р. Ткач, 
Т. Коваленко, Л. Овсянецька, Г. Костюшко – із творчою активністю особистості. 

Педагогічні аспекти проблеми формування творчого потенціалу в різних видах діяльності 
розглядаються у дослідженнях В. Лихваря, Н. Медведєвої, О. Холоденко, Л. Масол, С. Олійник та ін.  

Аналіз наукових праць дав змогу визначити мету даної статті: дослідження сутнісних 
характеристик творчого потенціалу особистості, його зміст та структура. 

Енциклопедичні дані засвідчують, що потенційність (від лат. potentia – здібність, сила, міць, 
дієвість) – притаманна життєвій субстанції тенденція, яка за сприятливих умов досягає своєї мети [1: 
357]. Потенціал – це сукупність наявних можливостей, засобів у певній сфері життя, людські ресурси 
та суб’єктивні сили і здібності людини, рівень її свідомості, підготовленості до того чи іншого виду 
діяльності. Потенційна можливість – наявний набір факторів, завдяки якому припускається латентна 
можливість того, що певні властивості або здібності, не виявлені зараз, розвинуться або виявляться за 
певних умов, обставин [2]. Цілеспрямованих визначень творчого потенціалу в літературі дуже мало. 
Це свідчить про те, що дане поняття характеризується багатоаспектністю та складністю підходів 
щодо його вивчення. Найширшим є визначення творчого потенціалу як фонду, сукупності 
можливостей реалізації нових напрямів діяльності суб’єкта творчості. Стосовно окремого індивіда 
творчий потенціал визначають як інтегруючу якість особистості, що характеризує міру її 
можливостей ставити і вирішувати нові завдання у сфері її діяльності, яка має суспільне значення [3: 
6]. До стуктури творчого потенціалу відносять: 

− можливості суб’єкта, які ще не розвинулися у творчі здібності; 
− власне творчі здібності; 
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− внутрішні можливості, що активізують реалізацію творчих здібностей; 
− характер впливу суб’єкта, тобто рівень активності, стиль діяльності тощо [4]. 

Серед сучасних психологів, які займаються проблемами розвитку творчої особистості, слід 
насамперед назвати В. Моляко, який запропонував власну концепцію формування творчої 
особистості та реалізації її творчого потенціалу. Учений визначає творчий потенціал як інтегративну 
властивість особистості, що характеризує міру можливостей здійснювати творчу діяльність, 
готовність та здатність до творчої самореалізації та саморозвитку. Загальна структура творчого 
потенціалу, за В. Моляко, має такі складові: 

− задатки, нахили, які проявляються в підвищеній чутливості, у наданні переваг чомусь;  
− інтереси, їх спрямованість, частота й систематичність проявів, домінування пізнавальних 

інтересів;  
− допитливість, потяг до створення чогось нового, до пошуку й розв’язання проблем; 
− швидкість у засвоєнні нової інформації; 
− прояви загального інтелекту – розуміння, швидкість оцінювань та вибору шляхів розв’язку; 
− наполегливість, цілеспрямованість, працелюбність, сміливе прийняття рішень; 
− емоційне забарвлення окремих процесів, емоційне ставлення, вплив почуттів на суб’єктивне 

оцінювання; 
− порівняно швидке та якісне оволодіння вміннями, навичками, майстерністю виконання 

певних дій; 
− творча спрямованість на пошуки аналогій, комбінування, реконструювання, змін варіантів, 

економність у рішеннях, використанні часу, засобів та ін.; 
− інтуїтивізм – здатність до прояву неусвідомлюваних швидких, іноді миттєвих оцінок, 

прогнозів, рішень; 
− здібності до реалізації власних стратегій і тактик різних проблем, завдань, пошуку виходу зі 

складних , нестандартних, екстремальних ситуацій. 
"Творчий потенціал – це саме та система, яка абсолютно прихована від будь-якого зовнішнього 

спостереження; більше того, сам носій творчого потенціалу іноді мало або й зовсім не знає про свої 
творчі можливості. Про справжні творчі можливості конкретної людини можна говорити лише на 
основі здійсненої діяльності, отриманих оригінальних творів. Творчий потенціал стає не уявною, а 
реальною, прогнозованою цінністю лише тоді, коли реалізовується у винаходах, конструкціях, 
книгах, картинах, фільмах та ін." [5]. 

Визначити рівень використання творчого потенціалу особистості можна за результатами 
діяльності, які оцінені залежно від значущості досягнутої новизни. Проте недостатньо розглядати 
творчий потенціал з погляду результативності діяльності, у якій він реалізується. Необхідно дивитися 
на нього з боку його розвитку, процесуально (І. Мартинюк), як на сукупність можливостей, що 
постійно змінюються. У такому випадку творчий потенціал визначається за тими змінами 
особистісної структури суб’єкта творчості, які ведуть внаслідок самовдосконалення особистості до 
змін її якостей. За такого підходу увага зосереджується на тій властивості творчого потенціалу, яка 
характеризує його як здатність людини до саморозвитку, створення нового не тільки у 
навколишньому світі, а й у собі. Тоді на перший план виступають зовнішні і внутрішньоособистісні 
чинники, що впливають на хід формування і реалізацію творчого потенціалу. До внутрішніх чинників 
можна віднести такі підструктури:  

− природні передумови (загальна обдарованість, задатки); 
− досвід (знання, вміння, навички); 
− характерологічні особливості (самостійність, ініціативність, вольові якості); 
− мотивація (самопрограмування, саморегуляція).  

Розглядаючи взаємодію підструктур як процес формування творчого потенціалу особистості, 
дослідник виділяє підструктури характеру, які виконують у цьому процесі функцію засобів стосовно 
природних передумов, що сприяє перетворенню останніх у досвід творчої діяльності. Це і є творчі 
здібності, чи, точніше властивості особистості, що визначають її творчі можливості. Однак вони 
становлять лише засади творчого потенціалу як універсальної здатності людини ставити і вирішувати 
нові завдання. Інтеграція окремих якостей у творчий потенціал спрямовує і програмує не тільки 
розвиток творчих здібностей людини, але й підпорядковує цій меті усю її життєдіяльність. У такому 
розумінні творчі здібності являють собою певну композицію особистісних якостей, є засобами 
розвитку творчого потенціалу особистості [4]. Схожу думку має В. Лихвар, який визначає творчий 
потенціал як сукупність творчих здібностей, необхідних для творчої діяльності, і зазначає, що 
рушійною силою і ядром творчого потенціалу є внутрішні фактори особистості. Саме вони є 
важливими чинниками саморозвитку людини, самореалізації, самодіяльності, вільних дій і вчинків. 
Вчений вивчає розвиток художньо-творчого потенціалу у процесі образотворчої діяльності школярів. 
Підкреслює, що художньо-творчий потенціал представляє собою універсальну, цілісну якість 
людини, змістовна визначеність якої виявляється в художньо-творчій діяльності шляхом прирощення 
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матеріально-духовних цінностей та саморозвитку і самореалізації особистості, концентруючи для 
цього фізичні, психологічні й духовні ресурси. Це діяльність в галузі мистецтва, особливістю якого є 
відображення реальності в художньо-образній формі. Змістова характеристика художньо-творчого 
потенціалу є невід’ємною частиною цілісного гармонійного розвитку особистості [6]. 

Водночас суб’єктивні можливості людини повинні узгоджуватися із зовнішніми (соціальними) 
умовами. Людина усвідомлює власну самоцінність в умовах соціальної дійсності, їй притаманна 
внутрішня потреба в соціальному визнанні себе як особистості. У зв’язку з цим учені наголошують на 
важливій ролі соціального фактору в процесі актуалізації потенційних резервів особистості, 
підкреслюють необхідність створення соціокультурного розвивального простору, в якому особистість, 
набуваючи соціального досвіду, зможе самореалізувати свої природні потенції і задатки [7]. Тобто, 
творчий потенціал особистості визначається як об’єктивними, так і внутрішньоособистісними 
чинниками, серед яких провідну роль відіграють здібності і особисте ставлення до творчості. Щодо 
процесу самореалізації особистості, у ході якого потенційні можливості опредметнюються у 
результатах діяльності, активне  особисте ставлення до творчої діяльності дає можливість розглядати 
творчий потенціал як категорійну форму творчої активності особистості (С. Рубінштейн, С. Степанов, 
Є. Варламова, Р. Ткач). Творчий потенціал, як і творча активність, мають тенденцію до самовираження і 
здобуття досягнень відповідно до їх можливостей. Мотивація ж творчої особистості виявляється у 
тенденції до пошуку й ризику, заснованих на бажанні досягнути й перевірити свої творчі можливості. 
Тільки сама особистість власним вибором може реалізувати свою творчу унікальність. Творча 
активність визначається мірою залучення особистості до перетворювально-творчої діяльності на основі 
творчого потенціалу. Вона є умовою виявлення і розвитку творчого потенціалу особи та механізмом 
реалізації її творчих здібностей. У процесі продуктивної діяльності творчий потенціал реалізується й 
нагромаджується у творчій активності особистості. Відповідно, творчий потенціал і творча активність 
особистості виступають у цьому феноменологічному ряді в парі, доповнюючи одне одного [8]. Серед 
низки факторів, які впливають на становлення та реалізацію творчого потенціалу особистості - задатки 
(як вроджена якість), соціальне середовище (зовнішні умови впливу) і особистісна активність (життєва 
позиція особистості) – саме останній фактор визначає особистість як унікальну цілісну систему, яка 
виступає "відкритою можливістю" самоактуалізації, володіє потенціалом безперервного саморозвитку 
та самореалізації. Тобто, актуальний стан  творчого потенціалу залежить від внутрішніх зусиль людини 
заради культивування у собі творчої потенції [9]. 

Ряд учених (Дж. Гілфорд, П. Торренс, Н. Коган, В. Дружинін, В. Козленко) у структурі творчого 
потенціалу центральною складовою визначають креативність – здатність до творчості. У загальному 
розумінні здатність до творчості грунтується на створенні чогось нового, оригінального. Креативність 
як властивість особистості виявляється у тенденції до вирішення проблем по-новому, новими 
засобами, методами [10]. Дж. Гілфорд виокремлює чотири фактори креативності мислення: 

− оригінальність – здатність продукувати нові ситуації, яскраво виражене прагнення до 
інтелектуальної новизни; 

− семантична гнучкість – здатність бачити об’єкт під новим кутом зору, знаходити його нове 
використання, розширювати функціональне застосування на практиці; 

− образна адаптивна гнучкість – здатність змінити сприйняття об’єкта таким чином, щоб 
бачити в ньому нові можливості; 

− семантична спонтанна гнучкість – здатність знаходити нові ідеї для відносно обмеженої 
ситуації. 
Тобто, максимальне виявлення творчого потенціалу виникає в тих ситуаціях, коли людина 

намагається використати нетиповий для себе засіб, метод вирішення проблеми. 
Важливими є дослідження творчого потенціалу сучасного психолога Н. Медведєвої, яка вивчає 

художню діяльність у руслі психологічної теорії творчості В. Моляко, джерела якої випливають зі 
стратегіального підходу, покладеного в основу парадигми стратегіальної організації творчих 
процесів. Стратегія (а для дитини стратегіальна тенденція) як система розумових дій художника є 
обов’язковим компонентом творчої діяльності людини і спрямована на розробку та втілення задумів. 
Задум, який розглядається як трикомпонентна структура, відіграє основну роль у художньому 
творчому процесі, моделює весь процес художнього рішення. Головним критерієм якості реалізації 
задуму є міра ефективності рішення, що детермінується його метою і відповідно до неї відображає 
перевагу використаних стратегій у результаті діяльності. Отже, уміння знаходити різноманітні 
способи й підходи до розробки та реалізації задумів у художній діяльності надалі може бути 
використане як інструментарій у прийнятті людиною рішень. Саме опанування стратегій і тактик 
сприятиме виявленню творчого потенціалу особистості в різних сферах діяльності людини [2]. 

Ряд дослідників під творчим потенціалом фактично розуміють обдарованість. Досліджуючи праці 
Б. Теплова, О. Матюшкіна, Я. Пономарьова можна сказати, що вчені вживають дані поняття як 
синоніми. В. Моляко також наголошує на необхідності вивчення таланту, який є однією з вищих 
форм прояву обдарованості, творчих здібностей, що своєрідно інтегруються у структурі конкретної 
особистості й розвиваються в конкретних сприятливих соціальних умовах. Зазначено, що саме на 
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цьому рівні творчої діяльності найбільш виразно можна вивчати творчу особистість, творчу людину, 
її творчий потенціал. Вчений вважає, що для людини (суб’єкта), яка систематично виконує творчу 
діяльність, яка характеризується яскраво вираженими здібностями для обраного виду діяльності та 
має можливість самореалізовуватись у творчих колективах є принципово важливим досягнення рівня 
таланту. Для раннього виявлення та спрямованого стимулювання творчої обдарованості, 
потенційного таланту серед низки систем методологічних та методичних засобів дослідження вчений 
виділяє біографічний метод, який потрібно модернізувати. 

Аналіз творчого потенціалу особистості був би неповним без урахування важливого аспекту цієї 
проблеми: розробки нових педагогічних систем та психологічних підходів, знаходження нових 
методів щодо творчого розвитку дитячої особистості. Проблема формування творчої особистості 
вказується як мета в будь-якій педагогічній системі. Підвищення якості та інтенсивності навчально-
виховного процесу потребує нових психолого-педагогічних досліджень у даній сфері.  

Технологія розвитку дитячої творчості може спиратися на методику КАРУС, розроблену 
В. Моляко. КАРУС – абревіатура назв стратегій: комбінування – аналогізування – реконструювання –  
універсальний підхід – випадкові підстановки. Відомо, що велику роль у дитячій творчості відіграє 
комбінування цілого і частин, реального і придуманого, фантастичного. Саме стратегіальна 
організація підсвідомості, яка передбачає використання тенденцій реалізації аналогів, комбінаторики, 
реконструювання, задає напрями в діяльності, які не завжди повною мірою усвідомлюються. 
Тренінгова система КАРУС дозволяє впливати на творчу діяльність дитини, сприяє стимулюванню 
окремих циклів творчого вирішення завдань у навчально-виховному процесі [11]. 

Отже, творчий потенціал особистості – це не суцільне автономне утворення, а складна підсистема 
психогенетичних та психологічних якостей, інтегральна цілісність природних і соціальних сил 
людини, сукупність здібностей, можливостей та властивостей до здійснення творчої діяльності, 
продукування творчих стратегій і тактик у даному процесі, які дозволяють знаходити унікальне, 
принципово нове рішення проблем, а також забезпечення суб’єктивної потреби особистості у творчій 
самореалізації і саморозвитку. 
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Назаренко И. М. Проблема творческого потенциала личности  
на современном этапе развития науки и образования. 

Статья посвящена современным научным представлениям о творческом потенциале личности, 
определению его сущности, содержания, основным структурным компонентам и взаимосвязи 
между ними, также особенностям  реализации творческого потенциала в социальной среде. 

Показана связь творческого потенциала с креативностью, творческими способностями, творческой 
активностью личности. 

Nazarenko I. M. Personality Creative Potential Problem  
at the Present Stage of Development of Education and Science. 

The article is devoted to analysis of contemporary scientific ideas about creativity of a personality, definition of 
its essence, content, allocation of main structural components and establishment of interrelationships between 

them and also the peculiarities of implementation of creativity in social environment. In article is shown the 
communication of creative potential with creativity, creative skills and creative activity of a personality. 
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ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

У статті розкрито зміст і структура професійно-педагогічної компетентності викладача, виділено 
та охарактеризовано чинники, що слугують формуванню професійної готовності майбутнього 

вчителя в умовах кредитно-модульної системи навчання. 

В останнє десятиріччя термін "професійна компетентність" фахівця є одним з найуживаніших 
понять, теоретичні витоки якого беруть початок у дослідженнях як зарубіжних, так і вітчизняних 
авторів. Серед російських учених ідеї модернізації освіти на компетентнісній основі активно 
розроблялися І. А. Зимньою, Н. В. Кузьміною, А. К. Марковою, В. В. Сєриковим, А. В. Хуторським, 
В. Д. Шариковим та інші. Вітчизняна наука також має певні напрацювання в цьому напрямку. 
Проблему професійної (у тому числі педагогічної) компетентності вивчали вітчизняні науковці: 
Н. М. Бібік, Л. С. Ващенко, С. У. Гончаренко, К. В. Корсак, О. В. Овчарук, О. І. Пометун, С. А. Раков, 
О. Я. Савченко та інші. Актуальність їхніх досліджень тісно пов’язується з ідеями Болонського 
процесу, що посилив в Україні ті освітні перетворення, які стали характерними для європейського 
науково-педагогічного співтовариства. На зміну загальноприйнятому підходу, який забезпечував 
уявлення про способи виконання певної діяльності та сформованість вузькопрофесійних умінь 
майбутніх спеціалістів, прийшов компетентнісний підхід. Впровадження такого наукового підходу в 
умовах кредитно-модульної системи навчання є одним з дієвих засобів модернізації системи 
професійної освіти. 

Мета статті – розкрити зміст і структуру професійно-педагогічної компетентності викладача, 
виділити та охарактеризувати чинники, що слугують формуванню професійної готовності 
майбутнього вчителя в умовах кредитно-модульної системи навчання. 

Учені вважають, що компетентнісний підхід "посилює практичну орієнтованість освіти, акцентує 
увагу на результатах освіти, розглядаючи їх не як суму засвоєних відомостей, а здатність людини 
вирішувати життєві й професійні проблеми, діяти в різних проблемних ситуаціях" [1: 48-49]. Так, 
І. А. Зимня зазначає, що компетентнісний підхід "характеризується посиленням власне прагматичної, 
так і гуманістичної спрямованості освітнього процесу", має розглядатися "на основі компетентності (а 
не компетенції)" [2]. В. І. Байденко стверджує, що такий підхід є "формування результатів як ознак 
готовності студента / випускника продемонструвати відповідні компетенції" [3: 9]. 

Усі вищезазначені положення дуже близькі між собою. Компетентнісний підхід у підготовці 
фахівців передбачає не просту передачу знань та вмінь від викладача до студента, а формування в 
майбутніх спеціалістів професійно-педагогічної компетентності.  

Зазначимо, що поняття професійна компетентність педагога в сучасній психолого-педагогічній 
літературі починає використовуватися дослідниками лише наприкінці 80-х – початку 90-х років XX 
століття.  

Професійно-педагогічну компетентність Н. В. Кузьміна визначає як сукупність умінь педагога – 
суб’єкта педагогічного впливу – особливим чином структурувати наукове і практичне знання з метою 
найкращого вирішення педагогічних завдань [4: 90]. Н. М. Бібік розглядає професійну компетентність 
як єдність знань, умінь, здібностей, а також готовність діяти в складній ситуації й розв’язувати 
професійні завдання з високим рівнем невизначеності; здатність і готовність до досягнення якісного 
результату праці; ставлення до професії як до однієї з ключових особистих цінностей [5]. 

Як правило під професійною компетентністю педагога розуміють його особистісні можливості, які 
дозволяють самостійно й ефективно досягати поставлених педагогічних цілей. Засобом та умовою 
досягнення поставлених цілей слугують знання педагогічної (дидактичної) теорії, вміння втілювати її 
в методиці навчання певної дисципліни. 

Отже, виокремлюються два базових поняття "компетенція" і "компетентність". Перше з них 
"включає сукупність взаємопов’язаних якостей особистості, що задаються по відношенню до певного 
кола предметів і процесів, а друге співвідноситься з володінням людиною відповідною компетенцією, 
яка включає особистісне ставлення людини до неї і предмета діяльності" [6: 185].  

Таким чином, компетентність є інтегральною характеристикою конкурентоспроможної 
особистості, яка характеризує людину як суб’єкта певної діяльності, а розвиток здібностей дає 
можливість кваліфіковано виконувати роботу, приймати рішення в проблемних ситуаціях, планувати 
та виконувати дії, що призводять до раціонального й успішного досягнення поставлених цілей. 

Компетентність можна представити як категорію, яка складається з п’яти основних компонентів:  
− глибоке розуміння суті проблем і задач, які виконуються;  
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− знання досвіду, наявного в даній сфері, активне оволодіння найкращими досягненнями; 
− вміння вибирати засоби і способи дій, адекватні конкретним обставинам місця і часу; 
− почуття відповідальності за досягнуті результати; 
− здібності вчитися на помилках і вносити корективи у процесі досягнення цілей [7].  

А. К. Маркова виділяє різні види професійної компетентності: спеціальну, соціальну, особистісну 
та індивідуальну. Вона зазначає, що поняття професіоналізму є ширшим за поняття компетентності, 
оскільки професіоналізм – це загальна характеристика вимог професії до людини [8]. Так, С. А. Раков 
проводить класифікацію предметно-галузевих математичних компетентностей майбутніх учителів 
математики і виділяє процедурну, логічну, технологічну, дослідницьку, методологічну 
компетентності [9]. 

Ми виходимо з того, що професійна компетентність засвідчує готовність фахівця до успішного 
виконання професійної діяльності, пов’язана з спеціальними знаннями та вміннями, загальними та 
педагогічними здібностями, якими вирізняється особистість. З огляду на прийнятий в дослідженні 
компетентнісний підхід ми виходимо з концептуального положення про те, що професійна готовність 
майбутніх фахівців, а саме вчителів математики, передбачає професійну компетентність, у якій можна 
виділити такі складові: проектувальна, концептуальна, аксіологічно-особистісна, дидактична, 
психологічна, управлінська, спеціальна математична. 

Вважаємо, що структури професійних компетентностей викладача і майбутнього вчителя 
математики є ізоморфними, однак різняться рівнем теоретичного узагальнення. Структура вищого 
рівня теоретичного узагальнення (професійна компетентність викладача) включає структуру нижчого 
рівня теоретичного узагальнення (професійна компетентність майбутнього вчителя). Тому однією з 
центральних складових професійної компетентності викладача є проектувальна компетентність – як 
здібність до створення образу двох саморозвивальних педагогічних систем: "викладач-студент", 
"учитель-школяр".  

Концептуальна компетентність – особистісна характеристика, яка включає систему знань про 
теоретико-методологічні основи навчання та розвитку особистості, управління навчально-
професійною діяльністю студентів з метою формування та розвитку цілісної особистості. 
Проектування концептуальної складової професійної компетентності пов’язане із функціонуванням 
педагогічної системи "учитель-школяр".  

Аксіологічно-особистісна компетентність – це інтегративно-особистісне утворення, що включає 
систему цінностей, пов’язаних із саморозвитком та самовдосконаленням у педагогічній діяльності. 
Проектування аксіологічно-особистісної складової професійної компетентності пов’язане із 
функціонуванням педагогічної системи "учитель-школяр".  

Дидактична компетентність – система знань та вмінь, що забезпечує цілісну реалізацію 
цільового, змістового, процесуального компонентів методичної системи навчання. Проектування 
дидактичної складової професійної компетентності пов’язане із функціонуванням педагогічної 
системи "учитель-школяр". 

Психологічна компетентність – це інтегрована здібність особистості організовувати процес 
учіння студентів математики відповідно до психологічних закономірностей формування та розвитку 
навчально-професійної діяльності. Проектування психологічної складової професійної 
компетентності пов’язане із функціонуванням педагогічної системи "учитель-школяр". 

Управлінська компетентність – це особистісна характеристика, що виражається в самоорганізації 
та саморегуляції педагогічної діяльності з метою формування та розвитку навчально-педагогічної 
діяльності студентів за колективних та колективно-розподільчих форм навчання. Управлінська 
компетентність є рефлексивною, оскільки передбачає аналіз та вибір тієї компетентності, що є 
провідною в конкретній навчально-виховній ситуації.  

Спеціальна математична компетентність – це інтегративне утворення, пов’язане з теоретико-
методологічними знаннями з математики (знаннями математичних структур); сформованістю та 
здатністю до виконання навчальної математичної діяльності. Системоутворюючими теоретичними 
поняттями, що формують математичну компетентність є поняття "математична модель" і 
"математична структура". Проектування фахової складової професійної компетентності також 
пов’язане з функціонуванням педагогічної системи "учитель-школяр". 

Виходячи із вищезазначеної структури професійно-педагогічної компетентності викладача 
виділимо особливості організації навчання майбутніх учителів математики в умовах кредитно-
модульної системи. 

Основними напрямками розроблення теорії підготовки студентів в умовах кредитно-модульної 
системи є створення стандартів за напрямками освіти, в яких домінуючим буде діяльнісний аспект 
засвоєння знань із урахуванням загальноєвропейських і регіональних стандартів [10]. 

Враховуючи, що метою навчання в умовах кредитно-модульної системи є розвиток здібностей до 
учіння (самоосвіти), ми визначаємо позицію викладача як позицію консультанта, який стимулює та 
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полегшує самостійну пізнавальну діяльність студентів, контролює й оцінює їх досягнення, що є 
необхідною умовою цієї системи навчання. 

Зауважимо, що постійне втручання у світ студента може створити конфліктні ситуації, які 
ускладнюють його стосунки з викладачем. Тому в деяких випадках більш ефективним є 
опосередкований вплив, сутність якого полягає в тому, що педагог скеровує свої зусилля не на 
студента, а на його оточення, у нашому випадку на створення педагогічних умов, за яких успішно 
запроваджується кредитно-модульна система. Змінюючи обставини навчання, викладач змінює в 
потрібному напрямку й самого студента [11: 58]. У зв’язку з цим значно посилюється роль 
психологічної та аксіологічно-особистісної компетентностей викладача ВНЗ.  

Ми вважаємо, що сьогодні потрібно готувати всебічно розвинену особистість, яка безпосередньо 
здатна після закінчення ВНЗ включитись у процес суспільних і професійних перетворень. 
Найефективніший результат професійної підготовки у вищому навчальному закладі можна отримати 
лише за умови безпосереднього включення майбутнього фахівця в поле дії соціальних, професійних, 
психологічних та педагогічних механізмів, що забезпечують формування спеціаліста високої 
кваліфікації. За таких умов змінюються форми і методи організації занять. Акцент робиться на 
навчання через актуалізацію суб’єктного досвіду, роботу студентів у групах, використання 
міжпредметних зв’язків, розвиток самостійності в учбовій діяльності. У цьому контексті вирішальне 
значення має дидактична та спеціальна математична компетентності викладача, які забезпечують 
формування професійної готовності майбутнього вчителя. 

Одним із найбільш складних моментів організації навчального процесу, а разом з тим однією з 
ефективних форм навчання студентів, є самостійна робота. Особливо це актуально для майбутніх 
учителів математики. За останні роки у вищих навчальних закладах спостерігається тенденція до 
збільшення самостійної роботи студентів, яка базується на активній навчально-пізнавальній 
діяльності. Правильно організована самостійна робота студентів при вивченні математичних 
дисциплін робить їх активними учасниками навчального процесу. Самостійне вивчення окремих 
питань, тем не тільки формує в студентів уміння та навички роботи з навчальною літературою, а й 
сприяє формуванню власного погляду, думки, спонукає до нетрадиційних шляхів розв’язування 
навчальних завдань. Працюючи самостійно, студент по-перше, – засвоює навчальний матеріал, 
узагальнює, розвиває навички контролю й самоконтролю; по-друге – робить спробу застосувати на 
практиці теоретичні знання; по-третє – набуває навичок роботи з навчальною літературою.  

Отже, навчальний процес у вищому навчальному закладі в умовах кредитно-модульної системи 
передбачає напружену самостійну роботу студентів. Саме тому студентам першого року навчання 
бракує досвіду самоорганізації навчальної праці. 

Для забезпечення самостійної навчально-професійної діяльності студентів (учіння професії) 
вирішальну роль відіграє управлінська компетентність викладача. Потрібно зазначити, що самостійна 
робота студента є результатом правильно організованої навчальної діяльності на занятті, що мотивує 
його до самостійної роботи за межами навчальної аудиторії.  

Важливим компонентом процесу навчання є перевірка й оцінювання знань студентами 
навчального матеріалу та формування вмінь контролю виконаних способів дій. Контроль охоплює всі 
компоненти процесу навчання, від нього залежить усвідомленість змісту й структури задачі для 
досягнення поставленої мети.  

Таким перспективним напрямком у галузі педагогічного контролю на сучасному етапі розвитку 
української системи освіти є тестування. Тестування дозволяє за короткий проміжок часу перевірити 
знання всіх студентів, виявити рівень засвоєння навчального матеріалу, з’ясувати сформованість 
елементарних умінь і навичок. Така процедура перевірки знань, умінь і навичок дозволяє 
індивідуалізувати роботу з кожним студентом, поступово подолати психологічний бар’єр остраху 
навчальної дисципліни та дає змогу оцінити реальну підготовку кожного студента до підсумкового 
семестрового контролю. За тестового контролю сформованості знань та вмінь студентів провідну 
роль відіграє спеціальна математична компетентність викладача.  

Отже, компетентний педагог – це майстер своєї справи, спеціаліст високої культури, який глибоко 
знає свій предмет, досконало володіє методикою навчання, спонукає студентів самостійно думати, 
розвиває їхні здібності, творчість, використовуючи при цьому інноваційні технології навчання.  

Таким чином, педагогічна компетентність є комплексною характеристикою здатності педагога 
бути суб’єктом власної педагогічної діяльності, який бажає та вміє розв’язувати професійно-
педагогічні задачі, пов’язані з учінням та особистісним розвитком студентів (школярів). 

Перспективою наших подальших досліджень є розкриття змісту визначених складових 
професійної готовності майбутнього вчителя, експериментальне дослідження їх рівнів розвитку. 
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Семенец Л. Н. Педагогическая компетентность преподавателя как условие формирования 
профессиональной готовности будущего учителя. 

В статье раскрыт смысл и структура профессионально-педагогической компетентности 
преподавателя, выделены и охарактеризованы факторы, которые способствуют формированию 

профессиональной готовности будущего учителя в условиях кредитно-модульной системы обучения. 

Semenets L. M. Pedagogic Competence of a Lecturer as a Condition for the Formation of Professional 
Readiness of a Future Teacher. 

The article discloses the content and structure of vocational and educational competence of the teacher, 
selected and characterized are those factors that serve as the formation of professional readiness of future 

teachers in a credit-modular system of education. 
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СТРУКТУРА ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ:  

НА ПРИКЛАДІ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ 

У статті на основі аналізу понять інформація, інформаційні та інформатичні процеси, компетенції 
та компетентності розглянуто та подано структуру "інформатичної компетентності". Визначено 
склад та місце даної компетентності в системі професійної підготовки слухачів курсів державної 

служби зайнятості. Запропоновано  спосіб визначення сформованості інформатичної 
компетентності у слухачів курсів. 

Неперервну професійну освіту можна розглядати з різних позицій та підходів – по відношенню до 
особистості, до освітнього процесу та місця її в ньому, до освітньої структури. 

Розглядаючи освіту по відношенню до особистості, потрібно говорити про освітній процес, що 
проходить без тривалих перерв, тобто як постійно триваючий процес у закладах освіти. Це може бути 
отримання додаткової освіти, курси перекваліфікації чи курси підвищення кваліфікації, постійна 
робота над самоосвітою тощо. Особистість може залишатись на тому ж рівні, але постійно 
удосконалювати свої професійні, здібності, навички, майстерність, або, перебуваючи постійно в 
пошуку, вона може вийти на новий рівень професійної майстерності, залучаючи при цьому до 
процесу освіти все нові і нові технології досі непритаманні даній галузі освіти чи перекваліфікації. 
Освіта, так би мовити, сама сприяє вдосконаленню освітнього процесу, створює умови, об’єднує 
людей подібних поглядів, що стає вагомим рушієм до розвитку освіти в цілому, виокремленню 
певних тенденцій із загальних підходів до освіти. 

Метою написання даної статті є розгляд проблеми освіти дорослих в Україні, зважаючи на перехід 
суспільства від індустріального до інформаційного, розроблення стратегії з формування 
інформатичної компетентності в дорослого населення. 

Так історично склалось, що повільна еволюція людини, виробничих процесів, та і суспільства в 
цілому не вимагала від неї осмислення нових технологій, новітніх підходів до розуміння процесів і 
зумовлювала деяку відносну стійкість структури і змісту освіти. На даному етапі розвитку домінував 
своєрідний підхід "достатності освіти", згідно з якого набуті людиною знання, вміння та навички 
були актуальними впродовж всього її життя, і вимагали від майстра, професіонала відшліфовування 
їх впродовж життя без залучення якихось новітніх досягнень науки та техніки. Але в останні 
десятиріччя ситуація кардинально змінилась в усіх галузях виробництва, що у свою чергу, призвело 
до кардинально нових змін у виробництві і при цьому не минуло галузі освіти. Проаналізувавши 
ситуацію, що склалась, можемо прийти до висновку, що постійно відбувається значна динаміка 
розвитку освіти, певний гіперстрибок в освіті і підходах до освіти. Це пов’язано з посиленням ролі 
особистості в суспільстві і виробництві, розглядом її як основного рушія суспільного розвитку. Також 
значний вплив відіграла гуманізація та демократизація суспільства, швидка зміна техніки та 
технологій. Усі ці тенденції розвитку суспільства визначають та вказують на необхідність зміни 
підходів стосовно освіти, цим самим вимагають постановки освіти як ключової домінанти 
подальшого розвитку суспільства. 

Особливого значення в останні роки набуває поняття інформаційна грамотність особистості і 
здатність її до постійного динамічного розвитку суспільства, а ще краще долучення особистості до 
його зміни в потрібному напрямі. Ось тут на перше місце виступає інформатична компетентність 
особистості як працівника певної галузі виробництва чи освіти, яка надає змогу особистості, як 
учаснику освітнього процесу, постійно перебувати в курсі останніх досягнень науки і техніки, 
залучати їх до своєї діяльності з метою покращення та прискорення її, а подекуди і бути самому 
учасником освітнього процесу. Все накладає певний відбиток на особистість і як учасника, і як на 
організатора освітнього процесу. Найголовніше і найпозитивніше в цьому освітньо-самостійному 
процесі те, що особистість може всебічно збагачуватися, не відриваючись від основної діяльності, так 
би мовити, коректно поєднувати основну діяльність і при цьому постійно підвищувати свою 
професійну майстерність, самій визначати графік та рівень своєї самоосвіти. 

Більшість учених, що досліджують інформаційні процеси в суспільстві, сходяться на думці, що 
рівень сформованості компетентності у сфері інформаційно-комунікаційних технологій дає 
можливість значно підвищити рівень своїх професійних можливостей та стати активним учасником 
освітнього процесу, який триватиме впродовж життя. 

Так, наприклад, В. Биков, І. Ромашко, аналізуючи стан сучасної освіти привертають увагу до нової 
моделі освіти – відкрита освіта. Така освіта має відповідати принципам і цілям освіти впродовж 
життя, сучасним вимогам суспільства, при цьому використовуючи для досягнення даних цілей 
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інформаційно-комунікаційні технології. Автори наголошують, що перехід до такої освіти дає 
можливість українському суспільству інтегруватись до єдиного освітнього простору.[2] 

Не можна не погодитися із російською дослідницею цієї проблематики Л. Хуторською [3], яка 
говорить про всезагальний характер інформатизації суспільства, який дасть можливість замінити 
проблематику педагогічного дослідження навчального і виховного процесів проблемою 
інформаційної діяльності цих процесів. Усе це спричиняє появу нової категорії – інформаційна 
педагогіка, яка спирається на термін – інфосфера. 

Л. Н. Хуторська виділяє ряд тенденцій розвитку суспільства з позиції його інформатизації та 
пропонує наступну структуру інформаційної педагогіки як теорії: 

1) тенденція до інформатизації суспільства; 
2) емпіричний базис (передовий досвід передачі обробки, зберігання, перетворення 

інформації, його узагальнення та визначення закономірності); 
3) теоретичний базис: концептуальні положення, положення дидактики, теорії виховання 

психології, кібернетики, інформатики, філософії тощо. 
Також вона вказує, що інформація набирає нової ознаки – інформаційного поля, що постійно 

оточує людину, здійснює свій вплив на її світосприйняття. Використовуючи інформаційні технології, 
людина накопичує досвід своїх предків, може прогнозувати майбутні події. Відповідно до цього 
інформація набуває нової характеристики не лише постійної присутності, а й рушія багатьох процесів 
у суспільстві, і одна з провідних ролей належить інформатичній компетентності. 

Усе сказане дає підстави говорити про зародження нової науки про інформацію – інформології. 
Врахувавши тенденції накопичення та поширення інформації, не можна не погодитись із 
Л. Хуторською, що дана наука може претендувати на статус метанауки. 

Такий бурхливий розвиток та поширення інформації, її впливу на людину робить її заручником 
постійного доступу до неї та використання інформації в повсякденній діяльності. Але зважаючи на 
шаленість інформаційного потоку, його об’єм, людина не здатна сама впоратися з його опрацюванням 
і тому має постійно залучати інформаційні технології. На жаль, частина людей не використовує 
останні технічні та програмні досягнення, або, якщо і використовує, то не всі його можливості. Усе 
пов’язано із рядом фактів, одним із найголовніших яких є недостатній рівень компетентності у сфері 
інформативних технологій, що відповідає інформатичній компетентності особистості. 

У наш час гостро постає питання сформованості у людей інформатичної компетентності, точніше 
рівня сформованості її у працівників різних сфер діяльності. Проте сформованість даної 
компетентності потрібна не заради сформованості, а з метою постійного впровадження та 
застосовування її для подальшого розвитку виробництва та освіти.  

Звернувшись до першоджерел таких світових організацій як ООН, ЮНЕСКО, Міжнародна 
організація праці (МОП), які декларували ще в 70-х роках ХХ століття про неперервність професійної 
освіти, і ще в ті роки визначали її як світову тенденцію подальшого розвитку суспільства, бачимо що 
ключовою позицією стає проблема професійного навчання різних категорій населення. 

Але враховуючи сьогоднішній потенціал розвитку нашого суспільства, а саме технічну сторону 
його розвитку, оволодіння інформаційними технологіями, перспективами їх впровадження та 
використання в повсякденному житті стає аксіомою. Дана компетентність відкриває абсолютно нові 
можливості перед людиною у професійні освіті, становлення, розвитку і не тільки. Сьогодні 
створюються умови для використання як складних, так і простих інформаційних та комунікаційних 
технологій, що не призводить до втрати цінних аспектів традиційних методів у співвідношенні 
"учень-учитель" [1: 84, 87]. 

Отже, суспільство саме визначилось і поставило вимоги перед освітою в отриманні 
кваліфікованого робітника, який, окрім знань зі своєї галузі, володіє ще набором компетентностей, що 
сприяють його постійному розвитку та самоосвіті, що дає змогу реалізуватись принципу "освіта 
впродовж життя", і не останнє місце серед цих компетентностей належить інформатичній. Можна 
навіть сказати, що її слід розглядати як метакомпетентність, поряд з іншими компетентностями, які 
мають на меті формування свідомості особистості здатної до постійного розвитку творчих підходів. І 
в цьому розвитку інформатична компетентність стає аксіоматичною ознакою її наявності і певного 
рівня сформованості в кожної людини, яка бере участь у розвитку суспільства, а також виступає 
метакомпетентністю. 

Які ж саме ознаки визначають інформатичну компетентність як метакомпетентність, і з яких 
інших більш дрібніших компетентностей вона складається? А можливо дана компетентність 
приводить суспільство до виокремлення окремої теорії в педагогіці? 

Яка ж структура інформатичної компетентності? Скористаємось підходом Л. Хоружої, яка 
розглядає загальний підхід до поняття структури та визначення компонентів компетентностей. 
Структура має враховувати існуючі в педагогічній науці теорії та зважати на те, що об’єктом 
дослідження є процес формування інформативної компетентності майбутньої 
конкурентноспроможної особистості, і тому потрібно спиратись на наступні підходи: 
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− у ролі змістової основи структури інформативної компетентності виступають вимоги 
суспільства до майбутнього працівника; 

− у процесі його професійної підготовки перевага надається формуванню інформаційного 
змісту освіти; 

− зміст інформативної компетентності становлять сукупність професійних норм, правил, 
умінь, що визначається як необхідна та достатня умова для здійснення професійної діяльності; 

− формування і розвиток інформативної компетентності переноситься в площину 
особистісних новоутворень, саморозвитку суб’єкта в процесі підготовки; 

− структура утворень має на меті взаємозв’язок усіх компонентів, враховує їх причинно-
наслідковий характер. 
Виходячи із даного підходу ми можемо запропонувати наступну структуру інформатичної 

компетентності: 
а) змістовий компонент – на даному етапі особистість сприймає та переробляє інформацію, що 

поступає до нього ззовні, проводить порівняння уже з наявною інформацією, систематизує, прогнозує 
можливість застосування даної інформації на практиці до вирішення конкретної задачі або в 
поєднанні з іншою інформацією; 

б) особистісний або ціннісно-мотиваційний компонент – полягає у створенні таких умов, щоб 
особистість могла сприйняти цю компетентність як власну внутрішню цінність, що в подальшому 
буде її спонукати до подальшого пізнання; вкаже людині на значущість отриманих знань та галузі, де 
можна ці знання застосувати; 

в) комунікаційно-технологічний – полягає в розумінні загальних принципів та алгоритмів 
роботи технічних пристроїв, створення умов для спілкування технічних пристроїв між собою та 
користувачем, об’єднання цих пристроїв в одну "інформаційну одиницю". 

 
 

 
Рис. 1. Структура інформатичної компетентності 

 

Усі структурні компоненти, на нашу думку, в подальшому дадуть змогу переосмислити деякі 
підходи до способів отримання освіти. Отримуючи освіту впродовж життя, а для інформативної 
компетентності це означає поглиблення знань у галузі інформаційних технологій, оволодіння новим 
програмним забезпеченням, технічними пристроями, даний структурний підхід також 
використовуватиметься, але вже на вищому інтелектуально-технологічному рівні. 

Оволодіння даними структурними компонентами інформатичної компетентності буде визначати ті 
знання, вміння та навички, які очікуються сучасним суспільством від кожного працівника. 

Формуючи змістовий компонент інформативної компетентності у слухачів курсів Державної 
служби зайнятості України необхідно керуватись освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ) з 
професії. Так, наприклад, для професії "Секретар керівника. Оператор комп’ютерного набору" ОКХ 
передбачає, що після закінчення курсів, слухачі повинні знати: 

− правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; 
− технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що 

використовується; послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах); 
− стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; 
− діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, 

паперу, витратних матеріалів для принтера; 
− основи організації праці; основи законодавства про працю; 
− правила захисту інформації. 

Особистісний компонент визначає рівень оволодіння змістовним компонентом, тобто набором 
всіх компонентів змістового компоненту. 

Інформатична компетентність 
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Комунікаційно-технологічний компонент інформатичної компетентності дає людині можливість 
розуміти "мову спілкування" комп’ютерів, технічних пристроїв. Це дає змогу людині об’єднувати 
нові пристрої до вже існуючих систем спілкування. 

Стрімкий розвиток технічних і програмних можливостей лише сприятиме їх використанню в 
системі освіти, що призводитиме до розвитку творчих здібностей людини в процесі навчання [3: 219] 

Основні види технологій, які призведуть до таких змін наступні: 
− комп’ютерна графіка; 
− гіпертекст; 
− геоінформаційні системи (ГІС-технології); 
− мультимедіа-технології; 
− віртуальна реальність. 

Зазначається, що більш цінним є їх поєднання у навчальному процесі [3]. 
Але, окрім навчання, поєднання цих технологій та застосування їх до складних процесів також 

значне. Таке поєднання дає можливість наперед прорахувати та побачити об’єкт дослідження у 
віртуальному вимірі, значно знизити витрати та ресурси на його виробництво та випробування, 
скоротити час. Усі ці фактори спонукають виробників все частіше звертатися за допомогою до 
комп’ютерних технологій та програмного забезпечення. А обслуговування цього устаткування 
вимагає від людини бути поінформованим про загальні принципи дії комп’ютерних технологій, знати 
тонкощі програмного забезпечення або в короткі строки освоїти його. 

Яким чином вийти з даної ситуації? Щоб подолати цю проблему, було розроблено критерії до 
побудови та принципу дії комп’ютерних технологій та основних операцій програмного забезпечення, 
тобто розроблені стандарти. Працівник, котрий ознайомлений із загальними принципами роботи, 
швидко може розібратися в ситуації, не затрачаючи багато часу на основні функції та операції, а 
більше уваги приділити окремим її компонентам та їх характеристикам. 

Отже, запорука успішного розвитку суспільства полягає в стандартизації окремих процесів, що 
автоматично вивільняє час для творчого підходу самого працівника до справи. Ключовим 
компонентом стає не стільки кількість знань, а їх мобільність, гнучкість, пристосованість до різних 
ситуацій. 

Сьогоднішня освіта є освітою, яка має певний мінімальний стандарт, що дасть людині можливість 
до діяльності там, де вона себе може творчо проявити, але при цьому відповідати тій сфері, де вона 
задіяна. В останні роки професійна освіта України перейшла на стандарти, не виключенням того є 
освіта в галузі інформаційних технологій. Одним із навчальних закладів, що визначають різку 
регіональну потребу у відповідних кадрах є місцеві Державні служби зайнятості. Саме ці заклади 
дають на сьогоднішній момент отримати дипломи державного зразка, що повністю визначають 
вимоги суспільства перед працівником у галузі його професійних компетепнтностей, серед яких 
інформатичній відводиться одна з ключових позицій. 

Не зважаючи на короткі строки навчального процесу структура освіти розроблена таким чином, 
щоб ознайомити слухачів курсів державної служби зайнятості України із загальними принципами 
роботи, виробити початкові навички та алгоритми їх подальшого вдосконалення, дати початкову 
понятійну базу без чого неможливий ефективний процес. 

Досвід показує, що у слухачів курсів державної служби зайнятості України за спеціальністю 
"Секретар керівника. Оператор комп’ютерного набору" та "Оператор комп’ютерного набору" повною 
мірою оволодівають базовими навиками роботи з комп’ютером, периферійними пристроями та 
програмним забезпеченням, що необхідні в їхній роботі. Саме для ефективної подальшої роботи цих 
спеціальностей стрижневим стає рівень сформованості інформатичної компетентності. Рівень 
сформованості і визначає потребу в даному працівнику на ринку праці, його 
конкурентноспроможність. Сучасна професійна освіта масово переходить на державні стандарти з 
різних професій, і ці стандарти запроваджуються по всій Україні, а основними базовими навчальними 
центрами, які співпрацюють із державною службою зайнятості, є саме професійно-технічні навчальні 
заклади (ПТНЗ). 

ПТНЗ на даний момент мають добре організовану структуру підготовки, матеріально-технічну 
базу, що і визначає їх як найефективніший навчальний майданчик для Державної служби зайнятості. 
Окрім цього, як вже зазначалось, навчальний процес в ПТНЗ здійснюється відповідно до стандартів 
професійно-технічної освіти затверджених МОН України, що є відображенням потреб ринку праці. 
Освіта за професіями "Секретар керівника. Оператор комп’ютерного набору" та "Оператор 
комп’ютерного набору" також здобувається за стандартом. Згідно стандарту навчання може бути 
організоване протягом 3 та 7 місяців, відповідно для професій "Оператор комп’ютерного набору" та 
"Секретар керівника. Оператор комп’ютерного набору". Різниця у строках навчання ні в якому разі не 
відображається на рівні сформованості інформатичної компетентності, але значно різняться загальні 
тенденції з формування інформатичної компетентності. Це, перш за все проявляється в інтенсифікації 
навчального процесу, що, у свою чергу, вимагає від викладача перегляду форм викладання предметів, 
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розроблення нових методик подачі матеріалу, об’єднання спільних тем тощо. За такої ситуації 
головним завданням викладача стає формування понятійного апарату, який дав би можливість творчо 
проявити себе слухачу курсів та самому визначити форми та методи здобуття знань. Пізніше 
закріплення викладеного матеріалу проводять на практичних та лабораторних роботах, які дають 
можливість людині зрозуміти принципи та механізми реалізації на практиці понятійного апарату. За 
цей період слухачі курсів здобувають необхідний базовий рівень з предмета, який дає їм можливість 
успішно працювати на підприємствах та бути конкурентно спроможними на ринку праці України. 

Для побудови успішного процесу навчання всім слухачам пропонується пройти вхідне тестування 
на виявлення наявного рівня сформованості інформатичної компетентності. Дане тестування показує 
які базові поняття, відомості мають слухачі курсів. Прикладом такого вхідного тестування може бути 
наступна анкета. 

Тестування: 
1. З чого складається комп’ютер? 
2. Як правильно вмикати та вимикати комп’ютер? 
3. Що таке операційна система? 
4. Які ви знаєте операційні системи? 
5. Яка система є найпоширенішою в світі? Яка є найсучаснішою? 
6. Що таке драйвер? 
7. Яке програмне забезпечення необхідне для створення тестових документів? 
8. Як створити власний документ чи папку? 
9. Як відшукати потрібний Вам документ, папку на комп’ютері? 
10. Як зберегти документ чи іншу інформацію на комп’ютері? 
11. Як скопіювати потрібний документ чи папку на інший комп’ютер, чи носій інформації? 
12. Які види носіїв інформації Ви знаєте? 
13. Якими носіями інформації користувались? 
14. Як роздрукувати інформацію? 
15. Що таке Internet? 
16. Як підключити Internet вдома? 
17. Що таке електронна пошта, та як її відправляти чи переглядати? 
18. Як відшукати інформацію використовуючи ресурси Internet? 
19. Як завантажити інформацію з Internet? 

Питання тестування можуть змінюватися, також можна подати варіанти відповідей до кожного 
питання. На ряд питань слухачі курсів можуть відповісти, а інші – вперше почують. Але основне 
завдання анкети у діагностичному замірі рівня сформованості інформатичної компетентності на 
початку курсів Це дає викладачу можливість правильно побудувати навчальний процес, і якомога 
повніше охопити знання з навчальної дисципліни, що є найголовнішим за такий короткий період. 

Про рівень сформованості інформативної компетентності можна судити виходячи із 
кваліфікаційної характеристики з професії, відповідно до розряду, що здобувається після закінчення 
курсів. За період курсів слухачі мають отримати знання, вміння [4: 10]: 

− правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; 
− технологію опрацювання даних, програмне забезпечення; 
− послідовності виконання операцій у комп’ютерних мережах; 
− технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера і т.д. 

Чи відповідає рівень сформованої інформатичної компетентності очікуваним результатам? Про це 
можна зробити висновок із вихідного тестування. Але на відміну від вхідного тестування анкета не 
повинна носити загальний характер, адже це дасть поверхневу оцінку. Для більш достовірного 
результату необхідно проводити вихідне тестування після кожного із вивчених предметів курсу. Як 
приклад, може бути наступна анкета, що дає можливість визначити рівень інформатичної 
компетентності з предмету "Основи роботи в Internet". Державний стандарт передбачає, що слухач 
курсів буде мати уявлення про історію створення Internet, протокол TCP/IP, принципи роботи Internet, 
доступ до глобальних мереж, ресурси Internet, запуск та налагоджування Internet, відкриття і перегляд 
Web-сторінок, користування гіперпосиланнями, робота з пошуковими системами: пошук необхідної 
інформації, збереження на жорсткому диску та дискетах (як файл) і т.д. 

Тестування 
1. Що таке мережа? Які є види мереж? 
2. Що таке канал зв’язку? 
3. Який механізм передачі та отримання інформації між комп’ютерами? 
4. Коли виник Internet? 
5. Яка кількість користувачів Internet сьогодні? 
6. Які є способи підключення Internet? 
7. Який спосіб є найбільш раціональний? 
8. Що таке браузер? 
9. Що таке провайдер? 
10. Що таке ІР-адреса? 
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11. Що таке Web-сторінка та Web-сайт? 
12. Як завантажити Web-сайт? 
13. Як завантажити інформацію (картинку, файл, текст) з Internet і т.д.? 
Усі ці якості дають можливість після закінчення курсів людині правильно використовувати 

комп’ютер, програмне забезпечення, периферійні пристрої використовувати у своїй подальшій 
роботі, що призведе до підвищення ефективності праці та зменшення ресурсів на виконання деяких 
завдань. 

Маючи певні уявлення про будову та принцип дії комп’ютера, можливість до нього підключення 
різномісних технічних пристроїв значно прискорюється робота по збору інформації і отримання її в 
електронному варіанті. На сьогоднішній день периферійні пристрої дають змогу користувачу 
отримати не лише текстову інформацію, а й графічну та відеоінформацію. Окрім цього, отримана 
інформація може бути тиражована чи відтворена в потрібній нам кількості. 

Добре орієнтуючись у програмному забезпечені, користувач отримує можливість для 
індивідуального творчого пошуку поєднання різноманітної інформації, її пошуку обробці, 
зберіганню, автоматизації деяких процесів. Саме програмне забезпечення дає можливість освоїти 
десяти пальцевий сліпий набір тексту, що є одним із головних факторів кваліфікованого секретаря. 

На сьогоднішній день найшвидший доступ до свіжої інформації отримують люди, що 
користуються Інтернетом у своїй роботі, а саме це визначає працівника як фахівця своєї справи. 
Інтернет відкриває перед людиною великі можливості з пошуку нових підходів, що стосуються 
організації роботи та залученню передових технологій. 

Отже, діяльність у сучасному інформаційному просторі вимагає від особистості динамічної 
інтегрованої якості оволодіння компетенціями в галузі інформатики, що є нічим іншим як 
інформатична компетентність. 
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Сербин Б. В. Структура информатической компетентности в системе непрерывного 
профессионального образования: на примере слушателей курсов государственной службы 

занятости Украины. 
В статье на основе анализа понятий информация, информационные и информатические процессы, 
компетенции и компетентности рассмотрены и представлены структуру "информатической 

компетентности". Определен состав и место данной компетентности в системе профессионально 
подготовки слушателей курсов государственной службы занятости. Предложен способ определения 

сформированности информатической компетентности у слушателей курсов. 

Serbin B. V. Structure of Informatical Competence in the System of Continuing Professional Education: 
in the case of Trainees of Public Employment Service of Ukraine. 

In the article on the basis of analysis of the concepts  information, information and IT processes, 
competencies and skills is considered and presented the structure "of the computer competency". The 

composition and location of this competence in the vocational training courses of public employment service 
is determined. The method of determination of formation of the computer competence among trainees is 

suggested. 
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ПРОБЛЕМИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК 
МВС УКРАЇНИ ДО ВІЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ 

У статті розглядаються проблеми готовності майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України 
до вільного володіння іноземною мовою в аспекті формування складової службової професійної 
компетенції. Відповідні стандарти вільного володіння іноземною мовою визначено з урахуванням 

цілей Болонської декларації та стандартів європейських військових формувань. 

Постановка проблеми. Участь офіцерів внутрішніх військ МВС України в програмі "Партнерство 
заради миру", миротворчих операціях під егідою ООН, рішення УЕФА про проведення ЄВРО-12 
спонукають майбутніх офіцерів до вільного володіння іноземною мовою. Згідно із законом України 
"Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" саме майбутні офіцери будуть 
залучатися до охорони громадського порядку та виконання службово-бойових завдань, пов’язаних із 
безпосереднім контактами з іноземцями. Готовність до вільного володіння іноземною мовою 
визначатиме службову професійну компетенцію офіцерів, що впливає на якісне виконання службово-
бойових завдань, вирішення виниклих питань, а також на формування позитивного іміджу внутрішніх 
військ МВС України як правоохоронного органу, держави Україна в цілому серед представників 
інших країн. Так, у майбутніх офіцерів виникає об’єктивно зумовлена необхідність вільного 
володіння іноземною мовою для вирішення службових викликів. 

Інтеграція України в європейській простір також впливає на освітні  процеси у військових 
формуваннях, неодмінною є орієнтація на положення Болонської декларації та стандарти підготовки 
майбутніх офіцерів європейських військових формувань, згідно яких у процесі професійної 
підготовки набуваються компетенції, необхідні для подолання викликів нового століття. У 
Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що необхідним є "постійне підвищення якості 
освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу; запровадження освітніх 
інновацій, інформаційних технологій; створення ринку освітніх послуг та його науково-методичного 
забезпечення; інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світового просторів" [3]. 

Одним із ключових детермінантів освіти є відповідна загальновизнана європейська якість 
(відповідність критеріям), де готовність до вільного володіння іноземною мовою постає невід’ємною 
складовою. В умовах функціонування багатонаціональних контингентів імперативом стає вимога 
оперативної сумісності, яка забезпечується не тільки організаційно та технічно, але і за допомогою 
мовної сумісності [1: 69]. Комунікаційна сфера в широкому сенсі завжди виступає активним 
учасником репрезентації військової сфери та військово-цивільних відношень [2: 29]. Інтеркультурний 
аспект мовної освіти майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України потребує наукового 
вивчення, оскільки він має власну специфіку, в цій площині розгляд проблем готовності до вільного 
володіння іноземною мовою майбутніми офіцерами сприятиме реалізації положень Національної 
доктрини розвитку освіти. 

Визначення проблем готовності майбутніх офіцерів до вільного володіння іноземною сприятимуть 
підвищенню її рівня, оптимізації навчання майбутніх офіцерів вільному володінню іноземної мови, 
формуванню службової професійної компетенції.  

Аналіз досліджень і публікацій. Питання формування готовності відображаються в науковій 
літератури в працях відомих філософів, педагогів та психологів. Готовність до професійної діяльності 
досліджується в педагогічному, психологічному, лінгвістичному та інших напрямах.  
Інтердисциплінарні інтереси широкого кола науковців до цього феномену свідчать про актуальність 
обраної проблематики. 

Теоретичні розвідки формування готовності до різних видів професійної діяльності 
виокремлюють різні визначення поняття готовності. Готовність розглядається як  психічний стан, 
психічний стан і  характеристика особистості, складне особистісне утворення. Дослідженням проблем 
готовності навчаємих до вільного володіння іноземною мовою займались такі українські вчені як 
Л. П. Гапоненко [4], М. М. Галицька [5]. 

Проте невирішеною раніше частиною проблеми залишається проблема готовності саме майбутніх 
офіцерів внутрішніх військ МВС України до вільного володіння іноземною мовою, яка ще й досі є 
недостатньо дослідженою. 

Мета дослідження – проаналізувати складові проблеми готовності майбутніх офіцерів внутрішніх 
військ МВС України до вільного володіння іноземною мовою. 

Згідно мети дослідження визначено завдання дослідження: 
− з’ясувати сутність основних понять дослідження; 
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− розглянути роль мотивації у підвищенні готовності  майбутніх офіцерів МВС України до 
вільного володіння іноземною мовою; 

− здійснити аналіз змісту компетенцій майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України 
відносно готовності до вільного володіння іноземною мовою; 

− порівняти еталонні рівні готовності майбутніх офіцерів військ МВС України до вільного 
володіння іноземною мовою. 
Виклад основного матеріалу. Службова професійна компетенція є широким поняттям. Службова 

професійна компетенція визначається як володіння офіцера певними знаннями та здібностями, які 
дозволяють йому ефективно діяти в професійній сфері. Це особистісний і соціально-комплексний 
результат освіти, який забезпечує належний рівень для повної інтеграції офіцерів в суспільстві [6: 9].  

Готовність до вільного володіння іноземною мовою майбутніми офіцерами є невід’ємною 
складовою службової професійної компетенції. На нашу думку, уточнення поняття готовності до 
вільного володіння іноземною мовою слід розглядати в контексті поєднання особистісного підходу 
(інтегративна стійка характеристика та особистісне утворення) та функціонального (психічний стан) 
через те, що воно містить в собі усвідомленість необхідності вільного володіння іноземною мовою 
майбутнім офіцером для ефективної службової діяльності, а також практичні мовні навички та 
вміння, які набуваються в процесі професійної підготовки. Виходячи із цього, коректна дефініція 
поняття готовності майбутніх офіцерів до вільного володіння іноземною мовою можлива із 
врахуванням сутності вільного володіння іноземною мовою. 

Сутність вільного володіння іноземною мовою полягає у здатності до комунікації в усній чи 
письмовій формі, когнітивний зміст якої є обмін інформацією, її зберігання та оцінювання. Рівень 
вільного володіння іноземною мовою вважається досягнутим, якщо "майбутній фахівець 
використовує іноземну мову, щоб самостійно отримувати й розширювати свої знання і досвід" [7: 28].  

Однією із умов вільного володіння іноземною мовою, на думку Н. А. Сури [8], є наявність у 
майбутніх офіцерів мотивації до вільного володіння нею. В. М. Дружинін вважає, що "базовою 
умовою формування креативності та її проявів у повсякденному житті є формування в індивіда 
творчої мотивації" [9: 58]. Отже, мотиваційна умова готовності офіцерів до вільного володіння 
іноземною мовою потребує окремого розгляду. 

Мотивацію визначають як "внутрішню детермінацію поведінки та діяльності, яка може бути 
обумовлена і зовнішніми подразниками, навколишнім середовищем… Мотивація – процес психічний, 
який перетворює зовнішні впливи у внутрішні стимули" [10].  

Факторами формування будь-якої мотивації є потреби. Так, на думку С. У. Гончаренка, потребою 
є  "стан живого організму, людської особистості, соціальної групи чи суспільства в цілому, що 
виражає необхідність у чомусь, залежність від об’єктивних умов життєдіяльності і є рушійною силою 
їхньої активності" [11: 266]. Таким чином, потреба у вільному володінні іноземною мовою є 
чинником для формування у майбутніх офіцерів готовності до вільного володіння іноземною мовою. 

До особистих потреб вільного володіння іноземною мовою майбутніми офіцерами можна віднести 
наступні можливості: 

− навчання і праці із застосування першоджерел; 
− участь у миротворчих місіях; 
− проходження курсів підвищення кваліфікації за кордоном; 
− отримання встановленої надбавки до грошового утримання за знання та використання 

іноземної мови; 
− професійне спілкування з колегами, розуміння звичаїв, культури і психології людей інших 

країн. 
Слід зазначити, що існують численні особисті потреби майбутніх офіцерів у вільному володінні 

іноземною мовою. Реалізація зазначених можливостей буде неодмінно сприяти кар’єрному 
просуванню майбутніх офіцерів. З іншого боку, "отримання престижної професії дозволяє 
реалізувати всі види потреб людини, і розуміння цього формує у нього настільки потужну мотивацію 
до навчання, що виникає комплексна здатність до самонавчання. Методи навчання, що існували до 
цих пір, не були налаштовані на використання подібної мотивації" [12]. 

З огляду на вищезазначене, успішне вирішення проблеми формування мотивації  можливе за 
умови застосування нових педагогічних технологій організації навчально-пізнавальної активності з 
урахуванням специфіки навчання іноземної мови майбутніх офіцерів різних спеціальностей.  

Відмінність стандартів вільного володіння іноземною мовою між внутрішніми військами МВС 
України, ООН та військовими формуваннями Європи є однією із особливостей визначення готовності 
майбутніх офіцерів до вільного володіння іноземною мовою, хоча при доборі кандидатів від 
внутрішніх військ МВС України до участі у міжнародних заходах використовуються стандарт 
військових формувань Європи STANAG 6001 [14]. 



О. Є. Чернишенко. Проблеми готовності майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України  
до вільного володіння іноземною мовою 

 195 

Наразі у світі рівень вільного володіння іноземною мовою може визначатися різними визнаними 
стандартами. Порівняння рівня вільного володіння іноземною різних стандартів подано в таблиці 1 
[13].  

Таблиця 1.  
Порівняння стандартів вільного володіння іноземною мовою 

Готовність до вільного володіння іноземною мовою майбутніми офіцерами з урахуванням 
вищезазначеного стандарту, на нашу думку, актуально визначати згідно імплементації стандарту 
STANAG 6001 для професійних військових, враховуючи процеси стандартизації вищої освіти в 
Україні до європейських вимог. Рівень вільного володіння іноземною мовою відповідає рівню – 
3 "Мінімальний професійний", критеріями якого є якісні показники вмінь та навичок в усіх сферах 
видах мовленнєвої діяльності.  

Проаналізувавши сучасний стан існування кількох стандартів (для професійних військових 
STANAG 6001) оцінювання вільного володіння іноземною мовою, ми виокремили іншу проблему 
готовності до вільного володіння іноземною мовою майбутніми офіцерами – стандарти визначають 
критерії, але не пропонують програмно-цільової технології педагогічного забезпечення готовності 
майбутніх офіцерів до вільного володіння іноземною мовою.  

 Враховуючи стандарти вільного володіння іноземною мовою, можна стверджувати, що готовність 
майбутніх офіцерів до вільного володіння іноземною мовою є багатокомпонентним поняттям, 
сутність якого визначається за умови поєднання різних наукових підходів (лінгвістичного, психолого-
педагогічного, професійного) з урахуванням мотивованої інтегративної стійкої характеристики 
особистісних психічних процесів майбутнього офіцера,  в поєднанні з наявністю мовленнєвих вмінь 
та навичок відповідного рівня (наприклад, "Мінімальний професійний" стандарту СТАНАГ 6001), що 
дозволяє успішно реалізовувати виклики в службовій сфері.  

Розглянемо в процесі професійної підготовки існуючу систему формування готовності майбутніх 
офіцерів внутрішніх військ до вільного володіння іноземною мовою. Провідною установою 
підготовки майбутніх офіцерів внутрішніх військ є Академія внутрішніх військ МВС України 
(м. Харків). Підготовка майбутніх офіцерів здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнями 
"бакалавр"  та "магістр" за такими напрямами підготовки 6.160101 Військове управління, 6.020303 
Філологія, 6.050502 Інженерна механіка, 6.030601 Менеджмент, 6.070106 Автомобільний транспорт 
[15]. 

Дослідження стандартів вищої освіти Академії внутрішніх військ МВС України свідчить, що 
компетенції випускників Академії внутрішніх військ МВС України різних напрямів підготовки 
складаються з системи умінь, яка їх відображає відносно готовності до вільного володіння іноземною 
мовою. Так, для немовних напрямів підготовки (6.160101 Військове управління, 6.050502 Інженерна 
механіка, 6.030601 Менеджмент та 6.070106 Автомобільний транспорт) компетенція володіння 
іноземною мовою освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" окреслена таким чином (див. Таблицю 2): 

 
 

Стандарти володіння іноземною мовою 
СТАНАГ 6001(1976) Загальноєвропейські рекомендації з 

мовної освіти (CEF) Асоціація мовних експертів ALTE 

5 Білінгвістичний     

C2 
5 

Якісний 
користувач 

 

Вищий 
просунутий 4 

Повний професійний 
C1 

Майстерний 
користувач 4  

Компетентний  
користувач 

 

Початковий 
просунутий 

B2+ 
 3 

Мінімально- професійний B2 
3 

  Незалежний  
     користувач 

Просунутий 

B1+ 2 
Обмежено службовий B1 

Незалежний  
користувач 

2  
Рубіжний 
користувач 

Рубіжний 

 
A2+ 

 1 
Елементарний 

A2 

1  
Початковий кори-

стувач 
Елементарний 

0 
Не визначається A1 

Користувач 
0 

Інтродуктивний  
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Таблиця 2.  
Компетенція володіння іноземною мовою рівня "бакалавр"  

для немовних напрямів підготовки 
Компетенція щодо вирішення 
проблем та задач соціальної 
діяльності, інструментальних 
та загальнонаукових задач 

Шифр 
компетенції 

Зміст уміння Шифр уміння 

Володіти мовною компетен-
цією в рецептивних і репро-
дуктивних видах мовленнє-
вої діяльності на рівні  ко-
ристувача. 

1.ПФ.С.01.ПР.
О.02 КІ-
2.ПР.О.01 

За допомогою технічних 
засобів зв’язку безпосеред-
нього спілкування підтри-
мувати ділові контакти із 
зарубіжними партнерами. 

1.ПФ.С.01.ПР.
О.01 КІ-
2.ПР.О.02 

- знання іншої мови (мов); КІ-2 

Володіти іноземною мовою 
на рівні користувача для 
участі у миротворчій діяль-
ності. 

1.ПФ.С.01.ПР.
Р.06 КІ-
2.ПР.Р.03 

Таблиця 3 демонструє компетенцію володіння іноземною мовою рівня "бакалавр" для мовних 
напрямів підготовки, а саме 6.020303  Філологія, де досягається професійний рівень володіння 
іноземною мовою. 

Таблиця 3.  
Компетенція володіння іноземною мовою рівня "бакалавр"  

для мовних напрямів підготовки 
Компетенція щодо вирішення 
проблем та задач соціальної 
діяльності, інструментальних 
та загальнонаукових задач 

Шифр 

компетенції Зміст уміння Шифр уміння 

Використовуючи набуті 
знання, за допомогою інте-
лектуальних здатностей 
суб’єкта діяльності володіти 
мовною компетенцією (фо-
нетичною, лексичною, гра-
матичною) в рецептивних і 
репродуктивних видах мов-
леннєвої діяльності на рівні 
"достатньо-кваліфікованого" 
користувача підрівня С1 і 
"незалежного" користувача 
підрівня В2 

2.ПФ.Е.04.ЗП.
Н.14 
КІ-2.ЗП.Н.01 

За допомогою технічних 
засобів зв’язку безпосеред-
нього спілкування підтри-
мувати ділові контакти із 
зарубіжними партнерами. 

1.ПФ.С.01.ПР.
О.01 КІ-
2.ПР.О.02 

- знання іншої мови (мов); КІ-2 

Використовуючи набуті 
знання, за допомогою інте-
лектуальних здатностей 
суб’єкта діяльності володіти 
іноземною мовою на рівні 
"достатньо кваліфікованого 
користувача" підрівня С1, 
"незалежного користувача" 
підрівня В2. 
 

5.ПФ.Е.15.ЗП.
Н.72 
КІ-2.ЗП.Н.03 
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Компетенція щодо вирішення 
проблем та задач соціальної 
діяльності, інструментальних 
та загальнонаукових задач 

Шифр 

компетенції Зміст уміння Шифр уміння 

  

 

 

  Використовуючи набуті   
знання, за допомогою інте-
лектуальних здатностей 
суб’єкта діяльності на висо-
кому рівні спілкуватися 
державною, двома інозем-
ними та однією із 
слов’янських мов 

3.СП.Е.04.ПР.Р
.07 
КІ-2.ПР.Р.04 

У результаті дослідження існуючих державних стандартів підготовки майбутніх офіцерів 
зазначимо, що вміння, які вимагаються щодо готовності до вільного володіння іноземною мовою 
офіцерами немовних спеціальностей, на жаль, відповідають лише першому рівню "Елементарний" 
стандарту СТАНАГ 6001. На нашу думку, вони потребують перегляду з метою підвищення 
професіоналізму майбутніх офіцерів та їх повної конкурентної інтеграції у європейські військові 
формування. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Наприкінці дослідження ми дійшли 
висновку, що проблеми готовності майбутніх офіцерів до вільного володіння іноземною мовою є 
малодослідженими, хоча мають важливе наукове та практичне значення. У ході дослідження 
з’ясувалося, що вони пов’язані із трансформацією системи вищої освіти України з урахуванням 
положень Болонської декларації,  стандартів підготовки майбутніх офіцерів європейських військових 
формувань. У роботі нами було з’ясовано сутність основних понять дослідження, визначено їх 
специфіку щодо професійної підготовки курсантів МВС. Здійснений порівняльний аналіз цивільних і 
військових стандартів свідчить про намір уніфікувати еталонні рівні володіння іноземною мовою. 
Окреслене коло проблем не вичерпує досліджувану проблематику.  

Перспективою подальших наукових розвідок даного напряму вважаємо питання технології 
педагогічного забезпечення професійної підготовки курсантів до вільного володіння іноземною 
мовою. З метою вирішення окресленої перспективи пропонуємо: 

− розробити методичні рекомендації для застосування стандарту СТАНАГ 6001 при 
оцінюванні  готовності майбутніх офіцерів до вільного володіння іноземною мовою; 

− дослідити вплив внутрішньої і зовнішньої мотивації курсантів на вивчення іноземних мов; 
− обґрунтувати необхідність застосування інформаційно-комунікаційних технологій при 

проведенні тестування відповідно стандарту СТАНАГ 6001;  
− проводити систематичне комп’ютерне тестування з метою вивчення динаміки формування 

готовності майбутніх офіцерів до вільного володіння іноземною мовою; 
− сприяти розробці педагогічного програмного продукту із застосуванням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, який би дозволив проводити самооцінку майбутнім 
офіцером рівня готовності до вільного володіння іноземною мовою тощо. 
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Чернышенко О. Е. Проблемы готовности будущих офицеров внутренних войск МВД Украины 
 к свободному владению иностранным языком.  

В статье рассматриваются проблемы готовности будущих офицеров к свободному владению 
иностранным языком в аспекте формирования составляющей служебной профессиональной 

компетенции. Соответствующие стандарты свободного владения иностранным языком определены 
с учетом целей Болонской декларации и стандартов европейских военных формирований. 

Chernyshenko O. Ye. Problems of Readyness of Future Officers of the Interior Troops  
for Fluency in a Foreign Language 

In the article problems of readyness of future officers of the Interior Troops for fluency in a foreign language 
are considered in the aspect of service professional competency component formation. The corresponding 

standards of fluency in a foreign language are determined with consideration of goals of Bologna 
declaration and European military formations standards.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МЕДИЧНИХ СЕСТЕР СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ  

ЯК ПРОВІДНОЇ УМОВИ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті проаналізовано сутність професійної та педагогічної компетентностей як 
необхідної складової професійної підготовки медичних сестер загальної практики - сімейної 

медицини, наукові підходи до визначення їх змісту, структури, формування у процесі 
неперервної медичної освіти. Пласт проблем e сімейній медицині вимагає детального 
дослідження та впровадження сучасних наукових та навчальних технологій з метою 

модернізації медичної галузі та медсестринства, зокрема  

"Майбутнє належить медицині профілактичній" 
М. І. Пирогов 

Cистема медсестринської освіти в медичній галузі потребує вдосконалення з метою підготовки 
спеціалістів, що відповідали б сучасним світовим стандартам, особливо в період переходу до надання 
первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини [1]. 

Поетапний план переходу до організації первинної медико-санітарної допомоги на основі сімейної 
медицини розроблено та затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 989 "Про 
комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини систему охорони здоров’я" від 
20.06. 2000 р. Умови організації відділень сімейної медицини, їхню структуру, основні напрямки 
діяльності визначено в наказах МОЗ України № 72 від 23.02.2001р. "Про затвердження окремих 
документів з питань сімейної медицини" та № 303 від 23.07.2001 р. "Про організацію роботи закладів 
загальної практики – сімейної медицини" [2]. 

Для надання висококваліфікованих медичних послуг в умовах підвищення стандартів якості життя 
та інтеграції в Европейський освітній та науковий простір, потребують кардинальних змін та нових 
підходів і напрямків підготовки медичних сестер загальної практики – сімейної медицини на засадах 
високого професіоналізму, різнопланової компетентності, застосування на практиці знань, умінь та 
навичок з метою ефективного виконання медсестринських функцій та завдань. Саме формуванням 
різносторонніх компетенцій та прищеплення їх майбутнім спеціалістам медсестринства і покликані 
займатись вищі медичні навчальні заклади під час фахової підготовки медичних сестер, а також у 
процесі неперервної медичної освіти. 

Мета статті полягає у з'ясуванні сутності поняття, змісту та структури професійно-педагогічної  
компетентності медичної сестри загальної практики – сімейної медицини. Завданням даної статті є 
аналіз стану дослідженості проблеми формування цих компетентностей у науковій літературі та 
процесі неперервної медичної освіти медичної сестри загальної практики – сімейної медицини. 

Аналіз сутності професійної та педагогічної компетентностей розпочнемо із визначення самого 
поняття "компетентність". За енциклопедичним словником у перекладі із латинської мови – 
competentia, від competо – спільно досягаю, добиваюсь, відповідаю, підходжу; сукупність 
повноважень (прав і обов’язків) органу чи посадової особи, встановлених законом, статутом … або 
іншими положенями [3]. 

Новий тлумачний словник української мови (укладачі В. Яременко, О. Сліпушко), поняття 
компетентність розкривають як "добра обізнаність із чим-небуть, коло повноважень якої-небудь 
організації, установи або особи", а компетентний це той, "який має достатні знання в якій-небудь 
галузі; який з чим-небудь добре обізнаний, тямущий; який ґрунтується на знанні; кваліфікований; 
який має певні повноваження; повноправний, повновладний" [4]. 

З точки зору зарубіжних вчених компетентність – сукупність знань, умінь, навичок, що сприяють 
успішному виконанню завдань (М. Каплан, М. Пиримуттер); способи впливу на соціальне 
середовище (І. Борг, М. Мюллер); взаємопов’язаність з операційним забезпеченням окремих дій у 
структурі діяльності (М. Ворверг, Г. Шредер) та інші [5]. 

Європейські експерти наголошують, що саме на основі компетентності особистість спроможна 
сприймати та відповідати на індивідуальні і соціальні потреби, формувати комплекс ставлень, 
цінностей, знань, умінь і навичок [5]. 

Стаття 3. "Професійна компетентність – головна умова сестринської діяльності" Етичного кодексу 
медичних сестер України, що прийнятий на першому з’їзді медичних сестер України (1999 р., 
м. Чернівці), включає в поняття компетентності виконання обов’язків професійно, згідно зі 
стандартами діяльності медсестри, визначеними МОЗ України. Творчий підхід до своїх обов’язків, 
уміння швидко орієнтуватися в інформації, вибрати з неї найнеобхідніше, безперервно 
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удосконалювати свої знання  та навички, підвищувати свій культурний рівень належать до 
професійних вимог та бути компетентною щодо моральних і юридичних прав пацієнта. Отримуючи 
найвищі стандарти у сфері сестринської практики з урахуванням реальних ситуацій, повинна 
керуватись вимогами законодавства та принципами професійної етики, несучи персональну 
відповідальність за виконання своїх професійних обов’язків [6]. 

Основні засади в діяльності медичної сестри загальної практики – сімейної медицини регламентує 
наказ МОЗ України від 23.02.01 за № 72. Згідно його положень, медична сестра загальної практики – 
сімейної медицини є помічником лікаря у наданні первинної лікувально-профілактичної допомоги 
прикріпленому за сімейно-територіальном принципом населенню в обсязі спеціальності "загальна 
практика – сімейна медицина" в умовах амбулаторно-поліклінічного закладу і вдома. На посаду 
медичної сестри загальної практики – сімейної медицини призначається медична сестра або 
фельдшер, які закінчили вищий медичний навчальний заклад І-ІV рівнів акредитації, навчались на 
курсах для медичних сестер із спеціальності "загальна практика – сімейна медицина" і отримали 
відповідне посвідчення [7]. 

Медична сестра загальної практики – сімейної медицини зобов’язана виконувати діагностичні та 
лікувальні призначення лікаря в обсязі своєї кваліфікаційної характеристики, надавати долікарську 
допомогу хворим при невідкладних станах, травмах і отруєннях, брати участь у проведенні 
диспансеризації населення дільниці, у профілактичній та санітарно-протиепідемічній роботі на 
дільниці (в тому числі проведення щеплень, участь у ранньому виявленні СНІДу, туберкульозу, 
онкозахворювань), проводити санітарно-освітню роботу та пропаганду здорового способу життя 
серед населення дільниці, консультування серед населення з медико-соціальних та медико-
психологічних питань, планування сім’ї, надавати медичну допомогу в екстремальних ситуаціях, 
заповнювати відповідні обліково-звітні статистичні форми, підвищувати свій кваліфікаційний рівень 
[7]. 

Функції медичної сестри сімейної медицини мають свою специфіку і дещо відмінні від роботи 
медичної сестри стаціонару, адже її робота самостійніша і відповідальніша. Знаючи основні принципи 
сімейної медицини, володіючи основами методик оцінювання здорової, нездорової сім’ї або сім’ї з 
медичними ризиками, сімейна медсестра повинна своєчасно повідомляти лікарю про взаємини в них, 
ставленні до здоров’я та життя, умови праці та проживання, вікові зміни в родині та проблеми, 
пов’язані з вагітністю, народженням, безробіттям, виходом на пенсію, старінням, самотністю і т.і. 
Важливо враховувати різносторонні аспекти життя сім’ї (соціальні, економічні, релігійні, культурні, 
поведінкові та ін.). Ось чому так потрібне бездоганне оволодіння знаннями основ організації охорони 
здоров’я, медичної психології, етики, деонтології, медичної педагогіки,  медичної інформатики, 
загальної гігієни, фахових знань клінічного медсестринства та маніпуляційної техніки в потрібному 
обсязі, питань диспансерізації, санітарно-освітньої та профілактичної роботи [8]. 

Медична сестра сімейної медицини допомагає пацієнту та його родині долати всі труднощі та 
перешкоди на шляху до одужання, залучаючи до цього процесу всю родину, формуючи їх ставлення 
до власного здоров’я. Вона повинна вчасно надати невідкладну допомогу, організувати відповідно до 
потреб догляд за пацієнтом, спрогнозувати можливі потенційні проблеми та своєчасно попередити їх 
появу, проводити санітарно-освітню роботу, допомагати сімейному лікареві під час амбулаторного 
прийому та асистувати при лікарських втручаннях, оформляти належним чином документацію, вести 
облік, широко та постійно пропагувати здоровий спосіб життя серед населення. Працюючи на 
дільниці з різновіковими категоріями населення, важливо володіти бездоганним теоретичним і 
практичним рівнем, спрямовувати свою діяльність на зниження захворюваності, а відтак 
впроваджувати профілактичні заходи.  

Професія медичної сестри належить до  системи професій "людина – людина", тому свій робочий 
час вона повинна віддавати вмінню зібрати максимальну інформацію про проблеми пацієнта, 
проаналізувати її, узагальнити і поставити медсестринський діагноз, спільно з родиною спланувати 
медсестринські втручання, переконати пацієнта в їх доцільності та необхідності, пояснити суть 
маніпуляціїї, отримати згоду на проведення втручань, провести їх та проаналізувати результати, а при 
необхідності провести корекцію і повторні втручання для досягнення бажаного ефекту. Важливим у 
роботі медичної сестри сімейної медицини є навчання пацієнта та його родини елементам догляду, 
що сприятиме забезпеченню постійного піклування про хворого пацієнта та вирішить його проблеми. 
З цією метою медична сестра має володіти педагогічною майстерністю, вміти доступно передати свої 
знання, вміння і навички родичам хворого та самому пацієнту. Тому в процесі навчання студенти 
медсестринського відділення повинні оволодіти як професійною так і педагогічною 
компетентностями. 

На жаль у медичній практиці існує кілька суперечностей, які вимагають вивчення, уточнень, 
детального аналізу причин і чинників, а саме: 
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− часткова розбіжність у підготовці фахівців медсестринства в Україні із європейськими 
стандартами, що потребує приведення системи медичної освіти до єдиної світової практики; 

− невідповідність між потребою надання медсестринських послуг на засадах кваліфікаційної 
характеристики і морально-етичних принципів кодексу медичної сестри та недостатнім 
упровадженням саме цих компонентів у медичну практику; 

− необхідність дотримання стандартів догляду за пацієнтами та узгодження цих стандартів з 
реальною медичною практикою; 

− необхідність побудови діяльності медичних сестер сімейної медицини на засадах 
професійно-педагогічної спрямованості та нерозробленістю теоретичних і методичних засад її 
формування в процесі фахової підготовки. 
Основою професійної компетенції медичної сестри загальної практики – сімейної медицини є 

чітке знання всіх завдань та видів діяльності згідно її функціональних обов’язків та кваліфікаційної 
характеристики. Основне місце в успішному досягненні мети догляду є посилання на його стандарти 
та їх дотримання. Саме послідовність виконання маніпуляцій згідно стандартів дозволяє уникнути 
помилок, організувати злагоджено та послідовно процес підготовки до виконання маніпуляції та 
догляду, зокрема: підібрати необхідне оснащення, підготувати пацієнта та виконати маніпуляцію, 
спостерігати за пацієнтом під час та після втручань тощо. 

Щоб досягти успіху та бажаного результату слід:  
− самому бути переконаним у тому, що маніпуляція вкрай необхідна пацієнту; 
− знати теоретичні основи впливу процедури на пацієнта та його хворобу; 
− вміти проаналізувати процес підготовки, ходу виконання втручань та передбачити і 

спрогнозувати очікуваний результат; 
− бездоганно володіти методикою і  виконувати маніпуляції чи процедури догляду; 
− знати типи пацієнтів та їх ставлення до хвороби, а також реакцію пацієнтів на маніпуляцію 

та готовність пацієнта до втручань. 
Відтак вибудовується ціла система компетенцій та цінностей, яким медсестра сімейної медицини 

повинна слідувати, та на які має спиратися. Чіткість, злагодженість її діяльності досягається за умови 
дотримання послідовності дій, що базуються на етапах медсестринського процесу. Усі дані, що 
стосуються вирішення проблем пацієнтів, медична сестра заносить до медсестринської історії 
хвороби. 

Проте слід зазначити, що на практиці трапляються випадки, коли фактично діяльність медичної 
сестри зводиться лише до технічної сторони, а саме: лікар сказав – медсестра виконала. Коли йдеться 
про нові підходи в діяльності медичної сестри, передбачається висока компетентність медичної 
сестри не тільки в технічному виконанні маніпуляції, а й у знанні впливу цієї маніпуляції, позитивних 
чи негативних реакцій організму пацієнта на неї, до яких вона має бути готовою, очікуваних 
результатів одужання. Саме здатність вийти за межі ситуації, спрогнозувати та провадити її, а у 
випадку непередбачуваних ускладнень, бути готовою координувати діяльність на всіх етапах 
медсестринського процесу та тримати її під контролем свідчить про високу професійну 
компетентність, яка, безумовно, базується на знаннях, уміннях і навичках, що підкріплюються 
досвідом. 

У жодному разі медична сестра сімейної медицини не повинна припускатися недбалості, 
розраховувати на випадок. Усі дії мають бути виваженими, злагодженими, контрольованими.  

Щоб досягти необхідного рівня сформованості професійної компетентності, медична сестра 
сімейної медицини має постійно вдосконалювати власні особистісні якості організованості, 
зібраності, акуратності, наполегливості, відповідальності, вимогливості до себе, витривалості, 
стійкості своїх поглядів та переконань, колегіальності, а також можливість контролювати свої емоції 
та почуття. 

У процесі навчання в медичних сестер важливо виховати позитивну мотивацію в досягненні мети 
як рушійну силу діяльності. Усвідомлення студентом установок:  "я хочу працювати",  "мені це 
потрібно і це потрібно не тільки мені", "я досягну досконалості" сприятиме формуванню необхідних 
компетентностей.  

Проте, процес підготовки до маніпуляції чи процедури по догляду, їх виконання та підведення 
підсумків здійснюється у тісній співпраці з пацієнтом та його родиною. І тут важливою умовою 
досягнення бажаного результату є злагоджена співпраця на умовах довіри, впевненості в успіху 
процесу одужання. Тут неабияке значення має вміння медичної сестри сімейної медицини 
скористатися своєю комунікативною компетентністю, що передбачає використання вербальних та 
невербальних засобів впливу на пацієнта.  

Вербальні та невербальні базиси для формування професійної компетентності передбачають: 
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− проектування мети вербальної комунікації (запросити пацієнта чи його родину, заспокоїти, 
запитати, пояснити, переконати, навчити, перевірити, висловити свою думку (враження), 
висловити своє захоплення (задоволення), похвалити, підтримати, вселити віру в одужання); 

− використання вербальних базисів та стимулів (стандарти догляду, анотації); 
− використання невербальних базисів (стандарти догляду, анотації, брошури, спеціальна 

література,  санбюлетні, плакати); 
− створення атмосфери, яка б сприяла комунікації між медсестрою і пацієнтом чи його 

родиною (посмішка, дотик, доброзичливість, довіра, допомога, спільна взаємодія, моральна 
підтримка). 
У часи надмірної інформативності, коли в ЗМІ постійно лунає медична реклама, у пацієнта 

формується вибіркова однобічна обізнаність. Неповна інформативність часто призводить до 
неправильного застосування ліків, самолікування, неправильного догляду. У такій ситуації саме 
медична сестра сімейної медицини має вчасно скоординувати спільні дії з  пацієнтом, навчити, 
проконсультувати, зорієнтувати його у  сутності лікування та догляду. 

Для формування професійно-педагогічної компетентності вищими медичними навчальними 
закладами впроваджуються новітні технології викладу матеріалу, засвоєння знань, активізації 
студентів, адже високий теоретичний рівень знань, бездоганне володіння уміннями, навичками та 
доведення їх  виконання до автоматизму в поєднанні з  відповідністю медичної сестри психограмі та 
професіфограмі і характеризує її професійно-педагогічну компетентність. 
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компетентностей медицинских сестер семейной медицины как главное условие 

медсестринской деятельности. 

В статье проанализирована сущность профессиональной и педагогической компетентностей как 
необходимой составляющей профессиональной подготовки медицинских сестер общей практики–
семейной медицины, научные подходы в определении их содержания, структуры, формирования в 

процессе непрерывного медицинского образования. 

Sharlovich Z. P. The Theoretical Basis of Professional-Pedagogical Competences Formation of Family 
Medicine Nurses as the Main Condition of the Nursing Activity. 

The article analyses essence of professional and pedagogical competences as a necessary constituent of 
professional preparation of general practicenurses – family medicine, scientific approaches to the study of 

their maintenance, structure and formation in the process of continuous medical education. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕКСТОВОЇ ЄДНОСТІ У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ 
РОМАНІ І. КАЛЬВІНО "ЯКЩО ОДНОГО РАЗУ ЗИМОВОЇ НОЧІ МАНДРІВНИК…" 

У статті розглянуто прийом гри як основний принцип організації тексту постмодерністського 
роману І. Кальвіно "Якщо одного разу зимової ночі мандрівник…" і засоби його створення – 

авторську маску і героїв, що поєднують у собі риси імпліцитного й експліцитного читача, а також 
проаналізовано функцію колажу, багаторівневої організації тексту, яка сприяє появі читацького 
метатексту, коли "ідеальний" читач поєднує багатовекторний, хаотичний текст у концептуальну 

цілісність. 

Роман італійського письменника, лауреата багатьох літературних премій І. Кальвіно "Якщо одного 
разу зимової ночі мандрівник…" (1979 р.) – яскравий взірець постмодерністської літератури, однією з 
принципових ознак якої є відмова від лінійності на користь стрибкоподібного зчеплення тексту. 
Появу такого прийому спричинило нове бачення світу, оскільки, "сприймаючи світ як гранично 
децентровану субстанцію і ґрунтуючись на принципі тотальної деконструкції, романісти постмодерну 
"корегують" зміст і переосмислюють форму своїх літературних творів" [1: 199]. Оповідна стратегія 
постмодернізму вимагає тісної взаємодії між текстом і читачем, коли читач "вносить до 
комунікативного акту прочитання художнього тексту свій специфічний і індивідуальний "горизонт 
очікування" [2: 177]. І. Кальвіно організовує текст роману, котрий утворюють розрізнені розділи, за 
допомогою стрижневого мотиву – читання, під час якого герої його роману – Читач і Читачка 
прагнуть відшукати справжнє продовження книги, що загубилося внаслідок помилки типографських 
працівників. Прагнення Читача і Читачки налаштуватися на запропоновані версії продовження 
роману є безуспішними, тому що кожне продовження виявляється "фальшивим" – продовженням 
інших книжок. Цей прийом, коли процес читання нагадує операції комп’ютера, здатного відтворити в 
безмежному тексті певний універсум, є також постмодерністським, оскільки "роль Читача" виявилась 
особливо актуальною в ситуації, коли непридатність структуралістського підходу до тексту, як і 
"класичного" герменевтичного, стала очевидною для всіх, і потреба в новій парадигмі інтерпретації 
практично стала нагальною (власне найпершими її відчули письменники, в тому числі 
І. Кальвіно …)" [3: 901]. 

За допомогою того, що автор розширює "комунікативні права читача, надаючи йому не тільки 
повну свободу інтерпретації, але й можливість участі у створенні тексту … пропонуючи йому роль 
своєрідного інтелектуального "спаринг-партнера", вступати з ним у складну прагматичну гру, вміло 
розставляючи у тексті пастки … вибудовуючи систему дзеркальних відображень … роблячи 
неможливою процедуру несуперечливого ототожнення персонажів…" [4: 605], реалізується 
багатомірний, багатоцентровий простір роману. 

Структурно роман можна розподілити на розділи, присвячені Читачеві і на розділи-зачини – 
фіктивні продовження роману "Якщо одного разу зимової ночі мандрівник", які одночасно 
пропонуються читачу-герою і реальному читачу. У творі виникає специфічна комунікаційна 
ситуація, внаслідок якої автор-постмодерніст, спілкуючись з реальним читачем, маніпулює 
читачем-героєм, оскільки виданий роман прагне прочитати його персонаж. Внаслідок такої 
ситуації реальний читач стає співпричетним до постмодерністського прийому гри на рівні 
читача-героя та на рівні читача-співавтора тексту. Отже, сенс роману постає як результат взаємодії 
комунікаційної тріади: автор-фальсифікатор – організований за принципом постмодерністської гри 
текст – читач, що бере участь у створенні текстової єдності. І. Кальвіно в своєму творі не дає 
можливості викристалізуватися певним закінченим формам і виразно виявитися постаті автора. Тому 
автор має численні обличчя і врешті решт постає в замітках якогось Фленнері, нібито відомого 
письменника, котрий "прагне сховатися, стати іншим у кожній книзі, а книги його повинні повторити 
всіх, усю літературу" [5: 13]. 

Оскільки автор і читач репрезентують два протилежні полюси художньої комунікації, принцип 
структурного моделювання оповіді роману І. Кальвіно передбачає застосування трьох основних 
оповідних рівнів. Перший рівень утворює комунікація автора і читача, що знаходяться поза 
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текстом. По мірі розгортання наративу реалізовано другий рівень, коли на сторінках роману 
з’являється образ героя-фальсифікатора текстової єдності – Марани, а читачі "втягуються" в текст і 
поряд із автором стають його "творцями". Третій рівень репрезентують численні комунікативні 
ситуації у творі, котрі покликані надзвичайно ускладнити текст до такого рівня, що його назвати 
текстовою єдністю можна лише за умови наявності у ньому наскрізних героїв – Читача та Читачки. 

Перший оповідний рівень у якості передмови до роману розпочинає наратив. У ньому автор твору 
звертається до читача: "Ти відкриваєш новий роман Італо Кальвіно "Якщо одного разу зимової ночі 
мандрівник…". Розслабся. Зберися. Віджени сторонні думки. Нехай навколишнє середовище 
розчиниться у неясному мареві. Двері найкраще зачинити: там завжди увімкнений телевізор. 
Попередь усіх заздалегідь: "Я читаю! Мене не турбувати!" у цьому галасі можуть і не почути. Скажи 
ще голосніше, крикни: "Я розпочинаю читати новий роман Італо Кальвіно!" а не хочеш – не кажи: 
може, і так залишать у спокої" [6: 40]. Авторський монолог продовжує синонімія у стилі Ф. Рабле: 
"Влаштуйся зручніше: сидячи, лежачи, підібгавши ноги, розкинувшись. На спині, на боці, на животі. 
У кріслі, на дивані, у качалці, у шезлонгу, на пуфі. У гамаку, якщо є гамак. На ліжку. Справді, на 
ліжку. Або у постелі. Можна вниз головою, у позі йоги. Перегорнувши книгу, зрозуміло" [6: 40]. 
Рефлексія автора з приводу зручності під час читання переходить до роздумів про справжню книгу, 
яку варто прочитати. Вони нагадують роздуми героя Г. Міллера про Останню Книгу (так наратор 
"Тропіку Рака" називає свій твір): "Ти знаєш, що на книжних просторах десятки гектарів займають 
Книги, Котрі Можна І Не Читати; Книги, Написані Для Чого Завгодно, Тільки Не Для Читання; Вже 
Прочитані Книги, Котрі Можна Було Й Не Відкривати, Оскільки Вони Належали До Категорії Вже 
Прочитаного Ще До Того, Як Були Написані. Ти здолав перший ряд укріплень, і ось на тебе 
насуваються ударні сили піхоти, сформовані з Книг, Які Ти Із Задоволенням Прочитав Би, Якби У 
Тебе Було Кілька Життів, Але Життя, На Жаль, Усього Одне" [6: 41]. Так у романі виникає 
абстрактна комунікативна ситуація, яку створюють образи відправника й отримувача художньої 
інформації – автора й читача. Їхня поява на початку твору не є випадковою: вони хоч і не зазначені у 
тексті, проте слугують меті втягування читача у комунікативну ситуацію, що виникає вже на перших 
сторінках постмодерністського тексту. Абстрактний автор або авторська маска-камертон 
налаштовують читача, який повинен стати ідеальним реципієнтом, на необхідну реакцію: "Ти тихо-
мирно сидиш у себе в кімнаті, відкриваєш книгу на першій сторінці, ні, на останній: спочатку 
хочеться подивитися, чи не дуже вона довга. На щастя, не дуже. Сьогодні довгі романи, мабуть, 
позбавлені сенсу. Поняття часу розлетілося на друзки. Ми не в змозі жити або думати інакше, ніж 
короткими часовими уривками, кожен з яких віддаляється власною траєкторією і блискавично зникає. 
Безперервність часу можна отримати хіба що в романах тієї доби, де час вже не виглядав нерухомим, 
але ще не вибухнув; доби, що тривала років сто, не більше" [6: 42]. Авторська маска налаштовує 
читача на особливе ставлення до тексту, сприяє подальшому сприйняттю фрагментарного наративу, 
надає розрізненому матеріалу логічного обґрунтування, уводить на сторінки роману образ часу. З 
метою якомога точніше відтворити "перевідкритий" образ часу, автор створює "позачасову пастку", 
яка втягує в себе дію, оповідачів, героїв: "Ти прочитав сторінок тридцять і поступово втягуєшся в 
сюжет. У якийсь момент ти зазначаєш про себе: "Однак ця фраза здається мені знайомою. Та що 
фраза, по-моєму, я вже читав весь абзац". Усе зрозуміло: це наскрізна тема; текст, що цілком зітканий 
із повторів, покликаних передати течію часу" [6: 49]. Завдання, котре покладається на читача, полягає 
в тому, щоб у подальшому синтезувати текст в концептуальну єдність та ідентифікувати реальне – 
суб’єкта, що веде оповідь (наратора), уявне – суб’єкт висловлювання (образ) і символічне – суб’єкт 
акту висловлювання (текст). Таким чином, вже на початку роману автор з’являється на сторінках 
свого твору, щоб вступити у безпосереднє спілкування з тим, хто хоче прочитати його книгу. Перші 
сторінки роману синтезують у собі навіювання, аутотренінг впереміж із рефлексією, вони створюють 
авторську маску, що забезпечує відповідну комунікативну ситуацію – пояснює авторський задум. 

Текст роману утворюють численні зачини, за якими немає продовження. Фіктивні продовження 
роману і прагнення здобути справжнє, "істинне", (що заперечується естетикою постмодернізму як 
принципова неможливість істини буття: істина полягає в тому, що істини немає) сприяють 
легітимізації читача. Персонажі твору прагнуть прочитати роман, але протягом читання реальний 
читач з’ясовує, що книга знаходиться у процесі творення. Це випливає з авторських роздумів про 
книгу. Якщо на перших сторінках роману образ читача лише мається на увазі – автор постійно 
звертається до ІІ особи однини ("ти відкриваєш", "ти чудово знаєш", "ти крутиш книгу в руках" та 
ін.), то в наступних розділах він здобуває ім’я Читача – стає експліцитним читачем, актором й 
актантом – активним дійовим персонажем твору, інтерпретатором і коментатором. До активної 
читацької діяльності Читача підштовхує Читачка, образ якої у тексті фігурує паралельно з образом 
Читача. Знайомство Читача і Читачки зав’язується випадково завдяки тому, що внаслідок 
типографської помилки роман Італо Кальвіно "Якщо одного разу зимової ночі мандрівник…" було 
неправильно зброшуровано. Сторінки цього роману переплуталися із сторінками інших книг. 
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Фальшиве продовження книги, яку придбали Читач і Читачка, а також спілкування із вродливою 
Читачкою стають явною і прихованою інтригами, що рухають сюжет твору: "Дівчина, він згадав про 
дівчину. Ту саму, що стоїть зараз біля полиць, котрі заставлені книгами із серії "Класики сучасної 
прози" видавництва "Пінгвін". Впевнено й акуратно вона проводить пальчиком по корінцях томів 
блідо-баклажанового кольору. Великі очі, швидкий погляд, приємний тон обличчя і шкіри, пишне 
хвилясте волосся. Отже, у полі твого зору, Читачу, щасливим способом виникає Читачка … не гай 
часу даремно, у тебе чудовий привід зав’язати знайомство – спільні інтереси. Для початку можеш 
козирнути своєю начитаністю. Чого ж ти зволікаєш? Уперед!" [6: 51]. Так утворюється другий 
оповідний рівень роману. 

Письменник створює напівзрозумілі образи Читача і Читачки, якими маніпулює, одночасно 
спостерігаючи за їхнім сприйняттям тексту: "Хто ти, Читач, скільки тобі років, чи одружений ти, чим 
займаєшся, чи ти забезпечений – розпитувати тебе про все це було б безтактним. Це твоя особиста 
справа, сам і з’ясовуй. Куди важливішим є зараз той душевний стан, в якому, опинившись на самоті в 
кімнаті, ти прагнеш відтворити ідеальний спокій, щоб знову поринути у книгу. Ти простягаєш ноги, 
підгинаєш їх і знову простягаєш. Ні, з учорашнього дня щось змінилося. Ти більше не самотній у 
твоєму читанні, ти думаєш про Читачку, що відкриває книгу в цю ж саму хвилину; і ось вже на роман 
літературний накладається життєвий роман, можливе продовження твоїх стосунків із нею, точніше, 
початок можливих стосунків" [6: 53]. Образ Читачки роздвоюється: у Людмили, з якою знайомиться 
Читач у книгарні, шукаючи продовження роману, є сестра, Лотарія. Виявляється, що Людмила ковтає 
книгу за книгою і ніколи не замислюється над їхнім сенсом, а Лотарія є протилежністю сестри в 
читанні. Мотиви читання, пошуку продовження роману утворюють ще одну сюжетну лінію, яка 
об’єднує розрізнені частини нібито одного роману – інтимні стосунки Читача і Читачки також подано 
письменником як процес читання їх одне одним. Читач і Читачка звертаються до професора Уцці-
Туцці, дослідника кіммерійської літератури, який визначає твір, котрий репрезентує текст 
продовження – "Над крутим косогором схилившись", і його автора – Укко Ахті. Проте професор 
Галлігані, дослідник кімберійської літератури, стверджує, що продовження належить кімберійському 
роману "Не боячись вітру і запаморочення" письменника Вортса Вільянді, котрий писав під 
псевдонімом Укко Ахті як кіммерійською, так і кімберійською мовами. Соціально-політичні та 
культурологічні суперечки між кіммерійцями та кімберійцями сприяють створенню в романі мотиву 
тотальної фальсифікації тексту. Читач і Читачка не лише знаходяться в постійному пошуку 
можливого продовження роману, але й у пошуку один одного, а також фальсифікатора, котрий 
підмінює продовження роману (його образ з’являється на сторінках твору пізніше). Прагнення 
дізнатися про першопричину плутанини, з’ясувати, чи є Ахті й Вільянді однією особою, дочитати від 
початку до кінця усі варіанти продовження роману "Якщо одного разу зимової ночі мандрівник…" 
змушує Читача звернутися до видавництва, де його знайомлять з новою версією фальсифікації тексту 
і продовженням роману. Працівник видавництва, пан Каведанья, запевняє Читача, що плутанина з 
продовженнями виникла через шахрайство перекладача Гермеса Марани, котрий свідомо переплутав 
тексти, перекладаючи роман бельгійського письменника Бертрана Вандервельде "Дивиться вниз, де 
згущується пітьма". Проте Читач розуміє, що це продовження не має нічого спільного з попередніми. 
Відповідь Марани видавництву на звинувачення у шахрайстві репрезентує постмодерністське 
ставлення до тексту: "Яка різниця, чиє ім’я стоїть на обкладинці? Перенесемося в думках на три 
тисячі років уперед. Хто знає, які книги нашого часу збережуться тоді і яких письменників ще 
пам’ятатимуть. Деякі загальновідомі книги вважатимуться анонімними, яким вважається для нас 
сьогодні епос про Гільгамеша; будуть й автори, відомі кожному, але після них не залишиться 
жодного твору, як це сталося з Сократом. Цілком можливо, що всі книги, які збереглися, припишуть 
одному-єдиному міфічному автору, такому, як Гомер" [6: 85]. Тому Читач отримує наступне фіктивне 
продовження, а наратив продовжує розділ "Дивиться вниз, де згущується пітьма". 

Подальші пошуки продовження твору виводять Читача на сліди фальсифікатора Марани і його 
переклад роману ірландського письменника Сайласа Фленнері "У сітці ліній, що перехрещуються"; 
старого індіанця, оповідача нескінченних історій, що відбуваються в далекі часи у невідомих йому 
країнах; бойовиків, котрі шукають текст сакральної книги; Читачки-Султанші-Людмили, яка кожного 
вечора отримує продовження роману; читачки, над якою здійснюється експеримент у дослідницькій 
лабораторії Нью-Йорка. Читач дізнається з чергового продовження тексту, що Марана одночасно є 
працівником фонду, котрий займається розвитком малорозвинутих країн, і перекладачам-шахраєм, 
який кохає Людмилу і мріє створити літературу-підробку через фальсифікацію усіх текстів; що 
експертиза визначила ідентичність великої кількості виданих творів відомих авторів і розповідей 
неписьменного індіанця; що Сайлас Фленнері є автором щоденника духовних пошуків, який викликає 
інтерес фанатиків; що Султанша, в літературних традиціях сходу або сучасних серіалів, отримує 
переклад роману, який переривається на найцікавішому епізоді, а сюжет продовжується текстом 
інших книг; що успіх дослідження нью-йоркських вчених залежить від того, наскільки читачка 
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витримає безперервне читання романів із свіжих комп’ютерних варіантів. Поява в романі образу 
сліпого Оповідача не є випадковою: автор прагне наголосити, що немає принципової різниці між 
творчими продуктами неписьменного оповідача нескінченних історій та письменників або 
перекладачів: "на місці віщого індіанця, котрий розповідає безсмертні романи усіх часів і народів, 
виявляється вигаданий підступним перекладачем роман-пастка, утворений лише одними зачинами, 
що зависли у повітрі" [6: 96]. Розповіді індіанця і копітку роботу письменників споріднює процес 
створення тексту, а сам текст набуває релятивної єдності лише в певній інтерпретації, оскільки 
"оголення прийому" [7: 580] – використання численних зачинів, за якими так і не слідує продовження, 
надає текстові рис постмодерністського колажу. Розташування кожного текстового фрагменту – 
окремих уривків, які перериваються на кульмінаційному моменті – не має принципового значення для 
утворення текстової єдності, тому "італійський роман замінений романом польським, потім 
виникають японці, потім індіанці, потім і зовсім Кіммерія, що відображається у фіктивності роману, а 
згодом у фіктивності наукової дискусії, яка присвячена цій химерній кіммерійській літературі" [5: 13]. 
Як спосіб організації цілого за допомогою різних частин колаж у І. Кальвіно виконує дві основні 
функції: на рівні форми – виступає універсальним принципом організації тексту, на рівні змісту – 
сприяє тематичному еклектизму та багатовекторності сюжету. Багатовекторність і плюральність 
споріднює твір І. Кальвіно з романом М. Фріша "Нехай моє ім’я буде Гантенбайн" (1964 р.), де 
наратор немов проектує можливі варіанти життя Ендерліна – Гантенбайна. У І. Кальвіно наратор 
застосовує парадоксальний метод створення наративу, а Читач і Читачка – парадоксальний метод 
читання: будь-який текст може бути продовженням твору, який випадково, а може й свідомо, 
залишається у стадії постійного становлення, на що вказує сам наратор. Тому немає принципової 
різниці, яка із оповідей буде слугувати продовженням: "У сітці ліній, що перехрещуються", "На 
галявині, що залита місячним світлом", "Навколо ями, що зіяє", "Що очікує його у кінці". У межах 
естетики постмодернізму письменник розкладає текст на фрагменти, в яких розчиняється загальна 
картина, і стверджує постмодерністський принцип абсолютної відсутності адекватної версії 
продовження або, навпаки, безсумнівного сприйняття будь-якого уривка за "істинне" продовження 
роману. Таке ставлення до тексту демонструє свавілля автора: у творі виникають численні 
комунікативні ситуації з його нараторами. Велика кількість оповідних рівнів споріднює твір із 
арабською казкою "Тисяча й одна ніч", тим більше, що автор згадує на сторінках свого роману 
Шехерезаду, яка, виконуючи функції експліцитного автора, часто поступається місцем оповідача 
персонажам своїх історій, котрі у свою чергу нерідко передовіряють цю роль героям своїх розповідей. 
Жодна розповідь у І. Кальвіно не має закінчення – вони змінюються одна одною, і кожна з них є 
амбівалентною, самостійною, бо не пов’язана з іншими, а з іншого боку, передбачає іманентний 
зв’язок, оскільки може бути вірогідним продовженням одного роману одного автора. У такий спосіб 
постмодерністський колаж І. Кальвіно, на відміну від модерністського, який передає відчуття 
симультанності, репрезентує розрізнені фрагменти, що залишаються незмінними, 
нетрансформованими в єдине ціле, коли кожне продовження зберігає свою самостійність й 
онтологічність. 

Постмодерністська проблема чіткого розмежування справжнього художнього твору і його 
підробки у романі І. Кальвіно стає стрижневим мотивом гри. Будь-якого читача (реального й 
героя твору) хвилює питання істинного змісту, який за умов ігрового начала стає невловимим. 
Письменник комбінує свій твір довільними продовженнями і примушує реального читача 
приєднатися до пошуків свого героя. Гонитва за продовженням для героя роману перетворюється на 
"гонитву" за коханням, оскільки любовна інтрига спочатку прочитується у підтексті, а по мірі 
розвитку сюжету, стає все більш явною. Позбавлені психологізму образи Читача і Читачки 
конструюються на основі припущень і відображень зовнішніх властивостей. Застосовуючи прийом 
вдаваної інтимності, автор створює образ Читачки не безпосередньо (через портретну 
характеристику), а опосередковано (через опис її помешкання, речей, що знаходяться в ньому), він 
досліджує її як об’єкт: "Читачко, чи зможе книга накидати твій істинний портрет, починаючи з рамки 
– затиснувши тебе з усіх боків і намітивши обриси твоєї фігури. Вперше ти з’явилася перед Читачем у 
книгарні, виникла, відокремившись від книжкових полиць, наче велика кількість книг обов’язково 
передбачає наявність Читачки. Твій дім – місце, де ти читаєш, – може розповісти нам про те, яке 
значення мають у твоєму житті книги; що це – перепона, яку ти виставляєш від зовнішнього світу, 
сон, в який ти поринаєш, наче у дурман, або місток, котрий перекидаєш до зовнішнього світу, яким ти 
переймаєшся настільки, що хотіла б розширити його розміри за допомогою книг" [6: 103]. Образи 
Читача і Читачки синтезують у собі риси імпліцитного й експліцитного читача, бо кожний з них, з 
одного боку, є "образом ідеального реципієнта, здатного конкретизувати … загальний сенс у процесі 
активного читання" [8: 100], а з другого – зафіксований у тексті у вигляді прямого авторського 
звернення. 
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Уже в середині роману любовна інтрига стає однозначно зрозумілою: "Ви у постелі, Читач і 
Читачка. Прийшов час звернутися до вас у другій особі множини; крок дуже відповідальний, оскільки 
рівноцінний сприйняттю вас як єдиного суб’єкта" [6: 109]. У кінцівці твору, котрий припустимо 
вважати епілогом, вони вже разом: "Тепер, Читач і Читачка, ви чоловік і дружина. На широкому 
двоспальному ліжку кожен з вас читає своє" [6: 157]. Отже, процес читання автор ототожнює із 
життям, а буття він розуміє як текст із численними можливостями й інтерпретаціями. 

Текст роману репрезентує два способи читання: перший з них прямо веде через кульмінаційні 
моменти інтриги (цей спосіб враховує лише обсяг твору, його подієвість, коли не береться до уваги 
функціонування самої мови); а другий спонукає насолоджуватися словом, (при такому читанні 
відбувається процес захоплення не обсягом твору, що за принципом колажу складається з багатьох 
фрагментів, а нашаруванням асоціацій і значень). Перший тип читання репрезентують герої роману – 
Читач і Читачка, які шукають продовження твору, спілкуючись між собою та обмінюючись 
враженнями, а другий – комунікативні стосунки автора та ідеального читача, котрий повинен 
отримати естетичну насолоду від прочитаного. 

Форму роману зумовив постмодерністський спосіб бачення світу, який вимагає якісно нового 
тексту, іншої мови для викладу цього тексту. Побудова твору ґрунтується на експерименті зі змістом і 
з формою. Експеримент зі змістом виявляє себе на рівні нашарування різних сюжетів: детективного – 
"Якщо одного разу зимової ночі мандрівник…"; любовного – "Неподалік від хутора Мальборк"; 
воєнного – "Не боячись вітру і запаморочення"; гангстерського – "Дивиться вниз, де згущується 
пітьма"; щоденника – "Над крутим косогором схилившись" тощо. А із формою – на рівні гри з 
Читачем і Читачкою, коли вони, з одного боку, ніби знаходяться за межами сюжету, а з іншого – є 
його неодмінною рушійною силою, двигунами, критеріями сприйняття наративу: "Отже, роман, 
настільки щільно зітканий з низки відчуттів, раптово розпався на бездонні прірви, немов самонадіяна 
спроба передати всю повноту життя викрила пустоту, що приховувалася під нею. Ти прагнеш 
перескочити через хибу і відтворити читання, ухопившись за найближчий уривок сюжету, розідраний 
як китиці розрізаних сторінок. Даремна праця: змінилися і герої, і місце дії; про що тут йдеться – не 
розібрати; чиї це імена – невідомо: Гела, Казимір … Ти вже роздумуєш, а чи не інша це книга? 
Можливо, це і є справжній текст польського роману "Неподалік від хутора Мальборк", а те, що ти 
прочитав спочатку, взагалі належить до якоїсь іншої книги, невідомо якої?" [6: 57]. 

Таким чином, основним принципом організації тексту роману І. Кальвіно є ситуація гри. Прийом 
гри сприяє руйнуванню звичних оповідних схем, висміюванню читацьких стереотипів літературного 
й побутового мислення, очікування читачами шаблонного продовження тексту. Гра створюється 
завдяки присутності у творі авторської маски, наявність якої у творі зумовлена пласким зображенням 
позбавлених психологічної глибини героїв – Читачки і Читача, що поєднують у собі риси 
імпліцитного й експліцитного читача і у свою чергу теж стають засобом створення гри. Авторська 
маска, яка є засобом підтримки комунікації з читачем, керує процесом читання. Читач зв’язує 
уривчастий, алогічний наратив і надає тексту умовної цілісності. Одним із видів постмодерністської 
гри в романі є "оголення прийому", що знаходить вираження у численності зачинів, за якими так і не 
слідує продовження, внаслідок чого текст стає багатомірним, багатоцентровим простором. Колаж, що 
утворює в романі фрагментарну оповідь, виявляє себе у двох функціях – як прийом основоположний і 
прийом окремий. Як прийом основоположний, на рівні форми, колаж виступає принципом організації 
тексту, а як прийом окремий, на рівні змісту, він сприяє сюжетному еклектизму, багатовекторності. 
Багаторівнева організація тексту теж виконує дві функції: вона покликана не лише розширити простір 
твору, але й сприяти появі читацького метатексту. Саме залучений до гри реальний читач має звести 
всі фрагменти тексту, створеного за принципом постмодерністського колажу, в умовне ціле, і сенс 
роману І. Кальвіно постає як результат взаємодії між організованим за принципом гри текстом і 
читачем, який уможливлює комунікативний процес завдяки своєму культурному досвіду. Навмисно 
створюючи за допомогою прийому гри роман-"пастку", І. Кальвіно ставить перед читачем завдання, 
відповіді на які, власне, репрезентують певні аспекти естетики постмодернізму. "Обізнаний" читач, 
який долучився до гри, поєднує багатовекторний текст у концептуальну цілісність, бо він сприймає 
потенціал наративного хаосу як відтворюючий, самодостатній для конструювання принципово 
нової форми. Колажність, внутрішня парадоксальність тексту розуміються ним як плюральність 
комунікативних стратегій. Цьому сприяє саме сприйняття об’єктивної реальності у другій половині 
ХХ століття з точки зору екзистенційного світорозуміння, коли світ розуміється як хаос, ієрархія 
царин з різноманітною нелінійністю. "Ідеальний читач" безумовно приймає стратегію автора, 
котрий уявляє буття як численні події, що пов’язані між собою і тому пропонує гру як 
світовідчуття, для "виходу з буденності буття у простір екзистенційної свободи" [2: 177]. 
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Евченко А. В. Особенности организации текстового единства в постмодернистском романе 
И. Кальвино "Если однажды зимней ночью путник…". 

В статье рассматривается прием игры как основной принцип организации текста 
постмодернистского романа И. Кальвино "Если однажды зимней ночью путник…" и способы его 
создания – авторскую маску и героев, что соединяют в себе черты имплицитного и эксплицитного 
читателя, а также анализируется функция коллажа, многоуровневой организации текста, которая 
способствовала появлению читательского метатекста, когда "идеальный" читатель соединяет 

многовекторный, хаотический текст в концептуальную целостность. 

Yevchenko A. V. The Peculiarities of Textual Unity Organization  
in I. Kalvino Post-Modern Novel "If Once on a Winter Night a Traveller…" 

The article deals with the method of play as the main principle of textual organization in I. Kalvino post-
modern novel "If once on a winter night a traveller…" and the ways of its creation – the author’s mask and 
characters, who combine in themselves the traits of implicit and explicit reader together with the analysis of 
a collage function, multiplane text organization, which contributed to the appearance of reader’s metatext 

when the "ideal" reader links multivector, chaotic text into conceptual unity.
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ТВОРЧІСТЬ О. ТЕЛІГИ: РЕІНКАРНАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНОЧОСТІ 
В УМОВАХ ПОТРЕБИ БОРОТЬБИ ЗА УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ 

Предметом статті є аналіз творчості О. Теліги з огляду на присутність у ній авторського 
розуміння української жіночості. Авторка вдається до реінкарнації української жіночості в умовах 
боротьби українців за власну націю. О. Теліга відкидає образи "жінки-амазонки" та "жінки-берегині 

роду", апелюючи до потреби партнерства між чоловіком і жінкою. 

Початок ХХ століття був для України періодом втрати інтелігенції за рахунок масового її 
нищення, а також еміграційних процесів. У 20-30-х роках найбільш відомим осередком еміграції стає 
Прага. В. Просалова пояснює це тим, що "тодішній уряд Чехо-Словаччини з розумінням ставився до 
емігрантів з України, котрі тут, за її межами, мали можливість здобувати вищу освіту, отримуючи 
стипендії, розвивати науку і культуру" [1: 4]. Емігрантів Праги можна поділити на два покоління: 
старше, світогляд якого формувався в Україні, і молодше. Різницю між ними складає бачення 
майбутнього української нації. Старше покоління не розуміло тих подій, якими охарактеризувався 
початок ХХ століття, відстоювало марність спроб індивідуальної боротьби конкретної особи за 
визволення України. Молодша генерація базувала свої ідеї на філософських доктринах 
А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, що обумовило формування культу національного героя, який здатен до 
боротьби як реальної, так і метафізичної (розвиток тези Лесі Українки "слово-зброя" в поетичній 
творчості).  

У 1929 року молодь об’єднується у Варшаві в літературну групу "Танк", у яку увійшли 
Н. Левицька-Холодна, Є. Маланюк, Л. Чикаленко та інші. Однак вона проіснувала недовго. 
Причиною розпаду "Танка" була нищівна критика Д. Донцова й ідеологічні непорозуміння серед 
членів групи. Через деякий час "танківці" створюють угрупування "Ми", новими членами якого стали 
О. Теліга, А. Крижанівський, Б. Ольхівський. Під впливом Д. Донцова пізніше "Ми" залишать 
Є. Маланюк, Л. Мосендз, О. Теліга, які разом з О. Ольжичем формують "вісниківську квадригу". На 
думку В. Пахаренка "у той час українська громадська думка у вільному світі перебувала значною 
мірою під впливом двох конкуруючих концепцій: 1) драгоманівсько-винниченківського соціал-
демократизму; 2) донцовського інтегрального націоналізму із симптомами авторитариського 
світобачення" [2: 22]. 

Молодше покоління еміграції отримало умовну назву "празька школа". Умовність визначена тим, 
що не існувало єдиної літературної групи з чіткою організацією, ідеологічною платформою. 
Представники діаспорного літературознавства до сьогодні по-різному ставляться до поняття "празької 
школи". Ю. Шевельов вважав, що об’єднуючим для "пражан" були політична і естетична ідеології, в 
той час як кожен з них послуговувався власною стилістикою. На противагу йому Б. Рубчак говорить 
про спільну для багатьох "пражан" стилістику й ідеологічну платформу.  

Особливе місце серед "пражан" належить О. Телізі, на творчості і житті якої найбільше позначився 
вплив Д. Донцова, який базував свою концепцію націоналізму на відродженні української нації через 
утворення дієвої аристократичної верхівки, що складатиметься з української інтелігенції, буде 
орієнтована на Європу і повністю розірве стосунки з Росією. З цього приводу Г. Грабович говорить 
про феномен "вісникізму", базований на ідеї войовничого українського націоналізму Д. Донцова, що 
мав вплив не тільки на "пражан", але й на наступних представників еміграційної літератури [3: 363].  

Нагадаємо, що Д. Донцов іманентно по-чоловічому намагався міфологізувати О. Телігу після її 
загибелі, перетворивши на "двуликого Януса", який характеризується,  з одного боку, мужністю і 
силою рівній чоловічій, з іншого – відьомською жіночою сутністю, яка імітує голос біблійних 
пророків: "Тут з неї говорить пророчиця-вістуня, яка бачить лихо, неминуче, як удар Божого бича по 
спантеличеній, здурнілій людськості і яка знає своєю великою інтуїцією – і свого народу, і своє 
власне призначення в цій завірюсі" [4: 433]. До такої міфологізації вдавалися й  інші дослідники, 
розглядаючи творчість поетки тільки в контексті сильної особистості, героїзації. Наприклад, в одній 
із перших спроб аналізу "празької школи", здійснених у пострадянському літературознавстві, 
знаходимо, що в поезії О. Теліги "...вимальовується яскравий образ вольової людини, відданої ідеям 
національного відродження України, життєлюба, морального максималіста, апологета 
загальнолюдських цінностей" [5: 98]. Помічаємо, що автор дослідження, напластовуючи означення-
характеристики, з часом забуває, що говорить про жіночу поезію, ліричну героїню, замінюючи 
жіночий рід на чоловічий – "життєлюб", "максималіст", "апологет". Однак, беручи до уваги погляди 
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О. Теліги на жінку, висловлені в її публіцистиці, і її поезію, логічніше говорити про те, що 
письменниця відродила в українській літературі жіночу сутність, створивши амбівалентну, 
екзальтовану жінку-героїню. М. Ільницький слушно зауважував, що "...поезія Олени Теліги – поезія 
жіноча у всьому – у спонтанності почувань, граційності, не чужій легкого кокетства. У власних 
вчинках вона прагнула бути героїнею власних віршів..." [6: 206]. 

Цікавими є порівняння О. Теліги з Лесею Українкою. У багатьох моментах вони доречні, але існує 
й відмінність. О. Теліга не боїться бути жінкою, у той час як для Лесі виявити свою жіночість було 
рівноцінно зарахувати себе до так званого типу "салонної баришні". У праці "Українська література. 
Імена і долі письменників" слушно наголошено: "Між тим, констатуючи близькість Олени Теліги до 
Лесі Українки, яка випливає із спорідненості духовного світу обох поетес, варто простежити і 
різницю між ними: у Теліги ми бачимо постійну граційну неврівноваженість і життєву радісність, а у  
Лесі Українки – здебільшого суворий героїзм" [7: 332].  

У статті здійснено спробу прочитання творчості О. Теліги крізь призму її розуміння української 
жіночості, місця і призначення жінки в українському патріархальному світі. 

Формування українського національного жіночого героїзму в житті і творчості О. Теліги 
відбувалося під впливом трьох чинників: зустріч майбутньої письменниці, вихованої у російському 
середовищі, з Україною (українським селом, що став протиставленням до російськомовного Києва) 
під час таємного переїзду її з матір'ю за кордон до батька 1923 року; конфлікт з російськими 
монархістами, коли Олена стає на захист рідної мови; співпраця з ОУН: вона "... стає провідником 
мистецького товариства "Зарево", лектором на вишколах організаційного активу організації, студіює 
як емігрантську літературу, так і ту, що надходить із совєцької України, укладає антологію 
української патріотичної лірики "Буде буря"..." [8: 46]. 

Погляди О. Теліги на сучасні їй чоловіка і жінку вповні оприявлено в публіцистиці письменниці.  
Образ чоловіка-лицаря авторка статей формує на чіткому протиставленні між чоловічим типом 

минулого і сучасного. Прикладом героїзму для неї постають представники козаччини, які вміли 
боротися за свою Батьківщину  і з честю вмирати за неї. У реальній історії українського народу 
прикладом такого героя є І. Богун, у літературі – образ Івана з "Боярині" Лесі Українки. Прихильно 
вона ставиться й до постаті М. Хвильового, який "…відчув цілою істотою, що лише прикладом 
великої цивільної відваги і безкомпромісовости, аж до смерти, можна впливати на думку свого 
оточення так, щоб воно із суцільної маси льокав обернулося в націю, варту своїх великих героїв".  

О. Теліга у статті "Сила через радість", на якій найбільше позначився вплив теоретичних 
розмірковувань про націоналізм Д. Донцова, говорить про те, що в сучасному їй часі лицаря все 
частіше замінює тип "…культурно-розважливого комбінатора", який "…ніколи не рве вузли, тільки 
завжди хоче їх помалу і обережно розплутувати" [9: 93].  

Аналізуючи чоловіків, протиставляючи різні типи, письменниця однак утверджує їх провідну роль  
в українському націотворенні. Саме така позиція пояснює бачення О. Теліги, якою має бути жінка. 
Найширше це бачення представлене у статті "Якими нас прагнете?".  

Цікаво, що свої міркування щодо жіночої суті авторка розгортає в опозиції між своїми уявленнями 
про неї і тогочасними чоловічими версіями, оприявленими в поетичних текстах. О. Теліга говорить 
про присутність в українській літературі трьох варіантів жіночого типу: жінка-рабиня, жінка-вамп, 
жінка-товариш. Два перших, "…незважаючи на свою нібито протилежність, властиво кажучи, є тим 
самим типом жінки, що з’являється лише джерелом хвилевої насолоди й увигіднення життя в 
найпримітивнішому розумінні того слова" [4: 82-83], третій характеризується різкістю й енергійністю. 
Жодний з них не задовольняє письменницю, адже образи жінки-рабині і жінки-вамп не включають у 
себе поваги, а жінка-товариш не викликає чоловічої любові. Такі жіночі типажі бачить О. Теліга у 
творах М. Гоголя, В. Винниченка, У. Самчука та інших. Обурює авторку й протиставлення у 
чоловічій поезії української жінки, найчастіше безсилої і безвладної, жінці-чужинці – вільної, гордої, 
тої, яка потребує завоювання та пошани. Авторка дивується сучасному їй чоловікові, який дорікає з 
одного боку, українській жінці в пасивності, з іншого сам готовий стати рабом "іншої": "Але коли 
мужчина зневірився в українській жінці за її вдачу "рабині", коли він з такою погордою, зрештою – 
заслуженою, ставиться до жінок, що дозволяють себе брати в ясир першому-ліпшому наїзникові, то 
яке є оправдання має мужчина для себе, коли маніфестує своє бажання бути рабом чужинки…" [4: 
86]. Таким риторичним запитанням О. Теліга порушує важливий аспект чоловічого українського 
мислення, сформованого під впливом довготривалого поневолення. Неможливість захистити свою 
жінку/матір/Батьківщину веде до створення психологічного дискомфорту. Захисною реакцією на це 
стає прагнення перемогти свого поневолювача через сексуальну зверхність над його жінкою – звідси 
комплекс бажання "цариці" (наприклад, у гоголівського Вакули). Цей комплекс є інверсією 
комплексу завойовника, який також самоутверджується через насилля над жінкою поневоленого. 

Критикує О. Теліга й тогочасне жіноцтво. У статті "Сліпа вулиця" вона виступає проти 
культивування в жіночих виданнях спотвореного образу жінки, який утворено "…з мішанини 
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сахарину, дешевих парфумів, гірко-солодких сліз і химерних настроїв…" [9: 80-81]. Відкидає 
письменниця феміністичні ідеї, асоціюючи їх з амазонством, а, отже, втратою справжньої жіночості, 
імітацією чоловічого стилю поведінки, і апробований у чоловічих текстах образ жінки-матері, яка 
вдаючись до збереження родинного вогнища через прив`язування до себе синів, стає перешкодою 
визволення української нації і формування її як самостійного утворення. О. Теліга вважає, що матір 
має бути націлена не на утримування біля себе сина, але на виховування з нього національного героя.  

Про схожу жінку-матір говорить О. Кобилянська у відчиті "Дещо про ідею жіночого руху" на 
виборах "Товариства руських жінок на Буковині". Для неї мати має бути повноцінною партнеркою 
для чоловіка (ця "повноцінність" досягається через отримання жінкою освіти), а у разі його втрати, 
спроможною виховати свої дітей справжніми лицарями: "Мужчини тоті знають, що жінка, котра 
озброєна фаховим образованням, котра годна своїми власними силами заробити на себе, становить 
сама собою велику силу, годна стати їм підпорою, навколи б і їм забракло здоров`я й сили до борби за 
існування! Годна повести тоді і сама дітей своїх до цілі, не вгинаючись під вагою нужди так, як 
угинаються тепер бідні вдовиці-матері, щоб випровадити діточок своїх "у люди"; годна виробляти з 
них тверді, кріпкі, чисті характери, сильні, немов леви! А теперішні часи вимагають таких характерів" 
[10: 152]. 

Прикладом нового типу жіночості, яким захоплюється О. Теліга є образ Аглаї з твору 
М. Хвильвого "Вальдшнепи", жінки з текстів Гамсуна, Ібсена, що характеризуються поєднанням 
"…жіночості з мужністю, а коханки з товаришем…" [4: 92]. Саме це, за твердженням письменниці, 
робить з жінки людину, впливає на чоловіка, викликає його любов  і пошану. Таким чином О. Теліга 
повертає в українську літературу справжню українську жінку – не амазонку з набором чоловічих рис і 
не рабиню, призначення якої лише вдовольняти чоловічі бажання, але ту, яка гармонійно поєднує в 
собі  шал коханки, здорове материнство, а також спроможна у хвилини небезпеки стати поруч свого 
чоловіка на захист не тільки власної родини, але й всієї нації. 

Розуміння жіночої суті письменницею оприявлено й у її поетичному доробку. Зауважимо, що у 
статтях, створюючи образ жінки, О. Теліга послуговується не так емоційною сферою, як розумово-
логічною. Емоції, теоретичні міркування мотивуються ідеєю "фікс" для письменниці – потребою 
боротьби за українську націю, що визначає дидактичну мету – формування  героїчного мислення в 
чоловіків і жінок. У той час як у поезії відкриваються підсвідомі структури, тому лірична героїня 
(образ нової жінки/самої авторки) характеризується більшою амбівалентністю, парадоксальністю 
мислення, екзальтованістю, драматичною напруженістю.  

У поезії О. Теліги жіноча сутність існує не як самодостатнє явище – "річ в собі", а як гармонійне 
доповнення до чоловічого єства, його життєдайна сила. В умовах потреби національного героя, жінка 
стає чоловічою підтримкою, душевною і тілесною оазою або криницею,  з якої п’є мужчина-лицар: 

        Не зірвуться слова, гартовані, як криця, 
І у руці перо не зміниться на спис. 

         Бо ми лише жінки. У нас душа криниця, 
            З якої ви п'єте: змагайся і кріпись! [4: 20]. 

Жіночий світ у поетки визначений чоловічим, але в тому не існує рабської залежності. Вона – 
горда партнерка свого чоловіка на всіх рівнях: побутовому, сексуальному, національному – у 
боротьбі за Україну. Окрім того, О. Теліга обирає найкращого з світу мужчин  – героя, який не 
принизить її. Слабкий і агресивний чоловік не має місця в системі "любовних координат" 
письменниці: 

      Я руці, що била, – не пробачу – 
    Не для мене переможний бич! 

       Знай одно: не каюсь я, не плачу, 
Ні зідхань не маю, ні злоби. 

     Тільки все у гордість замінила, 
             Що тобою дихало й цвіло... [4: 15]. 

Торкається О. Теліга в поезії і жіночої сексуальності. В українській літературі існує традиція 
замовчування сексуальних потреб людини. Автори звертаються лише до духовної сторони людського 
життя. Така позиція визначена комплексом "постійного борця", якому не личить віддаватися 
фізіологічним бажанням. Говорити про свою сексуальність – це означає принизити себе, спотворити 
образ героїчної особистості, яка націлена на рятування Батьківщини. На відміну від такої традиції, 
лірична героїня – жінка, яка знає своє тіло, не боїться власних бажань, а також не відмовляється від 
них навіть у найбільш складний період для себе і своєї країни. У поезії "Сонний день" відбувається 
гармонійне поєднання двох екстазів: жіночого, викликаного коханням з чоловіком/до чоловіка, 
національного:  згадуванням про красу рідної природи, історичного минулого: 
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        Голос твій затремтів, мов птиця, 
Під потоком палаючих слів 

    Про козацькі степи й станиці, 
      І про все, що лише присниться 

Не на рідній землі. 
(...) 

        Снів нема! Ми б летіли в гори, 
                В височінь, аж на соняшний шпиль, 

     Бо під ним всю пекучу змору 
Захлисне і напоїть море, – 

        Чорне море, мов хміль! [4: 12]. 
У творчості О. Теліги любов до Батьківщини поєднана з любов’ю до мужчини. Можливо, це 

пов’язано з життям авторки: "відкривали" Україну для неї, формували її національно орієнтований 
світогляд саме чоловіки: батько, М. Теліга, Д. Донцов. В обох випадках любов письменниці дієва. 
Лірична героїня пафосна і нестримна у своїх закликах: 

Зметемо вогнем любови межі. 
    Перейдемо убрід бурхливі води, 

                Щоб взяти повно все, що нам належить, 
                І злитись знову зі своїм народом [4: 17]. 

 Вона прагне змагань за Україну поруч свого героя, передчуває їх обопільну героїчну смерть, мріє, 
щоб Бог дав їй "гарячу смерть – не зимне умирання" [4: 26]. 

Отже, створюючи поезію О. Теліга ніколи не вдається до імітації чоловічої стилістики. Її лірична 
героїня сповнена суто жіночою мужністю, яка на відміну від чоловічої має не аполонівський, а 
діонісійський характер. Поезія О. Теліги наповнює символічними образами гарячого вина, палаючої 
лампади, сонця і блискавиць та ін., що вже були апробовані в текстах поетів-чоловіків, надаючи їм 
особливої жіночої сексуальної енергетики.   
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Юрчук Е. А. Творчество Е. Телиги: реинкарнация украинской женственности в условиях 
необходимости борьбы за украинскую нацию. 

Предметом статьи является анализ творчества Е. Телиги с позиции присутствия в ней авторского 
понимания украинской женственности. Автор обращается к реинкарнации украинской 

женственности в условиях борьбы украинцев за собственную нацию. Е. Телига отбрасывает образы 
"женщины-амазонки" и "женщины-берегини рода", апеллируя к необходимости партнерства между 

мужчиной  и женщиной. 

Yurchuk O. O. The Works by O. Teliga: The Reincarnation of the Womanhood in Ukraine Due to the 
Necessity of the Fight for Ukrainian Nation. 

The subject of the article is the analysis of O. Teliga’s creation from the position of the author’s 
understanding of the Ukrainian femininity. The author applies to the reincarnation of the Ukrainian 

femininity in the conditions of the fight of Ukrainians for their own nation. O. Teliga renounces the images of 
"women-amazon" and "women-family’s bereginya", appealing to the necessity of partnership between a man 

and woman. 
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РОЗВИТОК СЕМАНТИКИ ЛЕКСЕМИ "МАСЛО" В УКРАЇНСЬКИХ, АНГЛІЙСЬКИХ, 
НІМЕЦЬКИХ, ФРАНЦУЗЬКИХ І УГОРСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЯХ І ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ 

ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ 

У статті розглядаються особливості виникнення стійких словосполучень, безеквівалентних 
фразеологічних одиниць і прислів’їв з використанням лексеми "масло", на основі наявної фразеології 
виокремлюються семантичні і структурні видозміни,  а також визначаються особливості варіанту 

і інваріанту локальної культури кожного етносу. 

Переклад є особливим видом мовленнєвої діяльності, різноманітні сторони якої притягують увагу 
фахівців різних галузей знань. Так, психологів при перекладі цікавлять особливості сприйняття 
людиною навколишнього середовища. Для етнографа важливим питанням є етнографічна семантика, 
тобто питання, пов’язані з етнокультурною кожного окремого етносу, які знаходять своє 
відображення в лексиці та фразеології. Для літературознавства проблема перекладу є проблемою 
художньої майстерності перекладача, мистецтвом передання індивідуального стилю автора. Для 
мовознавства переклад є надзвичайно цікавим джерелом даних [1: 6-7]. Метою статті є встановлення 
інваріантних особливостей функціонування лексеми "масло" в українських, англійських, німецьких, 
французьких і угорських прислів’ях і фразеологізмах та дослідження особливостей їх перекладу. 

Широко поширеною є лінгвістична теорія перекладу. Висунута А. В. Федоровим, теорія 
закономірних співвідношень включає обґрунтування адекватності перекладу, який базується на 
лінгвістичних принципах. Ці принципи охоплюють: 1) еквіваленти; 2) діалоги або варіантні 
співвідношення; 3) адекватні заміни. 

До першої групи належать такі співвідношення, котрі не залежать від контексту. У  першу чергу – 
це терміни, які є повнозначними в обох мовах. Ці еквіваленти знаходяться в жорстких 
співвідношеннях і визначаються мовною нормою. Ці співвідношення знаходяться у відповідності 
1 : 1. 

Стосовно аналогів, слід розрізняти декілька їх різновидів. Ці різновиди, як правило, знаходяться у 
відносинах синонімії. Особливо часто це явище зустрічається, коли словник розкриває одне із значень 
іншомовного слова з допомогою синонімічного ряду. До цієї категорії належать стилістичні 
синоніми, які передають відтінки стилістичних значень. 

Відомі також випадки, коли багатозначному слову в одній мові відповідає декілька слів в іншій 
мові. При цьому вони є синонімами. Тому переклад у даній ситуації здійснюється з допомогою 
підбору аналогів. 

До третьої групи відповідників належать адекватні замінники. У таких ситуаціях перекладач 
змушений відійти від необхідності дослівного перекладу, який не буде мати необхідної 
інформативності, а буде передаватись з допомогою адекватного замінника. Сюди відносяться такі 
прийоми адекватності перекладу, як: а) конкретизація недиференційованих та абстрагованих понять; 
б) антонімічний переклад; г) компенсація. 

Під конкретизацією недиференційованих та абстрактних понять розуміють конкретизацію 
загального поняття: нім. Geschwister брати і сестри, англійське Sibling брат або сестра. 

Логічний розвиток понять передбачає заміну одного поняття іншим, яке знаходиться в логічній 
відповідності  "наслідок – причина",  "причина – наслідок", така заміна передбачає субституцію менш 
оптимального варіанта перекладу більш оптимальним [2]. 

Поняття  "антонімічний переклад" включає в себе велику кількість різноманітних явищ. Сюди 
відносяться випадки заміни слова його антонімом. Цей процес супроводжується перетворенням 
стверджувальної конструкції в заперечну. Метод компенсації передбачає переклад діалектизмів однієї 
мови на іншу. 

Досліджуючи проблему становлення та розвитку фразеологічних зворотів, важливо виділити коло 
одиниць, об'єднаних поняттям фразеологія. В усій системі сталих словесних комплексів доцільно 
виділити центральний прошарок – фразеологічну одиницю з повним або частковим переосмисленням 
значення компонентів, співвідносних як із словом, так із реченням [3: 35]. 

Поняття виникнення і дальшого розвитку фразеологічних одиниць позначають різними термінами: 
фразеологізація, вторинні семантичні процеси, фразотворення. Термін фразотворення найповніше 
відбиває суть проблеми вивчення закономірностей утворення й розвитку фразеологічної одиниці, 
адже на основі наявної фразеології вторинні процеси вже не мають того фразеологізуючого 
характеру, як це спостерігається на першій стадії становлення фразеологічної одиниці. 
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Досліджуючи етимологію фразеологічних одиниць, слід враховувати як мовні шляхи їх 
виникнення, тобто процеси, пов'язані з внутрішньомовними змінами, так і суспільні фактори, що 
впливають на утворення фразеологізмів. Ці процеси тісно пов'язані між собою. При утворенні 
фразеологізмів розрізняють такі шляхи первинного фразотворення: семантичні, структурно-
семантичні, структурні або граматичні, а також фразеологізмів на основі іншомовного матеріалу. 

1. Семантичні шляхи. Існують різні способи утворення фразеологізмів, проте спільним для них є 
те, що первісне вільне слосполучення стає якісно новим сталим утворенням. Метафоричне та 
метонімічне перенесення значення є основними опосередкованими способами відтворення явищ 
реальної дійсності, що передаються за допомогою фразеологізмів [4: 14-19]. 

2. Структурно-семантичні шляхи. Численні фразеологізми виникли внаслідок семантичного 
переосмислення словосполучень, що супроводилося різноманітними структурними видозмінами. 
Сюди належать такі основні види видозмін: 

а) Експлікація початкової матеріальної форми. Матеріалом для утворення фразеологізму при 
цьому є окремі лексеми. У цьому процесі розрізняють інтеграцію та фразеологічну диференціацію. 

Фразеологічна інтеграція полягає в тому, що окремі слова, вступаючи у фразеологічні зв'язки, 
втрачають своє первісне значення і набувають нового лексичного значення. Іншими словами, різні 
зміни окремих компонентів зумовлюють появу фразеологічних зворотів. 

Для фразеологічної диференціації характерне те, що первісна матеріальна форма (лексема) 
перетворюється на розгорнуте сполучення. Розгортання первісної матеріальної форми (лексеми) з 
одночасним впливом суспільних факторів притаманне перифрастичним утворенням, оскільки 
перифраз – це троп, який характеризується заміною однослівного прямого найменування або явища 
багатослівним перенесенням [5: 2]. 

У такий спосіб виникає більшість евфемістичних словосполучень. Такі заміни зумовлюються тим, 
що вживання окремих слів чи висловів є незручним або небажаним. Неправильне осмислення слова у 
зв'язку з асоціацією викликає явище "народної етимології". Словосполучення з неправильно 
осмисленим словом внаслідок тривалого вживання може стати сталим і вже вживатися в переносному 
значенні. 

3. Структурні (граматичні) шляхи утворення фразеологізмів. Такі фразеологічні одиниці 
виникають з вільних сполучень слів, які активно вживаються в ролі присудка. Першопричиною їх 
утворення є синтаксичний фактор, відносно якого семантичний момент уявляється залежним і 
вторинним [6: 354]. Сама синтаксична спеціалізація вільного сполучення слів дає поштовх до його 
фразеологізації. 

Часто словосполучення перетворюються у фразеологізми, внаслідок спеціалізації експресивного 
значення, яке може легко нейтралізувати коло предметних значень слова, фрази. Експресивний 
зворот, відриваючись від первісного контексту, стає фразеологічним. 

4. Запозичення фразеологізмів з інших мов. Як правило, фразеологізми запозичуються 
калькуванням за моделями, що існують у відповідних мовах. Фразеологізми-кальки – це 
словосполучення, які, ґрунтуючись на структурі іншомовної моделі, відтворюють її тими самими або 
близькими засобами рідної мови. Ступінь точного відтворення моделі залежить від структури обох 
мов. Калькування – не просто механічний процес, за допомогою якого словосполучення лише 
копіюються частинами. Це процес, у якому тією чи іншою мірою враховуються особливості своєї та 
чужої мов. Унаслідок калькування можуть виникнути навіть нові сполучення. 

В усіх сучасних європейських мовах існують фразеологічні кальки. Серед них привертає увагу 
група кальок, які повторюються в кількох мовах. Наприклад, вирази, запозичені з міфології, є в 
більшості європейських мов. Існують також спільні кальки фразеологізмів, утворених метафоричним 
переосмисленням вільних словосполучень. 

Функціонуючи в мовленні, фразеологізми відтворюються щоразу як готові одиниці мови [7: 38]. 
Але на основі наявної фразеології відбуваються видозміни як семантичного, так і структурно-
семантичного характеру. 

1. Семантичні видозміни фразеологічних одиниць Різні фразеологізми в процесі 
функціонування проходять неоднакові шляхи семантичної видозміни. Проте основною рисою таких 
видозмін є посилення узагальнено-метафоричного значення фразеологізмів. При цьому 
спостерігаються такі особливості розвитку семантики фразеологізмів: 

а) Універсалізація значення фразеологізмів, що виражається в нашаруванні нових додаткових 
відтінків переносного значення. 

б) Розширення значення деяких фразеологізмів внаслідок відриву від первісного контексту, де 
вони вживалися вже в переносному значенні. 

в) Розширення значення внаслідок абстрагування від певної ситуації, конкретної події, тощо. 
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г) Посилення узагальнено-метафоричного значення за такою схемою: вираз з одним компонентом, 
що відзначається метафоричністю, зазнає подальших семантичних змін і перетворюється на 
сполучення з переосмисленням усіх компонентів. 

ґ) Зміна ступеня метафоричного зсуву та втрата контекстних і ситуативних асоціацій. 
Найтиповішим виявом такої тенденції є затемнення образу, тобто втрата внутрішньої форми аж до 
повної демотивації виразу. 

2. Структурно-семантичний розвиток фразеологічних одиниць. Збереження семантичної 
тотожності фразеологізмів у процесі комунікації є релевантною ознакою узуальних варіантів 
фразеологічної одиниці. До варіантів фразеологічної одиниці належать утворення, в яких варіюються 
елементи, що не змінюють значення валентності та образу фразеологічних одиниць. 

Варіантність зовнішньої сторони фразеологізму на лексичному, структурно-семантичному, 
морфологічному рівнях, а також по лінійній протяжності при збереженні ідентичного змісту цілісного 
значення фразеологізмів становить основу механізму, який обумовлює варіантні зміни компонентів 
[8: 12]. 

Найбільша група варіантів утворилася внаслідок зміни лексичних компонентів: іменників, дієслів, 
прикметників, прислівників. До синтаксичних варіантів належать утворення, пов'язані із зміною 
порядку слів або розміщення компонентів. Для деяких варіантів характерна також комбінація 
видозмін. У процесі розвитку фразеологізмів у вигляді різноманітних лексичних компонентів поряд з 
фразеологічними синонімами виникають також і фразеологічні антоніми. 

Утворення нових фразеологізмів характеризується розширенням діапазону як лексико-
семантичної, так і синтаксичної сполучуваності. На відміну від базових виразів, які вживаються 
переважно у формі замкнутих сталих фраз, утворені від них словосполучення широко застосовуються 
в мовленні, сполучаючись з повнозначними частинами мови на рівні структурно-семантичних класів. 
Усі новоутворені від фразеологізмів-основ словосполучення розширюють свої синтаксичні зв'язки. 
Однак, досить часто ці фразеологізми несуть на собі особливості національної специфіки. Це 
призводить до виникнення проблем корелятивності, які сприяють встановленню типологічного 
ізоморфізму та аломорфізму різних мов. 

При перекладі фразеологізмів можуть з’являтися різноманітні труднощі, пов’язані з тим, що деякі 
з них можуть і не мати подібних стилістично зафарбованих відповідників. 

Специфіка фразеологічної одиниці полягає в тому, що, навіть вивчаючи цю одиницю в 
синхронному плані, ми маємо перед собою її генетичне джерело – вільне або лексично стійке 
сполучення. Це сполучення для фразеологізму є його минулим станом, його історією. Ось чому будь-
яке вивчення фразеологічної одиниці фактично базується на свідомому або несвідомому 
співставленні цієї одиниці з її прототипом [9: 25]. 

Міжмовна фразеологічна еквівалентність у перекладацькій літературі в зв’язку з питанням 
перекладу фразеологічних одиниць розглядається у співставно-типологічних дослідженнях при 
розробці проблем системного або індивідуального співвідношення фразеологізмів різних мов. 

При перекладі, виходячи із завдань максимально адекватного передавання оригіналу, 
встановлення постійних внутрішньорівневих відповідників буває не завжди можливим в умовах 
мови, на яку перекладають, і фразеологізм знаходиться у своєрідній залежності від мови-оригіналу. 
Навіть при наявності твердих міжмовних відповідників, мовні одиниці можуть семантично частково 
змінюватись, що призводить до появи контекстуальних мовних еквівалентів, які не співпадають з 
іншомовними відповідниками на рівні мови. Відповідники, які виникають при перекладі, можуть 
повністю формально розрізнятися, якщо цього вимагає збереження смислової і функціонально-
стилістичної цінності оригіналу. Між тим, становлення інтернаціональної фразеології передбачає 
наявність одночасно мовної і мовленнєвої еквівалентності. 

На цей момент поняття еквівалентності використовується, наприклад, при вивченні 
співвідношення слова і фразеологізму, вокативного речення і власне речення у рамках однієї мови, 
слів-фразеологізмів та інших одиниць у міжмовному плані. Існують такі типи понятійно-
термінологічного розмежування мовної рівності: 

− тотожна еквівалентність (матеріальна, смислова і функціональна спільність мовних 
одиниць); 

− пряма еквівалентність – подібність структурної організації, форми, спільність значень й 
функцій, структурна типологічна подібність; 

− синонімічна еквівалентність, тобто смислова і функціональна рівність одиниць мови. 
Фразеологічний еквівалент повинен знайти відповідне понятійне визначення, в якому, в першу 

чергу, зараховуються і виділяються його внутрішні відомі сторони, їх зв’язки і дії, перевірені в 
однакових умовах [10: 15-19]. 

Разом з тим бувають випадки міжмовного фразеологічного паралелізму, коли в різних мовах 
фразеологічні одиниці передаються з допомогою еквівалентних лексичних одиниць. Такі 
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співвідношення виникають не тільки завдяки випадкам перекладу. Багато тотожних фактів у житті 
народів отримують однакове переосмислення. Тому причини виникнення в різних мовах подібних 
прислів’їв можуть бути такими: 

1) однаковість або близькість умов проживання народів; 
2) мовна подібність і конструктивна близькість споріднених мов; 
3) запозичення як результат культурно-історичної взаємодії та спільності мовного ареалу; 
4) наявність рис подібності духовного життя, інваріантність елементів відповідних форм 

суспільної свідомості; 
5) подібність історичного досвіду народів [11: 58]. 
Так, на основі прислів’їв у німецькій та угорській мовах виникли стійкі словосполучення, які 

можна пов’язати з особливостями варіанта та інваріанта локальної культури кожного етносу, і таким 
чином, розглядаються як фразеологічні лакуни. Так, німецьке прислів’я Wer Butter auf dem Kopf hat, 
soll nicht in die Sonne gehen стало головною підставою для виникнення фразеологічного зрощення 
Butter auf dem Kopf haben – мати масло на голові, тобто мати підмочену репутацію. Це прислів’я 
було повністю кальковано і в угорській мові: Akinek vaj van a fejen, nem mennjen a napra. Це нагадує 
про звичай жінок у багатьох народів носити на голові кошик з товаром, фруктами або овочами. Якщо 
будь-хто покладе у кошик масло і вийде з ним у спекотний день, того чекає розчарування у вигляді 
рідкого масла, яке могло розтопитись і забруднити людину, яка несе цей продукт. Поступово в 
німецькій і угорській мовах цей фразеологізм отримав логічну за своєю природою мотивацію, а саме 
став інтерпретуватись як ознака підмоченої репутації. Усі перипетії з маслом на голові починають 
шкодити злодію, який разом з іншими продуктами міг викрасти й масло, котре легко при необхідних 
обставинах могло його викрити. 

В англійській мові лексема butter виступає в подібному амплуа, але в дещо іншій фразеологічній 
формі. Так, у фразеологічному зрощенні to look as if butter wouldn’t melt in one’s mouth лексема butter 
потрапляє в інші контекстуальні обставини, але вже інтерпретується як  "мати невинний вигляд". 

Стосовно французької мови, то подібного фразеологізму не зафіксовано. Обставини викрадення 
можуть передаватись з допомогою звичайних лексем, які вже не будуть визначати необхідного 
емоційного забарвлення, і можуть розглядатись як фразеологічна лакуна. Однак, у французькій мові 
існує фразеологічне зрощення-арготизм avoir du beurre sur la tête – мати на рахунку декілька мокрих 
справ. Цей фразеологізм виник у зв’язку з тим, що виготовлялось недоброякісне масло з присмаком 
жирів. При певних умовах ця обставина ставала причиною неприємностей. Поступово цей вираз 
перейшов у сферу арго. 

Українська мова не зафіксувала причинно-об’єктного фактора в емоційній передачі подібних 
компрометуючих обставин. Для української мови вмотивованість причинного фактора виникнення 
компрометуючої ситуації не є характерною. В українському фразеологізмі на злодії шапка горить не 
вказано прямої причини виникнення цієї ситуації. Лексема масло в англійському, німецькому та 
угорському фразеологічних зрощеннях є лакуною для українського фразеологізму подібного типу. 
Однак, український фразеологізм вказує не на якусь абстрактну особу, з якою пов’язана дана 
ситуація, а причину її виникнення можна пояснити шляхом логічних розмірковувань. Причина 
виникнення фразеологізму на злодії шапка горить в українській мові пов’язана з особливостями 
варіанта та інваріанта локальної культури і її відмінністю від німецької та угорської локальних 
культур, з одного боку, та англійської і французької локальних культур з іншого. Український 
локальний варіант та інваріант в процесі виникнення цього фразеологічного зрощення звернули увагу 
на інший мотиваційний аспект в емоційно забарвленому фразеологічному виразі на злодії шапка 
горить. 

Таким чином, досить часто прислів’я зазнають калькування при перекладі з однієї мови на іншу. 
Калькування оригінальних форм призводить до найбільш якісних змін. Однак, процес калькування 
має прогресивний характер. При цьому фразеологізми і прислів’я, які зазнають калькування, 
збагачують духовне життя народу, збагачують його мову. 

Цей факт вказує на наявність інтернаціональної фразеології, яка, незважаючи на особливості 
варіанта та інваріанта кожної локальної культури, має свої ізоморфні риси. Ізоморфні 
інтернаціоналізми є досить продуктивними і функціонально активними. Вони можуть поповнити 
інтернаціональний фразеологічний фонд. Однак, не завжди подібні за морфологічною будовою 
фразеологізми і прислів’я мають однакове лексичне значення. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
1. Швейцер А. Д. Перевод и лингвистика / А. Д. Швейцер. – М. : Военное издательство МО СССР, 1973. – 

556 с. 
2. Рецкер Я. И. Про закономірності відповідників при перекладі на рідну мову / Я. И. Рецкер // Питання 

теорії і методики навчального перекладу. – М. : 1986. – С. 56-65. 



С. Ю. Кондратюк. Розвиток семантики лексеми "масло" в українських, англійських, німецьких, французьких 
і угорських прислів’ях і фразеологізмах та особливості їх перекладу 

 217 

3. Чернишова І. І. Актуальные проблемы фразеологии / І. І. Чернишова // Вопросы языкознания.  – № 5.  – 
1977. – С. 78-93. 

4. Гаврись В. І. Фразеологізація крилатих виразів сучасної німецької мови / В. І. Гаврись // Мовознавство. – 
1969. – № 4. – С. 45-56. 

5. Розанова Г. З. Перифраз и его функционирование в прессе ГДР и ФРГ / Г. З. Розанова. – М., 1973. – 
220 с. 

6. Виноградов В. В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке / В. В. Виноградов  – 
М. : Высшая школа, 1947. – 168 с. 

7. Ожегов С. И. О структуре фразеологии / С. И. Ожегов. // Лексикографический сборник. – Вып. 2. – М. : 
1957. – 26-38 с. 

8. Бабкин А. М. Русская фразеология, её развитие, источники и лексикографическая разработка : автореф. 
дисс. на соискание науч. степени д-ра филол. наук : спец. 10.02.02 "Русский язык"/ А. М. Бабкин. – Л. : 
1968. – 19 с. 

9. Назарян А. Г. Фразеологія сучасної французької мови / А. Г . Назарян – М. : Вища школа, 1987. – 498 с. 
10. Солодухо Е. М. Теория фразеологического сближения / Е. М. Солодухо. –  Казань : Издательство 

Казанского университета, 1989. – 222 с. 
11. Гаврись В. І., Пророченко О. П. Німецько-український фразеологічний словник. –  К. : Радянська школа, 

1985. – 456 с. 
12. Лавер В. І. Російсько-українсько-угорський фразеологічний словник / В. І. Лавер. –  К. : Радянська 

школа, 1985. – 546 с. 
 
Матеріал надійшов до редакції 05.04. 2010 р. 

Кондратюк С. Ю. Развитие семантики лексемы "масло" в украинских, английских, немецких, 
французских и венгерских поговорках и фразеологизмах и пути их перевода. 

В статье рассматриваются особенности возникновения стойких словосочетаний, безэквивалентных 
фразеологических единиц и поговорок с использованием лексемы "масло", на основе существующей 
фразеологии выделяются семантические и структурно-семантические видоизменения, а также 

определяются особенности варианта и инварианта локальной культуры каждого этноса. 

Kondratyuk S. Yu. Meaning Development of the Lexical Unit "Butter" in Ukrainian, English, German, 
French and Hungarian Proverbs, Phraseologisms and the Ways of Their Interpretation. 

The origin peculiarities of the word set expressions, phraseological lacunes and proverbs with the use of the 
lexical unit "butter" are considered. On the basis of the given phraseology semantic and structural changes 
are determined. The article gives the variant and invariant peculiarities of the given phraseological units of 

each people local culture. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОСТІ ЄВРЕЙСЬКОГО НАРОДУ 
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

У статті розглянуто надання Ізраїлю антропонімічних  властивостей, вагомість відновлення 
єврейської держави в сучасній англійській мові. У роботі представлено низку стилістичних засобів 
для розкриття перманентності трагічності в історії євреїв через акціональні характеристики, 

реципієнтами яких були євреї. Встановлено метафоричні та метонімічні перенесення, що втілюють 
страждання єврейського народу. 

Відсутність власної держави протягом століть не зменшила відданості євреїв Землі Обітованій, 
образ якої існував у колективній свідомості народу та допомагав бути єдиною, особливою нацією 
з-поміж інших у світі. Існує думка, що життєдайна ідея про єдиний Ізраїль, Yisrael Ehad, поєднувала й 
досі поєднує всіх євреїв [1; 2; 3: 92]. 

Об’єктом дослідження є мовні засоби, які втілюють національні особливості єврейської історії в 
сучасному англомовному дискурсі. Предметом вивчення виступають семантичні, лексичні, 
стилістичні, лінгвокогнітивні, лінгвокультурологічні, аксіологічні аспекти засобів вираження 
зазначених особливостей. Мета статті полягає у виявленні когнітивних і комунікативних 
особливостей мовних засобів реалізації національно-специфічних смислів, які втілюють специфіку 
еволюції єврейської державності. Т. Герцель створив Всесвітню сіоністську організацію, яка 
проводила активну діяльність щодо створення єврейської держави. Після закінчення Другої Світової 
війни 14-го травня 1948 р. у Тель-Авіві було проголошено Декларацію незалежності Ізраїлю. Отже, 
визначною подією в житті євреїв стало відтворення єврейської держави після двох тисяч років 
вигнання та переслідувань. Таким чином, новий період єврейської історії почався з Голокосту та 
заснування держави Ізраїль [4: 37, 144; 5: viii]. Як не парадоксально, але саме катастрофа 
європейського єврейства довела, що єдиним кардинальним рішенням для євреїв може бути тільки 
власна держава [4: 48; 6: 144; 7: 31; 5: 311; 8]: Оnly by taking the Jews out of the galut and centering them 
in their own land would life be safe for the Jews [8]. Galut – єврейське розсіяння, діаспора, вигнання. 
Досліджуючи єврейську культурну традицію, не можемо не зупинитися на феномені збереження та 
відродження івриту. Іврит є державною мовою Ізраїлю. Як зауважує О. Ткаченко, "… це була не 
проста суто лінгвістична заміна однієї мови іншою – йшлося про повернення в повному обсязі душі 
відродженої нації" [4: 129]. У метафоричному перенесенні the birth of Israel [9: xii] властивість, що 
стосується живих сутностей, екстраполюється на абстрактне поняття, відтак, держава Ізраїль 
концептуалізується як така, що народилася. Використання у вербальному оформленні стосовно Israel 
займенника жіночого роду her actions, her response [6: 186] потребує пояснення, адже держава 
на івриті  מדיני – жіночого роду. Таке вживання означає, що в концептосфері єврейського народу 
Ізраїль представлено як живу сутність – вона. Крім того, функціонує фраза "Israel’s bar mitzvah" [10: 
46]. Bar mitzvah уживають для позначення досягнення повноліття в єврейському середовищі в 
контексті святкування 13-річчя держави, що дає додаткову інформацію про набуття Ізраїлем 
антропонімічних характеристик. 

У єврейській концептуальній картині світу важливе місце посідає образ відновлення єврейської 
держави, а не її заснування. Відтак, у мовному матеріалі це знаходить вираження через часте 
вживання слів, словосполучень, що у своїй структурі містять "відновлюючий" префікс re-, що передає 
значення інтерактивності: the reborn State of Israel, the reclamation of the land of Israel [11: 151], the re-
entry of the Jews into the history of the nations by the rebuilding of a Jewish state [12: 130]; Eretz Israel re-
emerged as a Jewish center [8]; re-establishing Jewish national life [2].  

Мова, як відомо, відображає процеси, що протікають у ментальній сфері, аналіз мовного втілення 
метафор може слугувати своєрідним ключем для розгадки специфіки етнічної свідомості. Зазначимо, 
що Ізраїль (Israel) усвідомлюють як невичерпне джерело: wellspring from which all other Jewish 
communities could draw sustenance [3: 92]. У такому разі для кращого розуміння більш широкого 
значення Ізраїль застосовують конкретніше знання – wellspring. 

Під час аналізу англомовного матеріалу було зафіксовано таке метафоричне вживання, як-от: to 
build eretz yisrael [1]. Метафоризація є ментальною операцією, за допомогою якої людина пізнає  світ. 

Єврейський шлях в історії можна символічно представити у вигляді кола, адже спочатку євреїв 
було позбавлено рідної землі, а потім, після тривалого мандрування світом, вони повернулися на 
історичну батьківщину. Мрія допомогла їм вижити та повернутися: Jews kept alive the dream of the 
Return to Zion – and the dream kept them alive [13]. Таке вербальне кільцеве оформлення – хіазм, 
виконує функцію привернення уваги до повідомлюваного, збільшення його виразності та 
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переконливості. Наступний приклад містить знання про ціннісно позначене ставлення євреїв до 
власної держави, має окличну форму: How fortunate we all are! How happy we all are! The hopes, 
longing, sacrifices, struggles against persecutions, battles for the sanctification of the Lord and our people – 
all stir around and well up in one tremendous, joyous cry: the Jewish State! [13]. Стилістичний засіб, а 
саме градацію, можна вважати складною семантичною паралельною конструкцією, у якій кожний 
наступний елемент є логічно важливішим і / або емоційно навантаженим та експліцитним. У її межах 
поступово зростає інтенсивність логічної значущості та емоцій, відбувається  нагнітання засобів 
художньої виразності для підвищення емоційно-смислової значимості цього дискурсу. 

Іудаїзм є основою духовного життя в Ізраїлі. Єврейські свята є національними та державними, у 
Шаббат закриваються магазини та припиняє роботу громадський транспорт. Йом Кіппур – це 
найбільш святий день єврейського народу, у який у всій країні припиняється будь-який рух. 
Необхідно зазначити, що текст національного гімну Ізраїлю містить етноспецифічну інформацію, яка 
стосується взаємозв’язку євреїв із землею Ізраїля. Гімн держави Ізраїль називається Hatikhah, що 
означає "надія" [10: 21]. 

Розглянемо його уривок англійською мовою:  
Our hope is not yet lost, 
It is two thousand years old, 
To be a free people in our land 
The land of Zion and Jerusalem. 

Постійна небезпека для життя євреїв, загроза антисемітизму, погрому [14: 223] провокували 
розвиток одного з головних принципів у єврействі – "respect, but suspect". За свою довгу історію євреї 
ніде не були в повній безпеці [14: 225]. Наступний контекст, що має песимістичне значення, виражає 
аналогічну думку [15: 108]: 

In 1938 a Viennese Jew enters a travel agent’s office and says, "I want to buy a steamship ticket".  
"Where to?" the clerk asks.  
"Let me look at your globe, please". The Jew starts examing the globe. Every time he suggests a country, 

the clerk raises an objection. …"This one is not admitting any more Jews…" Finally the Jew looks up 
"Pardon me, do you have another globe?" 

Навіть після закінчення Другої Світової війни, становище не змінилося кардинально. Для євреїв 
програмною стала установка "Make sure you have a passport in the house. Make sure you have money in 
gold". Переслідування цього народу Еміль Золя охарактеризував таким чином: Jews – the work of 
eighteen hundred years of idiotic persecution. Перманентність переслідувань і страждань спостерігаємо 
в прикладі: an endless cycle of wanderings and persecutions [2]. Невпевненість у майбутньому 
породжувала необхідність увесь час бути напоготові, що відображено в прислів’ї: "Jews never sleep 
and they never allow anyone else to sleep". 

Єврейський народ вів напружену боротьбу за виживання, часто в екстремальних умовах [4: 
140, 141; 14: 223; 16: 138; 6: 9; 17: 262]. Для ілюстрації важкої долі єврейської нації в мовному 
матеріалі було зафіксовано низку акціональних характеристик, реципієнтами яких були євреї: Jews 
have been harried, driven out, persecuted, and harassed [7: 147]. Про нелегкий життєвий шлях єврейства 
свідчить уживання фразеологічного звороту: History has given us a difficult row to hoe. Це висловлення 
означає важка задача. Крім того, вживають фрази: widespread history of martyrdom; a mixed history 
that includes extraordinary and haunting trauma [18: 49]. Такі фрази несуть інформацію про трагічність 
історії євреїв. Метафоричний епітет Our scarred history [16: 167] характеризується двоплановістю, 
надає ознаки, що вживається для опису людини, абстрактному поняттю. Інші мовні приклади свідчать 
про важку долю євреїв: For suff’rance is the badge of all our tribe; A Jew is a Jew and persecution is 
nothing to be ashamed of! [19: 295]; the perennial victim is perhaps the most prevalent and familiar 
of Jewish attitudes [14: 221]. Крім того, існує єврейське прислів’я: It is hard to be a Jew, що імплікує 
важку долю народу. Продовження життя єврейського народу сприймають із подивом, якщо врахувати 
всі спроби до його знищення, вживають this riddle of the Jewish persistence [2], the enigma of survival. 

Однак існує думка, що переслідування стали причиною того, що євреї зуміли вижити [14: 221]: the 
more we are oppressed, the greater we grow; the more we are made to suffer, the stronger we become. For 
this is our staple food, it is our elixir of life [20: 73]. Приклад містить конвергенцію, яка об’єднує дію 
антитези та метафори для експресивного розкриття наміру мовця. У метафорі відбувається 
перенесення за вектором: АБСТРАКТНА СУТНІСТЬ – КОНКРЕТНА СУТНІСТЬ у випадку з 
областю джерелом our staple food; АБСТРАКТНА СУТНІСТЬ – АБСТРАКТНА СУТНІСТЬ у випадку 
з цариною джерелом our elixir of life. Таке метафоричне представлення страждань зі знаком плюс є 
виявом іронічного смислу, що посилює експресію мовлення. Євреї за сповнену страждань історію 
навчилися адаптуватися до різних умов [4].  

Усередині єврейської історії трагічну нішу займають страждання, які породженні ксенофобією, 
упередженнями проти єврейської меншини. В англомовній свідомості зафіксовано словосполучення 
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Blood Libel, що стосується, передовсім, наклепів на євреїв: Blood Libel – an accusation that a particular 
group kills people as a form of human sacrife and uses the blood in religious rituals. This lie, which first 
appeared in the 12 th century alleged that Jews kill Christian children and used their blood in matzah [9: 20; 
15: 110; 17: 252, 253;]. На жаль, євреї слугували громовідводом різних потрясінь у суспільстві, 
їх безпідставно звинувачували в ритуальних убивствах sacrifice [6: 65, 88], наприклад: the startling 
accusation that we Jews regularly engaged in acts of ritual sacrifice [21: xiii]. Євреїв звинувачували в 
паплюженні проскури – пісного виробу з борошна, що символізував тіло Ісуса, "profanation of the 
wafer" [6: 65; 21: 156]. Епідемія чуми (The Black Death, the Black Plague), що губила людей у XIV ст., 
травмувала суспільство, знищила толерантність щодо єврейського населення. Неспроможність людей 
пояснити масштаби цієї біди призвела до обвинувачень євреїв в отруєнні криниць та річок: Vicious 
rumors that Jews were poisoning wells swept through the population [6: 88]. Незважаючи на те, що 
Просвітництво у XVIII ст. певною мірою розвіяло віру в правдивість усіх наклепів, у XIX ст., а саме в 
1840 р., стався наклеп у Дамаску, The Damascus Blood Libel [6: 97]. 

Наприкінці XVIII – початку XIX ст. царський уряд Російської імперії окреслив кордони, у межах 
яких дозволялося проживати євреям. Така межа в англійській мові має назву the Pale of Settlement або 
the Russian Pale of Settlement (Черта Оседлости) [2; 6: 91, 121]. Указана територія включала колишні 
землі Польщі, Литви, Південь та Захід Росії. У 90-х роках XIX ст. набув нового розмаху 
антисемітизм. Сфабриковані Протоколи Сіонських мудреців (Protocols of the Elders of Zion) із 
головним змістом про всесвітню владу євреїв, які відразу після 1900 р. з’явилися в пресі, призвели до 
легітимізації погромів у Східній Європі [9: 128]. Важливо зазначити, що в англійську мову 
запозичено з російської pogrom. У словнику подано таке визначення: pogrom – a massacre of Jews 
referring usually to the organized, unprovoked attacks against Jews in Russia and Poland, XIX-XX century 
[9: 127]. Деякі урядовці та церковні лідери сприяли ставленню до євреїв як до винних у голоді, 
бідності країни. Як було зазначено, напередодні Голокосту в Німеччині в 1938 р. відбувся величезний 
погром, the Kristallnacht (the night of broken glass) [9: 88, 127]. Вислів We have suffered a loss of blood 
[5: 311] можна вважати метонімічним перенесенням. Підґрунтям метонімії служить наявність зв’язків 
між категоріями й поняттями. Вона діє через позначення частини замість цілого за суміжністю в 
межах однієї ситуації. Позначення a loss of blood є частиною ширшого поняттєвого кола. Голокост – 
найтрагічніша сторінка історії євреїв. Він став індикатором особливої долі євреїв, тому що в історії 
людства ще не було аналогічної спроби знищити цілий народ [6: 162, 208]. Однак усе частіше 
з’являються обурення з приводу зосередженості всієї єврейської історії на Голокості [10: 344]: we 
sometimes tend to look back at all of Jewish history through the lens of the Holocaust, as if the history of the 
Jews in the Diaspora culminates in Auschwitz [6: 8]. Таке метонімічне порівняння має негативну 
конотацію: Освенцим утілює жах Голокосту. Таким чином, єврейську історію вважають особливою з 
багатьох причин [6: 208]. Існувала певна сила, яка допомогла євреям відновити свою державність. 
Метонімічне перенесення a history of boundaries слугує семіотичним показником, поєднанням ідей 
часу та простору. Це історія проживання євреїв у чітких межах як добровільно обраної території, так і 
примусових гетто та Смуги. 
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Нидзельская Ю. М. Особенности формирования государственности еврейского народа 
в английском языке. 

В статье рассмотрены антропонимические характеристики Израиля, важная роль возобновления 
еврейского государства в современном английском языке. В работе представлены ряд 

стилистических средств для выражения перманентности трагичности в еврейской истории,   
акциональные характеристики, реципиентами которых были евреи. Установлены метафорические и 

метонимические перенесения, которые воплощают страдания еврейского  народа.   

Nidzelskaya Yu. M. The Peculiarities of Formation of Statehood of the Jewish People 
 in the English Language. 

The article deals with the anthroponimic characteristics of Israel, an important role of the Jewish state in 
Modern English. The paper examines a number of stylistic means for revealing permanent tragic character 
of the Jewish history, characterictics of activities the Jews were the recipient of. Metaphoric and metonymic 

transference which are the embodiment of suffering of the people have been established. 
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АЛЕГОРІЯ ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРИЙОМ  

У СТРУКТУРІ ХУДОЖНЬОЇ СВІДОМОСТІ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

У статті розглядається алегорія як  основний прийом моделювання художньої дійсності в 
середньовічному мистецтві. У роботі досліджуються передумови підвищеної алегоризації мови, 

структурні та функціональні особливості алегоричних образів, акцентується увага на 
співвідношенні символічного та алегоричного способів зображення  у творах означеної епохи. 

Однією із основних особливостей середньовічного художнього мислення, яка обумовила розвиток 
і специфіку усього тогочасного мистецтва, є символіко-алегоричне сприйняття Всесвіту. Воно 
виражалося в особливому баченні речей профанної дійсності та їх призначення: кожен предмет, 
явище навколишнього світу отримувало свій сенс лише завдяки функціональному зв’язку із духовним 
світом − вони сприймалися як репрезентанти сакрального. 

Існує ряд фундаментальних досліджень з питань середньовічної естетики, у яких розглядаються 
аспекти алегоричного сприйняття світу. Серед них роботи таких учених як У. Еко, Й. Хейзинга, 
А. Гуревич. З існуючих наукових праць на цю тему окремо слід відзначити дослідження У. Еко 
"Мистецтво і краса в середньовічній естетиці", у якій він детально аналізує еволюцію 
середньовічного алегоризму, визначає роль та значення алегоричних образів, розглядає 
співвідношення символічного та алегоричного в тогочасній культурі. Проте загалом проблема 
алегорії залишається відкритою й невичерпною. Надзвичайно актуальна вона в сучасному 
українському літературознавстві, у якому поки що немає ґрунтовних досліджень, присвячених 
інтегрованому осмисленню особливостей вияву та функціонування цього літературному прийому у 
структурі художнього мислення Середньовіччя.  

Заявлений ракурс дослідження обумовлює мету роботи: вивчення особливостей вияву та 
реалізації алегорії як літературного прийому в середньовічному мистецтві. Мета роботи передбачає 
вирішення таких завдань: 

− з’ясувати значення алегоричних образів у структурі художнього мислення Середньовіччя; 
− виявити інтенції творення алегоричних образів у естетичній свідомості; 
− визначити роль алегоричної семантики в процесах креації та інтерпретації художнього світу.  

У культурному розвитку та літературознавчій науці ставлення до алегорії як до естетичної 
категорії постійно еволюціонувало і в різні епохи змінювалося – від абсолютизації важливості її 
значення до повного заперечення її мистецької цінності. Динаміка цієї літературознавчої категорії та 
аксіологічна переоцінка її значення пояснюються причиново-наслідковим зв’язком із загальним 
розвитком культури, обумовлюються насамперед зміною естетичної думки, естетичних переживань, 
породжених тією чи іншою історико-культурною епохою та закріплених у світоглядних орієнтаціях. 
Літературознавець К. Свасьян у праці "Проблема символу в сучасній філософії" обмежив художньо-
мистецькі потенції алегорії, проголошуючи її лише специфічно-смисловим відображенням 
об’єктивної реальності без можливості виходу у сферу творчої активності. Він охарактеризував 
алегорію як неглибоку і "образливо" зрозумілу категорію. На думку дослідника, в алегорії зв’язок між 
ідеєю та образом носить механічний, зумисний і суто ілюстративний характер. Їх взаємодії не 
властивий діалектичний конфлікт, у результаті якого вони зуміли б дати начало певній якісній 
синтетичній єдності; образ та ідея перебувають у стані "порядрозташованості", вони зберігають свою 
автономність [1]. О. Лосєв по-іншому оцінює співвідношення образу та ідеї в алегорії. Учений 
вважає, що навіть у найбільш зовнішній (байковій) алегорії неможливо обійтися без, хоч би 
часткового, злиття образу та ідеї. Дослідник констатує відсутність спеціальних розвідок про цю 
літературознавчу категорію, обумовлену неправомірним ставленням до неї як до чогось простого, 
зрозумілого, такого, що не потребує аналізу [2]. Категоричне тлумачення алегорії як механічного 
поєднання поняття та його зображення не в усіх випадках правомірне, бо вона не є на позір штучним 
утворенням та має в кожному конкретному випадку асоціативне підґрунтя (іноді приховане), 
найчастіше зумовлене естетичними орієнтаціями певної історико-культурної епохи. Наприклад, 
середньовічна алегорія риболовлі на означення апостольської місії проповідування християнства 
побудована на низці асоціативних зіставлень: насамперед це родове зіставлення Ісуса Христа 
(очевидно, анаграмна подібність слів "ikhthus" (риба) та "Christos" (Христос) зумовила символічне 
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навантаження першого поняття, яке в зображальному контексті часто звужувалося до алегорії 
("ikhthus" читали як абревіатуру фрази Iesus Christos Theu Yu Sotir − Ісус Христос, Син Божий, 
Спаситель) та християн як його послідовників; також точкою зіткнення образу та ідеї є уподібнення 
обох процесів − ловлі риби та залучення неофітів; алегорія рибалки як апостола актуалізується і в 
іншій площині – у зв’язку із професійною означуваністю перших послідовників Христа, тобто в 
цьому випадку точкою злиття зображення та ідеї в алегорії стає ще й реальний професіоналізм 
прообразу, що міг зумовити вибір художнього інакомовлення, метою якого була передача 
завуальованої ідеї майстерності, знання, вправності у справі [Матвій 13:47; 17:27], що дозволяє 
образу та ідеї синтезуватися в певній точці їхнього злиття, існування якої забезпечує можливість 
адекватного розуміння зображення та його предмету. Свідченням на користь існування асоціативних 
елементів, які забезпечують особливу єдність в алегорії речі та значення, що вона покликана 
виражати, може бути залежність останнього від залученої у певному контексті його властивості, 
якості чи функції цієї речі. Адже конкретний предмет, означений одним і тим самим словом, може 
виражати абсолютно протилежні ідеї. Наприклад, образ лева у Святому Письмі амбівалентний: він 
зустрічається і як алегорія Ісуса Христа, Переможного Правителя [Об’явлення Іоанна Богослова 5:5], 
і як алегорія зла: образ левиної пащі – інакомовлення на гонителів християнства [Друге послання 
Тимофію 4:17]. Тому інтерпретаційна стратегія, спрямована на дешифрування алегоричного образу, 
повинна реалізовуватися з урахуванням безпосереднього контекстуального оточення інакомовного 
зображення (історико-культурна традиція зазвичай закріплює за основоположними у її дискурсі 
алегоричними образами декілька значень, які ідентифікуються у художньому наративі), залученої 
функції предмета алегоризування та особливостей загального емоційного тла. На сучасному етапі 
розвитку літературознавчої науки виникає необхідність розглядати алегорію як особливу естетичну 
категорію, художня цінність якої виявляється в асоціативному поєднанні виразного образу та 
абстрактної думки, яка завдяки своєму конкретно-чуттєвому зображенню набуває емоційного 
забарвлення і стає художньо вагомою. 

Алегорія була невід’ємним атрибутом, органічною частиною художнього та образотворчого 
мистецтва епохи Середньовіччя − вона зустрічається в любовній ліриці трубадурів і міннезінгерів, у 
дидактичній літературі, духовних драмах (містерії, міраклі) тощо. Звернення до алегоричних образів у 
післяантичні часи, в часи домінування Церкви в суспільному житті, актуалізується завдяки 
функціонально-структурним можливостям цієї літературознавчої категорії, яка проявляється в 
іманентній їй властивості бути історією з подвійним смислом – буквальним та духовним одночасно; 
завдяки тому, що алегорія здатна пояснити навіть абстрактні ідеї та трансцендентні істини, які не 
піддаються чуттєвому сприйманню, звернення творців культури до художніх засобів, здатних 
розкрити їх сутність, мотивувалося нагальною потребою.  

Ф. Шеллінг, розробляючи власну концепцію символізму та алегоризму в їх залежності від 
історичної епохи, прийшов до висновку, що естетика вираження у грецькій міфології та в 
християнстві суттєво відрізняється. Учений зауважує, що мистецтво давніх еллінів потребувало 
зображення власне нескінченного в скінченному, тобто в його основі – символіка нескінченного; 
християнство ж вимагало протилежного – включення скінченного в нескінченне.  У першому випадку 
скінченне – щось самобутнє, самостійно існуюче, адже воно приймає в себе нескінченне. У 
язичництві скінченне – істинний символ нескінченного, у християнстві ж скінченне саме по собі 
нічого не є чимось важливим, сенс його полягає лише в тому, що воно означує нескінченне. 
Підкорення скінченного нескінченному – такий характер християнства та його мистецтва [3]. Тобто 
якщо для міфологічної свідомості важливим є скінченне і нескінченне у їх синтетичному зв’язку, то 
для релігійної − істинно цінним є лише нескінченне. Отже, на відміну від язичницького мистецтва, в 
якому скінченне є символом нескінченного, у християнстві скінченне є не символом, а алегорією 
нескінченного.  

Родоначальником християнського богословського розуміння алегорії став Філон 
Александрійський (20 р. до н.е. – 54 р. н.е.)  – видатний представник єврейського еллінізму, 
іудейський богослов і екзегет, який розробив систему принципів алегоризації сакральних текстів. 
Саме він вперше вводить в екзегетику термін "алегорія", запозичивши його із грецької риторики. 
Філон застосовує цей термін до всіх понять, що потребують інтерпретації. Алегоричний метод, за 
філософом, є таке розуміння тексту, за якого він позначає дещо інше. Розроблені принципи 
тлумачення Святого Письма Філон Александрійський виклав у трьох книгах "Правил алегорії", крім 
того, він залишив коментарі на окремі частини Писання, які також репрезентують його екзегетичну 
позицію ("Про жертву Авеля і Каїна", "Про створення світу", "Питання і відповіді на Буття і Вихід" та 
інші). В основі інакомовного світобачення Філона Александрійського − погляди про абсолютну 
відмінність та протилежність нетварного і тварного та єдино можливий спосіб вираження першого 
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через онтологічно відмінні від нього сутності − усе, з чого складається інтелігібельний Космос, 
сформований Логосом Бога (посередником між Творцем і творінням), являє собою алегорію вищої 
божественної реальності. Алегоричний метод Філона не передбачає абстрагування від предмета. Так, 
наприклад, Священна Історія сприймається екзегетом як алегорія божественного одкровення, проте 
він не ставить під сумнів реальність подій, які інтерпретує алегорично. Отже, алегоризм не є простим, 
однорідним явищем, яке підлягає однозначному потрактуванню. Доцільним видається виділення двох 
типів алегоризму: алегоризму абстрактного (байкового типу) та  алегоризму онтологічного. Останній 
набув значного поширення в середньовічній літературі, яка, як складова частина культурного 
богословського дискурсу, репрезентувала онтологічну значимість сакральної реальності.  

Автори текстів Нового Заповіту, і насамперед апостол Павло, запозичують у Філона 
Александрійського термін "алегорія" й увесь набір його дискурсивних синонімів ("притча", "тінь", 
"тип" тощо). Особливості середньовічного світобачення, світовідчуття великою мірою 
охарактеризували слова апостола Павла: "Отож, тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці, але потім 
– обличчям в обличчя…" [Перше послання св. апостола Павла до коринтян, 13: 12]. Сформульована 
апологетом християнства думка відобразила специфіку середньовічної свідомості, яка сприймала 
будь-яку річ не лише в її безпосередньому значенні, в буквальному сенсі, а й надавала їй додаткових 
смислів: "…людина Середньовіччя жила в семіотично насиченому світі, наповненому смислових 
відсилань і вищих смислів, виявів Бога у речах; вона жила у природі, яка постійно розмовляла 
геральдичною мовою, у якій лев був не просто левом, горіх – не просто горіхом, а грифон являв 
собою таку ж реальність, що й лев, адже також співвідносився з деякою вищою істиною, хай і не дуже 
виявленою в повсякденному житті" [4: 72]. Причину такого дивного, спотвореного в сучасному 
розумінні сприйняття дійсності У. Еко вбачав у тому, що люди тієї епохи нечітко розрізняли те, що 
розмежовувало речі та явища, вони включали в поняття речі все, що на неї хоч чимось було схоже чи 
мало до неї хоча б найвіддаленіше відношення. Проте дослідник стверджує, що це пов’язане не 
стільки з примітивізмом мислення, скільки з прагненням продовжити міфо-поетичну діяльність 
людини епохи класичної, виробивши нові фігури та нові асоціативні зв’язки в гармонійній згоді з 
християнським етосом. Тому твори мистецтва, породжені епохою Середньовіччя, містять в собі цілі 
системи зображально-виражальних засобів, які вимагають від реципієнта уміння тлумачити: "…текст 
завжди говорить дещо відмінне від того, що може видатись на перший погляд: Aliud dicitur, aliud 
demonstratu (говориться одне, а показується інше)" [4: 76-77].   

Алегорія – конструкт для прихованого філософського смислу. Вона виникла в результаті 
систематичного тлумачення образів, які впорядковувалися у своєрідну нормативну систему (тому 
алегорія зазвичай актуалізує уже відоме знання, її використання мотивується особливостями 
конкретних, часто типових, контекстів); породження нових смислів – результат динаміки цієї 
літературознавчої категорії, що характеризується зростанням її естетичних спроможностей. В епоху 
Середньовіччя склалася особлива канонічна азбука алегоричних образів, які репрезентували 
філософсько-релігійне знання. Їх виникнення та укладання в єдину систему стало можливим завдяки 
особливим суспільно-політичним передумовам. У цей час головним соціальним інститутом була 
церква, яка регламентувала громадське життя, контролювала й координувала суспільні процеси, 
детермінувала культурний розвиток. Саме тому духовне освоєння світу в середні віки здійснювалося 
під впливом релігійної філософії. Усвідомлення богословами того, що  звичайним людям складно 
буде зрозуміти божественні істини, якщо вони являтимуть собою сухі теологічні формули, призвело 
до того, що основоположники християнського віровчення, пропагуючи ті чи інші положення, 
оперлися на здатність середньовічного простолюдина впізнавати закодовані знаки в контексті 
традиції і проглядати в тому чи іншому образі духовний відповідник, тому звернулися до образної 
мови. У церковних колах організовується своєрідна кампанія (одним із найбільших активістів був 
настоятель Сен-Деніського аббатства Сугерій), метою якої було виховати у простолюдина 
можливість насолоджуватися образом і алегорією [7: 74], − так поступово і цілеспрямовано було 
закладено інакомовну основу усього тогочасного мистецтва. Післяантична епоха сприяла розвиткові 
алегоричних образів, адже в цей час фантазія та результати схоластичного мислення стають 
дотичними, намагаються проникнути один в одного, що форсує утворення нових зображально-
виражальних форм. Отже, художнє інакомовлення, як специфічний засіб передачі інформації, 
використовується в Середньовіччі для збереження та трансляції культурно значимих, на даному 
історичному етапі насамперед богословських, смислів.  

Середньовічна екзегетика, естетика, культурологія базуються на алегоричності, яка стала основою 
їхніх методологій. Саме тому мистецтво, символіко-алегоричне за своєю суттю, озброюючись 
антропоморфними, соціоморфними та натуроморфними образами, слугувало зовнішньо вираженим, 
вербальним інструментом зображення апріорно трансцендентної реальності. Окремим духовним 
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образам та ідеям священної сфери відповідали наочно-чуттєві образи профанної дійсності як 
формальні еквіваленти апріорно непізнаваного сакрального, закріплені за ним культурною традицією 
та самобутньо реалізовувані  у кожному конкретному контексті. У зв’язку з цим інтерпретування 
художньої творчості алегорично означало не просто накладання на неї трафарету штучного і 
безплідного прочитання. Це означало пошук у ній вищої форми насолоди, яка відкривається через 
відображення в загадці [4: 77]. Символізм та дидактичний алегоризм існували в нерозривній 
гармонійній єдності у середньовічному культурному, зокрема й літературному, дискурсі і 
доповнювали одне одного в межах кожного окремого твору. Проте У. Еко наголошував на тому, що 
"те, що зазвичай називають "середньовічним символізмом", як правило, виявляється людським 
нахилом до алегорій" − це твердження фактично визначає пріоритетність алегоричності, як 
провідного способу творення інакомовного пласту тогочасного мистецтва. Дослідник продовжує 
розвивати цю думку і приходить до висновку, що алегорія в епоху Середньовіччя була більш 
популярною, загальноприйнятою, легітимізованою ніж символ. Час від початку утвердження 
християнства і аж до ХІІІ століття У. Еко називає епохою космічного, всеосяжного, алегоризму (уся 
природа сприймалася як організована система Божественних знаків та знамень) [4: 100]. 

Епоха Середньовіччя, продовжуючи розробляти, удосконалювати сформовану в античності 
окрему систему художніх образів, намагалася охарактеризувати компоненти цієї системи, означити 
їхню сутність. Християнство внесло свої корективи у функціонування термінів на позначення 
естетичних категорій: якщо у працях античних риторів та істориків поняття "алегорія" фігурувало 
зрідка, то у творах мислителів християнської культурної традиції, які тлумачили Старий та Новий 
Заповіти, воно набуло значного поширення (поняття алегорії  виростає із тлумачення вже створених 
текстів, які мають статус священних чи є авторитетними для цієї традиції) [5]. Слід згадати про 
статтю відомого християнського граматика, професора імператорської школи Георгія Хуровського 
(ІV ст.), вміщену слов’янським перекладачем в "Ізборнику" 1073 року під назвою "Про образи". У цій 
невеликій праці із теорії літератури дається тлумачення 27 поетичних форм (в ній знаходимо майже 
усі поетичні тропи і фігури, відомі сучасному дітературознавству): алегорія, синекдоха, іронія, 
еліпсис, персоніфікація, уподібнення, символ, ономатопея, метонімія та ін. Сутність поняття 
"алегорії" розкривається Хуровським таким чином: "Инословиє  – убо есть ино нічто глюшти а инъ 
разумъ указаюшти яко жє эжє є речєно отъ ба къ змии проклята ты и отъ всіхъ звірни слово бо акы 
змии єсть на диявола жє ино річно змьємь  нарицама разуміваємъ" [6: 357]. Характеристика цього 
тропу, як і інших, не достатньо точна та конкретна (бо ж теза "одне говорять, а що інше розуміють" 
стосується й метафори), проте приклади, які ілюструють "творчі образи" вдало розкривають їх суть. 
Г. Нудьга зауважує, що "у сучасних літературознавчих довідниках алегорія тлумачиться майже так, – 
хоча, звичайно, з точнішим окресленням і значення, і сфери вживання, і з новими прикладами" [7: 35]. 
Особливістю трактату є те, що найбільший масив наявних у ньому тропів пов’язаний саме з 
алегорією: приклад (загадка), притча (парабола), приліг (зразок), возданіє (тлумачення алегорії). Така 
увага до різновидів поетичного інакомовлення пояснюється масштабністю звернення до цього типу 
художнього зображення авторів тогочасної літератури, зокрема і митців Київської Русі, пов’язаному 
із пануванням абстрагуючої ідеалістичної богословської думки. 

Отже, визнання поряд із смислом буквальним присутності смислу потаємного, прихованого за 
алегорією, було органічним для середньовічного біблійного сприйняття світу як Божого творіння, 
через яке Господь являє свою силу. Релігійна філософія вагомо вплинула на художню творчість, 
обумовивши специфіку формування жанрової та образної систем творів. Алегоричні образи у 
структурі середньовічних художніх текстів характеризуються високим ступенем їх функціональності 
на різних рівнях твору й у становленні його як художнього цілого. Отже, алегорія являє собою не 
просто елемент форми, який орнаменталізує інваріантний зміст, а є джерелом його утворення. 
Звертання до алегоричних образів у процесі творення мистецтва, наскрізь просякнуте богословськими 
смислами, обумовлювалося виражальними можливостями алегорії виражати абстрактні, відсторонені 
істини у формі яскравих, наочно-чуттєвих образів. 
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Герасимчук С. В. Аллегория как литературный прием в структуре художественного мышления 
Средневековья. 

В статье рассматривается аллегория как основной прием моделирования художественной 
действительности в средневековом искусстве. В работе исследуются предпосылки повышенной 
аллегоризации языка и функциональные особенности аллегорических образов, акцентируется 

внимание на соотношении символического и аллегорического способов изображения в произведениях 
указанной эпохи. 

Herasymchuk S. V. Allegory as a Literary Technique Way in the Artistic Consciousness’ Structure of the 
Middle Ages. 

The article concentrates on the allegory as the main modeling technique of the artistic reality in the Medieval 
Art. The piece of writing investigates the preconditions of the heightened language allegorization, structural 

and functional peculiarities of allegoric images, interrelation of symbolic and allegoric ways of 
representation in the texts of the denoted epoch. 
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СУБСТАНТИВНА КОНСТРУКЦІЯ ЯК ОДИНИЦЯ МАЛОГО СИНТАКСИСУ 

Субстантивна конструкція – це граматично впорядкований ряд слів з іменником як головним 
компонентом, утворений шляхом детермінації певного лексико-граматичного розряду слів або 
синтаксичними конструкціями. Субстантивна конструкція безпосередньо зорієнтована на 

змістовне інформування, на неї переноситься основне комунікативне навантаження. Така здатність 
концентрувати в собі основну інформацію є проявом мовної економії, оскільки уможливлює подання 

обширного змісту в скомпресованому вигляді. 

Стаття присвячена дослідженню субстантивної конструкції в системі синтаксичних одиниць як у 
функціональному, так і в структурному аспектах. Завдяки номінативному характеру та 
функціональній рухливості субстантивні конструкції значно активізувались у використанні, що є 
наслідком екстралінгвістичної тенденції до точнішого та економнішого способу викладення змісту. 

Чи може існувати субстантивна конструкція як самостійна синтаксична одиниця не тільки в межах 
речення, а й поза ним? Відповідь на ці та інші питання знаходимо в дослідженнях відомих лінгвістів. 
Так, Н. Ю. Шведова дає визначення субстантивної конструкції як синтаксичній одиниці 
некомунікативного плану [1]. Б. Н. Головін вважає, що слова в субстантивній конструкції 
з’єднуються не як члени речення, а як елементи лексики і носії морфологічних синтагматичних 
властивостей [2]. Саме тому таке сполучення слів будується в результаті реалізації синтагматичних 
властивостей частин мови, а не членів речення. Усі попередні дослідження вбачають прагматичну 
орієнтацію субстантивної конструкції у її функціональній рухливості та номінативному характері. 
Однак вони не вказують, які детермінуючі компоненти субстантивної конструкції, в яку модель вона 
втілюється і де межа її розгортання. Отже, мета статті – висвітлити особливості субстантивної 
конструкції у функціональному та структурному аспектах у межах не тільки малого, але й великого 
синтаксису. 

Синтаксис є не тільки важливою ланкою вивчення мови, але й її функціонування. Без синтаксису 
немає комунікації, а всі мовні одиниці досинтаксичного рівня: фонеми, морфеми і навіть слова – є 
тільки будівельним матеріалом величезної архітектурної споруди, якою і є мовлення. Синтаксис 
унікальний і тим, що він не піддається жодній статистиці. Він має протиріччя у своїх нормах, але 
діалектичний у своїй динаміці. Синтаксис все допускає і все регламентує. У синтаксисі своя 
метамова, яка є досить складна і не має стабільності в багатьох аспектах, таким чином потребує як 
теоретичних, так і практичних досліджень. 

У системі синтаксичних одиниць найпослідовніше протиставляється речення і словосполучення, 
які представляють відповідно великий і малий синтаксис. При цьому приорітет у функції спілкування 
безумовно віддається реченню. Однак, "у синтаксисі немає конструкцій, які не призначені брати 
участь у процесі спілкування тим чи іншим чином, а комунікативна функція мовлення здійснюється 
лише через посередництво синтаксичних конструкцій – носіїв змісту" [4]. 

У всіх фундаментальних дослідженнях, присвячених словосполученню, воно розглядається як 
"докомунікативна одиниця", яка виконує номінативну функцію незалежно від того, чи 
виокремлюється словосполучення із речення, чи будується поза його межами на основі співставних 
можливостях будь-яких частин мови. 

Словосполучення протиставляється реченню перш за все функціонально, але це протиставлення 
реалізується лише в ідеалізованих, абстрактних одиницях. Якщо говорити конкретно, і зокрема про 
субстантивні словосполучення, то їх функція виходить далеко за межі номінації, яку ми вбачаємо у 
слові. Субстантивні словосполучення – це назви закладів, підприємств, організацій, це назви книг і 
статей, різних процесів та явищ об’єктивного світу, це розгорнута обширна термінологічна 
номенклатура і т.д. Усе це не відноситься до речення, але, безумовно, виконує комунікативну 
функцію навіть за межами речення. Звідси і випливає та роль малого синтаксису, яку він відіграє в 
системі комунікації; роль, яка пов’язана не стільки із наповненням певної моделі висловлювання, 
скільки із організацією самого процесу спілкування. Саме таку роль малий синтаксис виконує перш за 
все завдяки існуванню іменника – основного лексико-граматичного розряду слів із номінативною 
функцією. 

Іменник наділений унікальною здатністю створювати навколо себе "субстантивну сферу", тобто 
групу іменника різної складності. Така група і є одним із важливих засобів розширення об’єму 
речення, яка уможливлює відображення відповідного відрізку об’єктивної реальності всередині 
певного речення. Отже, іменник організовує певний синтаксичний лад і створює синтаксичну 
перспективу, що природно пов’язана з його особливими синтаксичними властивостями. 
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Єдиною синтаксичною ознакою, яка зайняла чільне місце в ряді основних характеристик 
іменника, є його синтаксична функція. Однак, очевидним є той факт, що синтаксична функція – це 
тимчасово отримана функція, яка в кожному конкретному випадку може визначатися суб’єктивно і не 
залежить від самого характеру іменника. Саме тому існує інша, важливіша сторона синтаксичної суті 
іменника – це його здатність поєднуватись із іншими класами слів. Ця здатність закладена в самому 
іменнику, і тому поєднувальні можливості є його об’єктивною синтаксичною характеристикою. 

Серед багаточисленних метамовних одиниць, якими користується мовознавство, мабуть, лише 
синтаксична одиниця – надзвичайно складне і об’ємне поняття – не отримала свого змістовного 
визначення. Щоправда, можна зустріти такі тлумачення: "синтаксична одиниця повинна представляти 
певну ланку в структурі речення" [3: 14]; "суть синтаксичної одиниці закладена в її призначенні в 
процесі висловлювання" [3: 14]; "cинтаксична одиниця – носій елементарного змісту і 
конструктивний компонент складніших синтаксичних конструкцій" [4: 4]; "cинтаксичні одиниці – це 
абстрактні моделі, аналог визначених лексично-наповнених сполучень чи позицій слів у лінійному 
ланцюгу" [5: 58]; "cинтаксичні одиниці відображають найвищу ступінь граматичної абстракції, 
створюючи відкриту систему і будучи узагальненням незліченної кількості можливих і реальних 
сполучень і речень у мові" [5: 58]. Останнє визначення якраз і є одним із багаточисленних 
підтверджень невизначенності явища синтаксичної одиниці, коли змішується синтаксична одиниця 
взагалі і синтаксична одиниця зокрема. 

Описуючи систему синтаксичних одиниць, традиційна граматика виходить із такої ієрархії: слово 
– словосполучення – речення. Тому, визначаючи місце субстантивної конструкції в системі 
синтаксичних одиниць, варто орієнтуватись на наведене триєдинство, беручи до уваги і особливості 
традиційного трактування теорії словосполучення. Незважаючи на велике протиріччя у визначенні 
словосполучення, суть його все ж таки залишається незмінною: слова, зв’язані між собою певним 
чином утворюють словосполучення. Безумовно, що всі позитивні сторони теорії словосполучення 
В. В. Виноградова і А. А. Шахматова є безсумнівними, якщо залишатись виключно в межах 
словосполучення [6; 7]. Однак, як тільки ми виходимо за ці межі, як тільки починаємо розглядати цю 
синтаксичну одиницю у зв’язку з іншими компонентами, рівнями і сферами мовної системи, то 
бачимо логічні протиріччя. Наприклад, поза увагою синтаксистів залишаються конструкції, які не 
можуть бути ані словосполученням, ані реченням; однак котрі можуть бути як і частиною речення, 
так і існувати за його межами. Мова йде про конструкції, у яких залежний компонент виражений 
синтаксично-пов’язаною словесною групою напівпредикативного і предикативного характеру. 

Класичне тлумачення словосполучення як синтаксичної одиниці, утвореної на основі поєднання 
повнозначних слів з обов’язковим підрядним зв’язком відображає найбільш нормативні єдинства, які 
безпосередньо спостерігаються в процесі мовлення. Однак, класична точка зору звужує відповідне 
поняття як у функціональному, так і в структурному плані, залишаючи поза увагою синтаксистів 
цілий перелік синтаксично-пов’язаних груп слів, які не є реченнями, але й не класифікуються як 
словосполучення. Отже, доречно було б поряд із терміном "словосполучення" та "речення", які 
описують дві основні синтаксичні одиниці, ввести ще й третій термін для позначення тих 
синтаксичних утворень, які не підпадають під класичне визначення словосполучення (школа 
В. В. Виноградова). 

Розвиток синтаксичної теорії довів недостатню перспективність узагальненого поняття 
"синтаксична одиниця "оскільки словосполучення і речення принципово відрізняються одне від 
одного перш за все функціонально. Вивчення історії розвитку словосполучення, традиційних і 
сучасних концепцій розвитку, приводить до думки, що єдиним універсальним терміном, який 
відповідає вимогам науки і практики, є термін "синтаксична конструкція". Введення в синтаксис 
словосполучення поняття "синтаксична конструкція" дозволяє по новому поставити безліч запитань, 
які відносяться i до об’єму словосполучення, і до характеру його компонентів, і до типу зв’язку між 
ними, і, зрештою, до особливостей тих частин мови, які становлять субстантивну конструкцію. 

Отже, субстантивна конструкція – це граматично впорядкований ряд слів з іменником як головним 
компонентом, утворений шляхом детермінації певного лексико-граматичного ряду слів (частини 
мови, парадигматичного класу) або синтаксичними конструкціями. 

Зміст субстантивної конструкції дуже близький до змісту групи іменника – номінативної групи, 
але більше відноситься до парадигматичного словосполучення – будь-якої синтаксично-пов’язаної 
словесної групи, яка існує поза фразою або вилучена з речення внаслідок певних операцій. 

Беручи до уваги трактування субстантивної конструкції, її граматичної природи, варто шукати 
додаткові аргументи на користь глибшого визначення цього поєднання слів. Окрім цього сама 
можливість, а також високий ступінь вірогідності охопити усі утворення із стержневим словом 
іменником підтверджує адекватність змісту субстантивної конструкції синтаксичної дійсності. 

Вважається, що словосполучення служить будівельним матеріалом для речення, "оперативною 
ланкою" побудови висловлювання і є номінативним засобом мови, засобом позначення предметів, 
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явищ і процесів. Саме В. В. Виноградов визначив специфіку словосполучення через його 
конструктивні і номінативні ознаки. Властивість словосполучення бути конструктивним елементом 
речення не визначає його особливих рис, оскільки така властивість притаманна і слову, і реченню. 
Однак субстантивна конструкція може функціонувати в якості самостійної синтаксичної одиниці не 
тільки в межах речення, а й поза ним. Підтвердження про абсолютну самостійність такого сполучення 
неодноразово висловлювалось Н. Ю. Шведовою. 

Сфера самостійного функціонування субстантивних конструкцій надзвичайно велика і 
різноманітна, що зумовлено номінативним характером його одиниць. Однак варто наголосити, що з 
точки зору сучасної синтаксичної теорії номінативність не є лише виключною ознакою 
словосполучення, вона властива і слову, і реченню. Все ж номінативність згаданих мовних одиниць 
далеко не однозначна. Якщо у слові ця функція проявляється в назві предмета, явища чи процесу, 
речення називає подію чи ситуацію, то в субстантивному сполученні (конструкції) все це набуває 
специфічної контамінації. 

Обов’язковою частиною функціональної характеристики будь-якої синтаксичної конструкції є 
питання з якою метою використовується конструкція. Субстантивна конструкція безпосередньо 
зорієнтована на змістовне інформування, на неї переноситься основне інформативне навантаження. 
Така здатність концентрувати в собі основну інформацію є проявом мовної економії, оскільки 
уможливлює подання обширного змісту в конденсованому вигляді. 

Очевидно той факт і зумовив цілеспрямоване використання субстантивних сполучень перш за все 
для: 

1) назви закладів: Poltava Korolenko Pedagogical University; Lviv Ivan Franko National University; 
2)  назви підприємств, організацій і комплексів: Northern Ireland Civil Rights Association; Old Age 

Pensioners Joint Committee; 
3) назви книг, монографій: Humanistic Education Values; 
4) назви газет, журналів, заголовків: Rand Daily Newspaper, Business Sportlight, Public Protest 

Meeting; 
5) філософської термінології: transformation rationality conception, education philosophy 

methodology. 
6) економічної термінології: payment imbalance. 
7) науково-технічної термінології: software computer program. 
Необхідність вираження найрізноманітніших думок при обмеженій кількості мовленнєвих оди-

ниць втілюється через різноманітне їх поєднання: 
1) двокомпонентні типи: school reform, policy change; 
2) трьох-компонентні типи: science research council, land improvement work; 
3) чотирьох-компонентні типи: Copper Product Development association, UN Security Council 

Meeting; 
4) багато-компонентні типи: Covent Garden Opera House Orchestra, Cooper Square Committee 

Development. 
Субстантивні конструкції в наведених прикладах настільки інформативні та структурно значимі, 

що дозволяють опускати дієслово без жодної шкоди для змісту. Компонентний склад таких 
конструкцій надзвичайно різноманітний за характером узагальненого граматичного значення через 
приналежність їх стержневого слова до лексико-граматичного розряду іменників. За словами 
В. Г. Адмоні, субстантивна конструкція здатна сконцентрувати в собі такий зміст, який би міг бути 
вираженим у поширеному чи складному реченні [8]. Це є свідченням неабиякої потенційної 
можливості субстантивної конструкції як представника малого синтаксису. Однак малий синтаксис 
формується перш за все синтагматичною віссю мови, а це означає, що можливості утворення таких 
конструкцій закладені в співставних можливостях слів. Отже, чим більше закладено в синтагматиці 
слів, тим різноманітнішим може бути їх лінійне поєднання, тим більше нових сполучень може бути 
утворено на основі існуючої мовної системи і тим стійкішою буде сама система. 
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Дрофяк Н. И. Субстантивная конструкция как единица малого синтаксиса. 

Субстантивная конструкция - это грамматически упорядоченный ряд слов с существительным как 
главным компонентом, образованный путем детерминации определенного лексико-грамматического 
разряда слов или синтаксическими конструкциями. Субстантивная конструкция непосредственно 

ориентирована на содержательное информирование, на нее переносится основная коммуникативная 
нагрузка. Такая способность концентрировать в себе основную информацию является проявлением 

языковой экономии, поскольку делает возможным изложение обширного содержания в 
компресованном виде. 

Drofyak N. І. Substantival Structure as the Unit of Small Syntax. 

Substantival structure is the grammatical set of words with a noun as a key component made by way of the 
determination of the certain lexico-grammatical category of words or syntactical structures. Substantival 
structure aims at the contextual informing bearing in such a way the main communicative loading. This 
ability to concentrate in itself the main information is the phenomenon of language economy, as it makes 

possible to present substantial contents in a compressed way. 
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СИНТАКСИЧНІ ПРОЯВИ ЗНИЖЕННЯ КАТЕГОРИЧНОСТІ ВПЛИВУ  
В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ  

У статті розглядається синтаксичний прояв тактики зниження категоричності впливу в 
англомовних рекламних повідомленнях, яка є одним із проявів інтерперсональної етикетизації 

рекламного дискурсу. Синтаксичні особливості рекламного дискурсу досліджуються з точки зору їх 
формально-семантичної організації, прагматичної сили і пунктуаційного оформлення. 

Вивчення характеру впливу реклами залишається актуальним і сьогодні, незважаючи на велику 
кількість робіт, присвячених прагматичному аспекту рекламного тексту [1; 2; 3; 4; 5 та ін.]. Одним із 
підходів до вивчення взаємодії комунікантів є розгляд дискурсу з позицій функціонально-
комунікативної категорії етикетизації, інтерперсональний аспект якої характеризує особливості 
реалізації стратегій і тактик дискурсу з урахуванням фактора адресата [6: 10].  

Актуальність статті визначається необхідністю вивчення ролі синтаксичної організації в 
реалізації стратегії впливу у рекламі, а саме – тактики зниження категоричності впливу як прояву 
етикетизації рекламного дискурсу.  

Метою статті є розглянути формально-семантичні, прагматичні і пунктуаційні особливості 
синтаксичної організації, які сприяють зниженню категоричності спонукання в англомовних 
рекламних текстах. 

Модуляцію категоричності висловлень у рекламі пов'язують з дотриманням принципу ввічливості 
[4: 14; 7], що забезпечує створення текстів, адекватних різним обставинам спілкування [7]. Зниження 
категоричності впливу у рекламному дискурсі корелює з дотриманням "негативної" ввічливості, яка 
згідно концепції П. Браун і С. Левінсона передбачає надання адресату свободи вибору, що в традиціях 
західної культури зазвичай і розуміється як ввічливість [8]. Категоричність впливу розуміється нами 
як прямий наслідок директивної прагматичної установки рекламного тексту, яка знаходить прояв у 
спонукальних синтаксичних конструкціях з дієсловом у наказовому способі, які вживаються 
передусім у коді рекламного тексту. Модифікація директивної ілокутивної сили в рекламних текстах 
може проявлятися в таких мовленнєвих прийомах:  

1) надання в безпосередньому лінгвальному контексті директивного мовленнєвого акту мотивів 
для здійснення дії [9: 131, 133], що пояснює адресату необхідність виконання дії шляхом раціональної 
аргументації; 

2) використання непрямих мовленнєвих актів  [10: 67; 11: 165 та ін.]; 
3) формулювання висловлень у пом'якшуючій модальній формі [8]; 
4) пунктуаційне зняття окличності речення. 
Використання імперативних речень у складі складнопідрядних речень з підрядними частинами 

умови, мети, причини і часу є релевантною рисою рекламних текстів, адже перелічені типи підрядних 
речень пом'якшують спонукання, яке виражене експліцитно за допомогою імператива, що призводить 
до модифікації його прагматичного значення і функціонування в рекламному тексті як нейтрального 
директива [4: 15-18; 9: 131, 133], наприклад: 

Find a meeting near you while registration’s free. Call 1.800.731.9966 or visit Weightwatchers.com 
(WeightWatchers, Vogue January 2008: 103); Treat yourself or a loved one this Mother’s Day with a 
gorgeous gift set – free when you spend £10 or more on RoC products at selected Boots stores between 28th 
February and 27th March 2007. /…/ (RoC, Red March 2007: 179); If you are intrigued by this beautiful 
island’s ability to create ‘Gozo fanatics’ like ourselves, then plan a visit. /…/ (Malta, Gozo, Day By Day July 
2008: 18). 

Значення умови, часу, мети може також виражатися за допомогою напівпредикативних 
синтаксичних елементів, таких як: 

- інфінітивна фраза: Visit thomasville.com to browse our furniture collections and to locate the 
Thomasville store nearest you. (Thomasville, House & Garden May 2007: 14-15 (IMG_ 8966)); To learn 
more visit www.nationalgeographic.com/widervision (Credit Suisse / National Geographic, National 
Geographic October 2007: 14-15); 

- словосполучення, яке вводиться прийменником "for": /…/ Available from Waitrose, Sainsburys, 
Boots or John Lewis: 3.50 for a 90 shave pack. For post free mail order visit somersets.com. Quote VG for a 
25% discount. 01491 585 548 (Somerset Shaving Oil, GQ September 2008: 309); See website for details and 
official rules: oracle.com/10millionchallenge. /…/ (Oracle, The Economist 14-20, 2009: 110). 

Напівпредикативні синтаксичні елементи є компресованими варіантами підрядних частин 
складнопідрядного речення, їх етикетність проявляється в компактності вираження мотиву дії для 

http://www.nationalgeographic.com/widervision
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адресата. Окрім компресованого вираження мотиву дії, напівпредикативні синтаксичні елементи 
можуть передавати аргументативно важливу інформацію (post free mail order; a 25% discount). 

Директивна (ін'юктивна) сила рекламного тексту є його інгерентною ознакою з огляду на кінцеву 
мету рекламного дискурсу. Врахування когнітивної моделі рекламного дискурсу – "адресант спонукає 
адресата до дії за допомогою наведення мотивувань" – дозволяє говорити про експліцитне і 
імпліцитне представлення ін'юктивної частини в рекламному тексті [12: 6-9].  

З позицій лінгвістичної прагматики, говорять про пряме або непряме вираження директивної 
ілокутивної сили в рекламному тексті [1; 4: 14 та ін.], а також зазначають, що рекламний текст прагне 
до послаблення семантики безпосереднього спонукання, до зниження категоричності, 
використовуючи нерямі способи спонукання [10: 67; 11: 165; 13: 81 та ін.]. Пояснення дієвості 
непрямого спонукання в рекламі спирається на психологічні дослідження, які показують, що непряме 
вираження певного смислу має сильніший ефект у порівнянні з прямим, оскільки діє на підсвідомість 
і передбачає логічний висновок, який робить саме адресат [цит. за 10: 67]. Окрім того, непряме 
спонукання є однією з ліній поведінки негативної ввічливості згідно з теорією П. Браун і С. Левінсона 
[8], що значно підвищує шанси на успішність комунікації враховуючи співвідношення статусів 
комунікантів рекламного дискурсу і демократичний характер рекламної комунікації. 

Директивна ілокутивна сила може реалізуватися в рекламі за допомогою непрямих мовленнєвих 
актів, а саме: констативів, пропозитивів, рекомендативів, інвітативів [4: 13-14] та ін.  

Індикатором ввічливого спонукання є використання констативів [14: 280], передусім, у коді 
рекламного повідомлення – структурно-композиційній частині рекламного тексту, яка безпосередньо 
призначена для спонукання адресата:  

New Issue Out Now (Psychologies, Red March 2009: 99); /…/ Further information is available at 
www.syngenta.com /…/ (Sygenta, New Scientist March 1, 2008: 54); /…/ credit-suisse.com (Credit Suisse, 
The Economist November 14-20, 2009: 8). 

У коді такого типу директивність (ін'юктивна частина) є імплікованою; експлікації зазнає мотив 
спонукання (New Issue, Further information) і спосіб зворотного зв'язку (адреса, контактний телефон, 
адреса в мережі Інтернет). Адресат, спираючись на когнітивну модель рекламного дискурсу, розуміє 
мету використання констативів і адекватно сприймає повідомлення. 

Аналогічну силу має зазначення часово-просторових координат і інших деталей, необхідних 
адресату для скористання рекламною пропозицією, як от: Information on the Internet site: 
http://www.buget.gouv.fr/cessions  /.../ Deadline for receving applications: 21 January 2010 – 3.00 pm. 
(Service France Domaine, The Economist November 14-20, 2009: 108). Характерним це є і для 
рекламного жанру анонса, в якому надання інформації про час і місце певної події (програми) є 
жанроутворюючою ознакою і імплікує спонукання: /…/ That’s The Bottom Line, this week with me, 
Stephanie Flanders, here on BBC World News.  The Bottom Line. / Berlin Tommorow at 17:30 / Jerusalem 
Tommorow at 17:30 / Moscow Tommorow at 19:30 (The Bottom Line, анонс); Planet in Peril / Battle Lines / 
Friday, on CNN / 15:00 Buenos Aires / 18:00 CET / 22:30 New Delhi / 19:00 Tokyo (Planet in Peril / Battle 
Lines, анонс); Nancy Ajram, Baniyas Ballroom, Grand Hyatt Dubai. 31 December. Tickets including gala 
dinner Dhs1,750 to Dhs2,500 (adults), Dhs1,000 (children). Tel: (04)3171234 (анонс концерту Nancy 
Ajram, What’s On December 2006: 27). 

Використання констативів у основонму тексті рекламного повідомлення є звичним, однак також 
може розглядатися як непряме спонукання, оскільки рекламне повідомлення часто поєднує 
інформування і оцінку. В такому випадку говорять про "категоричні констативні висловлення" – 
висловлення, які не тільки інформують адресата про предмет реклами, але і включають його 
експліцитну чи імпліцитну позитивну оцінку [цит. за 4: 18]. Оціночні висловлення входять як 
складова частина в повідомлення, надаючи йому значення особистої думки, пояснюючи 
комунікативну інтенцію адресанта, і виступають мотивом стосовно мовленнєвих дій. Спрямованість 
оціночних висловлень на адресата пропонує йому відчути себе в ситуації, про яку йдеться, і 
проінтерпретувати її [15: 88], у такий спосіб спонукаючи його. Прикладами таких текстів можуть 
бути:  

Starbucks Coffee. Be Bold. / Gold Coast Blend / Today’s Lesson: Look like a million / Cultivate 
audacious hair / Dress like you’re in a band / Accessorise fearlessly / Add that finishing touch / Work it / 
Gold Coast Blend / Intriguing. Elegant. Rich. (Starbucks, відеоролик);  

Now selecting and coordinating colors is easier than ever. Our new color system features decorating 
ideas, oversized pop-out color cards and more. All designed to fuel your inspiration, only at your 
neighbourhood Sherwin-Williams® Store. sherwin-williams.com (Sherwin-Williams, House & Garden May 
2007: 67) 

/…/ New LS 600h / The world’s first all wheel drive luxury performance hybrid sedan. www.lexus.eu 
(Lexus, National Geographic October 2007: 2-3) 

http://www.syngenta.com
http://www.lexus.eu
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Директивна ілокутивна сила в коді рекламного тексту може виражатися за допомогою таких 
мовленнєвих актів:  

пропозитивів: Let our Global Relationship Manager help you discover your financial potential. (Fortis, 
Newsweek April 16-23, 2007: 39); Together we can make the next chaper of education an exciting one. 
(World Innovation Summit for Education, The Economist November 14-20, 2009: 104) 

промісивів: /…/ Skin will look stronger, smoother and more radiant… one step ahead of environmental 
assaults. (In Style & Prescriptives, In Style February 2009, 110-111); Some thrillers scare you witless. Very 
few make you cry. This one will do both. (Shadow Man, Cody McFadyen, Red March 2007: 92) 

квеситивів: What are you waiting for? Greenflag.com / Or call 0845 689 2342 (Greenflag.com, The 
Guardian Monday, February 22, 2010: 8); /…/ This is my idea. Maybe one day the world can use it. / What 
can your creativity do? Design Indaba / A better world through creativity. www.designindaba.com (Design 
Indaba, відеоролик); Samsung Jet /…/ Faster. Brighter. Better. Why wait? (Samsung, Cosmopolitan 
September 2009: 56); 

інвітативів: /…/ For more proof, we invite you to visit prevageskin.com (Prevage, Harper’s Bazaar 
October 2009: 149), та ін. 

Отже, використання непрямих мовленнєвих актів вважаємо етикетною формою вираження 
директивної ілокутивної сили, що є мовленнєвим прийомом зниження категоричності впливу в 
рекламному тексті.  

Пом'якшення форми спонукання в рекламному тексті може відбуватися за допомогою 
використання реченнєвого модифікатора (прислівника) please, який трансформує директивний 
мовленнєвий акт у реквестив [14: 277], як от: To find out more, please visit us at 
www.growmorefromless.com. (georgia.gov.ge, The Economist November 14-20: 13); For further 
information, and to apply, please visit: www.unesco.org.uk/For_Women_In_Science.htm The deadline for 
applications is Wednesday 2 April 2008 (For Women In Science, New Scientist March 1, 2008: 4) 

Ввічливість спонукання у прикладах підкреслюється наведенням мотивів дії, непрямими 
мовленнєвими актами. Пом'якшення форми спонукання може відбуватися і за допомогою інших 
модальних засобів, наприклад: AIR SHAVE® Gel does not "lather". Simply apply and shave. (AIR SHAVE 
Gel, http://www.tendskin.com/airshave.htm); You can now order securely online. Simply visit 
www.qualitymagazines.co.uk/cz/sa58 (Quality Magazines, Cosmopolitan February 2009: 110); Just visit the 
Livestation mobile web site at m.livestation.com on your Blacberry web browser to view the available 
channels. (http://www.livestation.com); To arrange your Investment Review, simply call or visit us online. 
We look forward to meeting with you soon. /…/ (Bank Of Scotland, New Scientist March 1, 2008: 11). 
Модальність зменшення директивної ілокутивної сили проявляється у використанні прислівників 
simply, just, що представляє дію, до якої спонукають адресата, як легку, невимушену. Вживання 
диз'юнктивного зв'язку між імперативами у коді рекламного повідомлення розглядається як надання 
адресатові права вибору (call or visit us online), що також сприяє зменшенню директивності 
висловлення. Оптимізм адресанта і надія на співпрацю з адресатом виражаються перформативним 
мовленнєвим актом (We look forward to meeting with you soon.) і також свідчить про ввічливість 
спонукання. 

Як мовленнєвий прийом пом'якшення директивності може розглядатися неокличний характер 
імперативних речень у коді рекламного тексту, що, зазвичай, поєднується з іншими прийомами 
зменшення категоричності спонукання, наприклад: 

See www.AllNewFiesta.co.uk for details. (Ford Fiesta, Cosmopolitan September 2009: 84); To find and 
care for your perfect style, go to DownyTotalCare.com (Downy Total Care, Harper’s Bazaar October 2008: 
261); Ring 020 75845544, or visit seancooper.com (Sean Cooper, The World of Interiors January 2009: 
154). 

Отже, тактика зменшення категоричності впливу знаходить різне вираження в рекламному тексті 
за допомогою модифікації лексичної, синтаксичної, прагматичної і пунктуаційної сторін 
повідомлення та їх комбінації, що доводить комплексний характер реалізації інтерперсональної 
етикетизації в рекламному дискурсі. Перспективним видається дослідження реалізації інших тактик 
інтерперсональної етикетизації в синтаксичної організації англомовного рекламного тексту. 
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Топачевский С. К. Синтаксическая реализация снижения категоричности воздействия 
в англоязычных рекламных сообщениях. 

В статье рассматриваются синтаксические проявления тактики снижения категоричности 
воздействия в англоязычных рекламных сообщениях. Тактика снижения категоричности 

воздействия является одним из проявлений интерперсональной этикетизации рекламного дискурса. 
Синтаксические особенности рекламного дискурса исследуются с точки зрения их формально-

семантической организации, прагматической силы и пунктуационного оформления.  

Topachevskyj S. K. Syntactic Ways of Imperative Force Abatement in English Advertising Messages. 

The article investigates the role of syntactic constructions as a means of  imperative force abatement in 
English advertising messages. The imperative force abatement is treated as a tactics of interpersonal 

etiquettization in advertising discourse. Syntactic phenomena are investigated from the point of their formal 
and semantic structure, pragmatic force and punctuation.    
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РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ С. М. ЛУЦАК  
"ДОМІНАНТА ЯК МЕНТАЛЬНЕ ОСЕРДЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ПРОЦЕСУ  

(НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ МЕЖІ ХІХ – ХХ СТ.)" 
 
Монографія докторанта кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка С. М. Луцак 
"Домінанта як ментальне осердя художньо-естетичного процесу (на матеріалі української літератури 
межі ХІХ – ХХ століть)" [1], що вийшла друком весною 2010 року за науковою редакцією доктора 
філологічних наук, професора Р. Т. Гром'яка, в контексті сьогоднішнього українського теоретико-
літературного дискурсу сприймається як очікувана й необхідна та в той же час досить несподівана, 
достатньо непередбачувана з точки зору побудови загальної концепції та особливостей її реалізації. 
Методологічним підґрунтям роботи стала настанова на синергетичне (трансдисциплінарне) 
моделювання художньо-естетичного процесу як нероздільної єдності авторського творення та 
читацького відтворення художньої цілісності, здійснюване з опорою на теорію домінанти 
О. Ухтомського.  

Відстоюючи закономірність звернення до синергетичної парадигми наукового мислення в 
теоретико-літературній роботі, авторка виводить традиційну та водночас завжди актуальну 
літературознавчу проблематику (художня творчість та її суб'єктивні й об'єктивні чинники, автор та 
художній твір, художній твір та реципієнт, теоретичні засади наукового осягнення художньої 
творчості) на принципово новий рівень наукового осмислення. Вона залучає для розв'язання 
окреслених літературознавчих проблем можливості інших наукових дисциплін – не лише 
гуманітарних (філософія, естетика, соціологія, культурологія, антропологія, мистецтвознавство), але й 
природничих (математика, фізика, нейрофізіологія, біологія), спираючись на наявний в сучасних 
наукових працях досвід їх синергетичного поєднання, що базується на розумінні глибокої 
спорідненості явищ, які мають енергетично-процесуальну природу. В якості такого роду явищ 
сучасною наукою розглядаються й знакові системи, що створює передумови для екстраполяції 
синергетичних підходів в царину наукового осягнення онтології літературно-художнього твору.  

Обґрунтовуючи переваги тринітарної синергетичної системи мислення перед класичною, що 
будується передовсім на бінарних опозиціях, авторка аргументовано показує її відповідність 
нагальним потребам сьогоднішнього літературознавства, яке вже дозріло до того, аби не лише 
побачити притаманне креативним процесам складне протиставлення хаотичного та впорядкованого, 
але й усвідомити значущість  медіації першого та другого феноменом утворення домінанти, що 
забезпечує виникнення гармонії в процесі авторської художньої творчості та її сприйняття в межах 
співтворчої діяльності реципієнта.   

Введення основних понять синергетичної терміносистеми в сферу літературознавства 
здійснюється в монографії переконливо, з педантичним прагненням дотримуватися абсолютної 
наукової точності в процесі терміновжитку, яке реалізується в глибоких етимологічних 
реконструкціях, змістовних контекстуальних ілюстраціях та словниково-енциклопедичних 
коментарях (див., наприклад, Таблицю 2.1 "Семантична структура лексеми "домінанта" [1: 83]), але 
водночас не супроводжується втратою специфічно літературознавчої зацікавленості експлікацією в 
літературних творах  основних проблем людського буття. Незважаючи на те, що мова 
монографічного дослідження виявляється достатньо складною, послідовність авторки в процесі 
розгортання думки та її термінологічного оформлення створює ефект прозорості, ясності, 
інтенсивності наукового мислення, його повної підпорядкованості вирішенню поставлених завдань.  

Монографія справляє враження своєрідної енциклопедії сучасного літературознавчого знання. 
Особливо показовим у цьому відношенні є перший розділ книги – "Методологічні засади 
застосування концепту художньої домінанти в сучасному літературознавстві", хоча не лише він, але й 
книга в цілому відповідає окресленій характеристиці. Однак сучасний стан науки про літературу 
представлений у монографії так, що віддзеркалює не лише теоретичну поліфонію перехідного періоду 
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межі ХХ – ХХІ століть, але й весь шлях літературознавства ХХ століття з характерними для нього 
ремінісценціями з більш віддалених, але теоретично значущих епох. Так, нового, сучасного звучання 
в роботі набуває ренесансна мистецька концепція золотого перетину, що дозволяє увиразнити 
уявлення про композиційну динаміку гармонії художнього твору, "принципи динамічної гармонії, що 
становить собою єдино-роздільність" (перший форзац).    

Фахова ерудиція авторки, відкритість до широкого наукового діалогу й водночас  виразність 
власного дослідницького голосу викликають повагу. Авторці вдається досить гармонійно поєднати 
настанови різних напрямків розвитку сучасного літературознавства, окреслити семантичну площину, 
в якій перетинаються різноманітні літературознавчі концепції. В якості загального знаменника 
виступає, як уже відзначалося, генеральна для монографії ідея продуктивності синергетичного 
наукового синтезу в ході дослідження динаміки креативного процесу, що веде до виникнення 
гармонії через формування художньої домінанти. Хоча вихідними для роботи виступають принципи 
рецептивно-комунікативної школи українського літературознавства, зокрема теоретико-літературні 
позиції Р. Т. Гром'яка, не лише вони піддаються синергетичному переформулюванню. Авторка вбачає 
синергетичний підтекст і відповідний  актуальний у межах її дослідження гносеологічний резерв у 
найрізноманітніших літературознавчих теоріях, й не тільки сучасних. Синергетика виступає в 
монографічному дослідженні в якості методології єдності, яка дозволяє зняти протиріччя між різними 
напрямками розвитку літературознавства, побачити внутрішню цілісність літературознавчого 
дискурсу, яка ніяк не суперечить його складній різнобарвності. Настанова на з'ясування факторів 
єдності сучасного літературознавства, нового усвідомлення специфіки об'єктно-предметної сфери цієї 
наукової дисципліни та її місця серед інших наукових дисциплін, подолання сьогоднішньої кризи 
теорії, яка в українській науці про літературу проявляється зокрема й у все не зникаючій залежності 
від зарубіжних авторитетів (будь-якої просторової локалізації та ідеологічної визначеності), завдяки 
відкриттю нових можливостей у постанові проблем та їх вирішенні на шляху міждисциплінарної 
наукової взаємодії, зумовлює особливу актуальність та значущість монографії С. М. Луцак.  

Надзвичайно  вдалим видається в монографічному дослідженні рішення застосовувати основні 
теоретичні положення щодо української літератури межі ХІХ – ХХ століть. Як відомо, художня 
практика завжди випереджає науку про літературу, містить потужний теоретико-літературний та 
методологічний ресурс, який лише згодом усвідомлюється науковцями, оскільки в багатьох 
відношеннях зумовлює розгортання літературознавчого дискурсу. Мова йде не тільки про наукові 
розвідки великих митців, які були не лише геніальними авторами, але й геніальними читачами 
(приміром, теоретико-літературні та критичні праці І. Франка, що, до речі, згадуються в монографії 
С. М. Луцак). Йдеться про самі літературно-художні твори, їх формально-змістовну організацію, яка 
для літературознавця, що прагне зайняти позицію ідеального читача, виступає в якості єдино 
надійного орієнтира й мірила правильності обраного шляху розуміння. Проаналізовані в монографії 
твори І. Франка, М. Коцюбинського, О. Кобилянської, В. Стефаника, Лесі Українки, що яскраво 
представляють український художній дискурс періоду переходу від реалізму до модернізму, 
виявляються суголосними основним векторам здійснюваного наукового дослідження й за своєю 
проблемно-тематичною визначеністю – особливою цікавістю до природи творчості, феномену митця, 
процесів становлення й буття творчої свідомості, механізмів сприйняття мистецько-художніх творів, 
й за поетикою. Виникає ефект своєрідної рими між теоретико-літературними науковими запитами 
межі ХХ – ХХІ століть й художніми розвідками межі століть ХІХ та ХХ, що відповідає сучасним 
уявленням про статус перехідних періодів в історії культури й надає монографії внутрішньої 
цілісності. Авторка, спираючись на наявний в українському літературознавстві досвід наукового 
осягнення зазначених творів, виходить за межі цього досвіду, пропонує власне бачення особливостей 
формально-змістовної організації класичних зразків літератури кінця ХІХ – початку ХХ століть, 
зумовлене синергетичним уточненням теоретико-літературних уявлень і щодо природи художньої 
творчості, і щодо онтології літературного твору.    

Викликає цікавість розроблена й застосована в монографії по відношенню до ряду творів методика 
комп'ютерного моделювання художнього тексту з метою встановлення міток золотого перетину, що 
дозволяє, згідно з концепцією авторки, буквально побачити семантичне осердя твору, унаочнити його 
змістовну домінанту. Такого роду маніпуляції з текстом не сприймаються як його руйнування, 
дозволяють оцінити композиційну майстерність митця, а іноді й виявити приховану авторську 
інтенційність. Водночас поряд з такого роду комп'ютерними аналітичними операціями, 
здійснюваними щодо художніх текстів й поданими в додатку, в основній частині монографії 
представлені достатньо переконливі та аналітично мотивовані інтерпретаційні моделі літературних 
творів.  

Зазначимо, що поняття "модель" та "моделювання", вживаються в рецензованому дослідженні 
активно та, на наш погляд, методологічно вивірено. Художнє моделювання дійсності в цілісності 
літературного твору співвідноситься з літературознавчим синергетичним моделюванням креативних 
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процесів, пов'язаних з діяльністю автора та реципієнта, а також побудовою теоретичних моделей 
історико-літературних явищ різного ґатунку. Власне, концепт домінанти розглядається С. М. Луцак 
як загальнокультурна когнітивна модель, що відображає "універсальність дуально-єдиних принципів 
структурування онтологічної і художньо-естетичної сфер" [1: 96]. Якщо явища домінування 
зумовлюють особливості розгортання будь-яких (і онтологічних, і мистецьких)  процесів 
саморозвитку та органічної гармонізації, моделювання сприймається як відповідний цій 
універсальності спосіб і художньої, і наукової репрезентації [2] процесів, що відбуваються в 
дійсності, в процесах миследіяльності (поняття, введене російським методологом 
Г. П. Щедровицьким [3]).  

Поняття "моделювання" виявилось винесеним у назву другого розділу монографії – "Дійсність ↔ 
домінанта ↔ мистецько-образний простір" – закономірності моделювання цілісності художнього 
світу", мета якого визначається як дослідження "функції т.зв. стандартних когнітивних моделей у 
динамічних процесах виникнення і побутування мистецько-образного світу" з переважною 
орієнтацією на "синергетичний пошук конструктивного фактора мирогенезу в розвиткові креативних 
устремлінь митця" [1: 82]. Настанова когнітивізму на встановлення зв’язків між структурами 
мислення та вираження думки поєднується в даному розділі монографії з власне синергетичними 
настановами. При цьому програмове для книги в цілому введення основної проблематики 
дослідження в широкий загальнокультурний контекст не призводить до втрати специфічно 
літературознавчого предмета наукового осягнення, цієї небезпеки, цілком реальної в межах від 
початку задекларованого міждисциплінарного підходу авторка, на наш погляд, щасливо уникає. 
Навпаки, розгляд процесу творення цілісного мистецько-образного світу у зв’язку з загальними 
законами функціонування людської культури, які проявляють сутність людини, дозволяє краще 
зрозуміти й феномен літературно-художнього твору, його антропологічну значущість. Можливо, як 
дещо далекий від літературознавства сприймається екскурс у нейрофізіологічні підвалини 
креативного процесу, але оскільки першоджерело наукового концепту "домінанта" в його сучасному 
терміновжитку пов’язане саме з усвідомленням особливостей діяльності головного мозку людини, 
цей екскурс набуває легітимності в межах рецензованого монографічного дослідження.    

Синергетичне тлумачення літературної творчості вимагає зробити виразний акцент на 
динамічному смислотворенні в художньому цілому, динамічній  поетиці літературного твору, головні 
закономірності якої були виділені ще у 60-80 роках ХХ ст. Р. Т. Гром’яком. Спираючись на ідеї 
відомого українського літературознавця щодо взаємодії "динамічного та статичного складників 
естетичної свідомості, структури художнього цілого, процесів сприймання" [1: 128] (звернімо увагу 
на кореляцію компонентів побудованого ряду, яка багато в чому зумовлює структуру дослідження 
С. М. Луцак, логіку його розгортання), авторка монографії докладно аналізує аспекти динамічного 
перетворення (структурування, оформлення) художньо-естетичного матеріалу. Зокрема, вона 
зупиняється на ролі жанрових структур, жанрової домінанти в процесі становлення художньої 
цілісності, звертає увагу на формування оповідної матриці, упорядкування сюжетно-композиційного 
ладу, значущість часопросторових ознак, впливовість "домінанти стильової епохи, яка має здатність 
проникати у різні  поетикальні компоненти" [1: 133],  ілюструючи свої теоретичні міркування з 
приводу відображення на різних рівнях художнього цілого динамічності креативного процесу, його 
"антиномійно-адекватного" перебігу аналізом відповідних аспектів поетики творів В. Стефаника 
("Злодій", "Катруся"), О. Кобилянської ("Valse mélancolique"), І. Франка ("Похорон") та їх 
домінантних чинників.  

Певний сумнів викликає один нюанс у судженні авторки монографії щодо "діалектико-
синергетичного процесу перетворення авторського способу світомислення у відповідну систему 
мистецьких форм" [1: 143]. На наш погляд, спосіб авторського світомислення не передує створенню 
художньої цілісності літературного твору, не може характеризуватися як дещо стале, готове, 
внутрішньо завершене, існуюче поза процесом творчості. Авторське світомислення реалізується саме 
в мистецьких формах, точніше в процесі їх народження, становлення, тобто не лише спосіб 
авторського світомислення породжує художню форму, але й художня форма впливає на авторське 
світомислення, надає йому принципово нової якості, неможливої без наявності самого факту 
гармонійного перетворення, оформлення художньо-естетичного матеріалу, становлення формозмісту. 
Таким чином, діалектичність процесу літературно-художньої творчості завжди виявляється глибшою, 
ніж ми здатні усвідомити  в той чи інший  момент, а динаміка цього процесу направлена не лише на 
об’єкт творчості (художня цілісність літературного твору) та через нього на реципієнта, але й на 
суб’єкта творчості. Саме в цьому полягає глибинний онтологічний сенс літературно-художньої 
творчості як такої – у творенні суб’єкта-творця, наділеного свідомістю, особлива якість якої не могла 
б бути сформована безпосередньо жодними обставинами соціально-історичного буття,  могла 
розвинутись лише в процесі становлення цілісності літературного твору, яка породжує й відображає 
водночас цілісність світу та цілісність творчої особистості.  Власне, наше уточнення збігається 
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деякою мірою з міркуваннями авторки з приводу діалектичного та синергетичного сенсу, що 
розкривається завдяки співвіднесенню "не синонімічних, але семантично дотичних" понять 
"художній" та "естетичний"  [1: 148].   

Авторська настанова на синергетичну увагу до динамічно-процесуальних та домінантних аспектів 
онтології літературного твору залишається незмінною в третьому розділі монографічного 
дослідження – "Письменник ↔ домінанта ↔ читач": динаміка рецептивно-комунікативного процесу", 
покликаному науково осягнути "функцію т.зв. домінантного проекту дійсності у динамічних 
процесах побутування мистецько-образного світу" з переважним зосередженням "на синергетичому 
пошуку різноманітних ментальних осердь, які динамічно структурують рецептивно-комунікативний 
процес" [1: 166]. Оскільки читач є необхідним учасником цього процесу, поза сферою діяльності 
якого буття літературного твору унеможливлюється, дослідження динаміки естетичного сприйняття, 
його зумовленості феноменом художньої цілісності, що опосередковує естетичний діалог  між 
автором та читачем, виявляється необхідним. Авторці монографії вдається переплавити надзвичайно 
впливові в сучасному літературознавстві, концептуально значущі теоретичні ідеї, пов’язані з 
філософією та естетикою діалогу, теорією художньої цілісності, настановами рецептивно-
комунікативної школи літературознавства, у струнку концепцію, домінантна логіка якої базується на 
уявленні про фіксацію  на різних рівнях "рецептивно-комунікативної партитури літературного твору" 
авторської стратегії сприймання формозмісту "ідеальним читачем", що має обов’язково відчитати 
домінантні знаки цієї стратегії (які ми назвали б авторськими інтерпретаційними моделями 
літературного твору). Підкреслюючи значення безпосереднього контакту літературознавця, що 
прагне зайняти запрограмовану самим автором позицію "ідеального читача", з текстом літературного 
твору, авторка звертає особливу увагу на такі характеристики "актуалізації енергії естетичного поля" 
[1: 202] літературного твору як "зворотно-поступальний характер сприймання" [1: 206] та 
"домінування операції зіпростиставлення в процесі естетичної оцінки художніх явищ" [1: 224]. 

У четвертому розділі монографії – "Використання концепту домінанти для розгляду специфіки 
наукового наративу" – здійснюється спроба реконструкції "енергетичних проектів буття" авторів ряду 
монографічних досліджень та збірників праць представників українського літературознавства, а саме 
В. Мазепи, С. Гординського, Р. Гром’яка, Р. Піхманця, М. Ткачука, І. Козлика, С. Хороба, 
Я. Мельника. Настанова на літературознавче моделювання домінантних, стрижневих рис наукової 
творчості окремих літературознавців спочатку сприймається як дещо несподівана, адже головним 
предметом наукового осягнення в монографії оголошено домінанту як ментальне осердя художньо-
естетичного процесу. Вибір же авторів та праць для аналізу, на перший погляд, здається недостатньо 
мотивованим, поєднання їх в одному контексті мозаїчно-еклектичним. Але якщо художньо-
естетичний процес неможливий без запрограмованої особливостями організації формозмісту 
літературного твору участі реципієнта, а літературознавець – це людина, що прагне реалізувати 
позицію "ідеального читача", звернення до  різноманітних літературознавчих праць, які так або 
інакше фіксують різні аспекти та виміри досвіду прочитання творів, виявиться закономірним та 
необхідним. Завдяки цьому зверненню монографія набуває внутрішньої завершеності, оскільки 
концепт "домінанта" виявляється дієвим для характеристики діяльності всіх учасників кретивного 
процесу на всіх стадіях його здійснення, акцентує цілісність цього процесу, яка віддзеркалює 
цілісність  культури, що зберігається, незважаючи на величезну кількість її творців та співтворців, 
саме завдяки домінуванню творчості в свідомій діяльності людства, скерованій передусім на творення 
самої людини.   

Струнка побудова й повна реалізація концепції (якій підпорядковане навіть оформлення книги), 
широта й поліфонічність літературознавчого мислення, глибока професійна й особистісна 
зацікавленість щодо механізмів здійснення та зовнішніх виявів процесів творчості та співтворчості, 
настанова на міждисциплінарну взаємодію й здатність її здійснювати, звертаючись не лише до 
гуманітарних, але й до природничих (точних) наукових дисциплін, внутрішня завершеність наукового 
наративу проявляють "проект буття" авторки монографічного дослідження, рівень якого, безперечно, 
відповідає високій планці докторського проекту. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
1. Луцак С. М. Домінанта як ментальне осердя художньо-естетичного процесу (на матеріалі української 

літератури межі ХІХ – ХХ століть): [монографія] / Світлана Луцак; [наук. ред. Р. Т. Гром'як]. – Івано-
Франківськ: Фоліант, 2010. – 400 с.  

2. Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание: Пер. с англ. / Общ. ред. и послесл. 
И. Б. Новика и В. Н. Садовского. – М.: Прогресс, 1988. – 507 с. 

3. Щедровицкий Г. П. Избранные труды. — М.: Шк. культ. полит., 1995. — 800 с. 



 

 

ЗМІСТ 
 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ ....................................................................................................................... 3 
О. П. Поліщук. Постнекласична наука: соціально-гуманітарний поворот ....................................... 3 
А. О. Довгань. Р. Декарт і Л. Виготський  (продовження картезіанської традиції чи її 
заперечення) .......................................................................................................................................... 8 
Л. О. Стасюк. Кальвіністський протестантизм як чинник соціалізації особистості .................... 13 
О.  В. Яковлєва. Особливості мовного середовища в Україні та в українських ВНЗ  у ході 
модернізації системи освіти............................................................................................................... 18 
І. А. Нагіленко. Гармонія індивіда в поглядах філософів XX століття ........................................... 25 
Л. В. Горохова. Страх як екзистенціал буття сучасної людини...................................................... 33 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ....................................................................................................................... 37 
І. І. Костікова. Формування культури використання  інформаційно-комунікаційних технологій 
студентами ......................................................................................................................................... 37 
Т. В. Самосенкова. Комунікативно-когнітивний підхід  до навчання російській мові іноземних 
студентів............................................................................................................................................. 42 
О. Б. Тарнопольський. Використання Інтернет-технологій у навчанні англійської мови 
для професійного спілкування студентів немовних спеціальностей.................................................. 47 
М. І. Бобак, В. Й. Кульчицький, І. А. Прокоп. Проблема збереження духовно-моральних 
цінностей  у процесі виховання підростаючого покоління ................................................................. 52 
С. П. Бондар. Модернізація методів навчання у профільній школі ................................................... 56 
Г. О. Васьківська. Концептуальні підходи до формування системи знань про людину .................. 62 
О. С. Заблоцька. Результати педагогічного експерименту з формування 
предметних компетенцій з хімії у студентів-екологів ....................................................................... 68 
В. О. Калінін. Соціокультурні педагогічні задачі як інноваційні технології формування професійної 
компетентності майбутнього вчителя іноземної мови .................................................................... 73 
О. А. Кучерук. Методи формування комунікативної компетентності в процесі дидактичного 
дискурсу ............................................................................................................................................... 77 
Г. В. Лещук. Актуальні тенденції розвитку сім’ї як соціально-виховного інституту .................... 82 
О. І. Матяш, А. В. Прус. Окремі аспекти формування математичних понять.............................. 87 
О. Р. Павлішак. Професійна компетентність як мета підготовки соціального педагога в Австрії
.............................................................................................................................................................. 94 
Є. П. Степанов. Формування толерантності як невід'ємної складової сучасного фахівця ............. 98 
А. О. Близнюк. Навчання письма англійською мовою майбутніх психологів................................. 102 
Д. В. Горобець. Визначення основних стратегічних орієнтирів управління розвитком сучасного 
педагогічного коледжу ...................................................................................................................... 106 
П. І. Замаскіна. Концептуально-дидактична модель профільного самовизначення учнів................ 110 
О. Л. Зарицька. Наукові засади добору змісту навчального матеріалу  при створенні модульної 
структури  дистанційного курсу  "Бази даних та інформаційні системи" .................................... 115 
О. А. Зимовець. Формування професійно-комунікативних умінь майбутніх учителів гуманітарних 
дисциплін  засобами інформаційно-комунікаційних технологій  (на прикладі вчителя іноземних мов)
............................................................................................................................................................ 121 
В. В. Лучкевич. Культурно-освітній протестантський рух в Україні у XVI ст.:  проблеми 
історіографічних інтерпретацій...................................................................................................... 130 
Л. Б. Сліпченко. Особливості аудіювання та говоріння  у процесі навчання англомовних ділових 
телефонних бесід та переговорів майбутніх економістів............................................................... 134 
Г. Є. Чепорова. Застосування ситуаційного методу навчання у формуванні професійної 
компетентності студентів-економістів......................................................................................... 140 



 

 

Т. В. Шиян. Використання подкастів у викладанні курсу "Business English" для студентів 
гуманітарних спеціальностей ...........................................................................................................145 
Д. В. Жуковська. Засади дистанційного навчання школярів ЗОШ .................................................149 
С. С. Жуковський. Аналіз, дослідження та розв’язування конкурсних задач під час учнівської 
олімпіади з інформатики...................................................................................................................153 
О. М. Зіноватна. Мовна освіта у США в контексті мовної ситуації та мовної політики............158 
О. В. Мушка. Реформування Наркомосом змісту освіти в шкільних закладах України періоду 1920-
1930 рр................................................................................................................................................164 
Я. В. Карлінська. Педагогічні умови формування інформаційної компетентності студентів у 
процесі навчання природничо-математичних дисциплін..................................................................169 
О. Л. Мірошник. Моделювання як засіб реалізації педагогічних ідей .............................................176 
І. М. Назаренко. Проблема творчого потенціалу особистості  на сучасному етапі розвитку 
освіти та науки .................................................................................................................................179 
Л. М. Семенець. Педагогічна компетентність викладача як умова формування професійної 
готовності майбутнього вчителя.....................................................................................................183 
Б. В. Сербин. Структура інформатичної компетентності в системі безперервної професійної 
освіти:  на прикладі слухачів курсів державної служби зайнятості України .................................187 
О. Є. Чернишенко. Проблеми готовності майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України до 
вільного володіння іноземною мовою .................................................................................................193 
З. П. Шарлович. Теоретичні засади формування професійно-педагогічної компетентності медичних 
сестер сімейної медицини  як провідної умови медсестринської діяльності ...................................199 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ .....................................................................................................................203 
О. В. Євченко. Особливості організації текстової єдності у постмодерністському романі 
І. Кальвіно "Якщо одного разу зимової ночі мандрівник…" ..............................................................203 
О. О. Юрчук. Творчість О. Теліги: реінкарнація української жіночості в умовах потреби 
боротьби за українську націю...........................................................................................................209 
С. Ю. Кондратюк. Розвиток семантики лексеми "масло" в українських, англійських, німецьких, 
французьких і угорських прислів’ях і фразеологізмах та особливості їх перекладу ........................213 
Ю. М. Нідзельська. Особливості формування державності єврейського народу в англійській мові
............................................................................................................................................................218 
С. В. Герасимчук. Алегорія як літературний прийом у структурі художньої свідомості 
Середньовіччя.....................................................................................................................................222 
Н. І. Дрофя’к. Субстантивна конструкція як одиниця малого синтаксису ...................................227 
С. К. Топачевський. Синтаксичні прояви зниження категоричності впливу  в англомовних 
рекламних повідомленнях ...................................................................................................................231 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ .............................................................................................................................235 
Н. І. Астрахан. Рецензія на монографію С. М. Луцак  "Домінанта як ментальне осердя художньо-
естетичного процесу  (на матеріалі української літератури межі ХІХ – ХХ ст.)"........................235 
 


	ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
	О. П. Поліщук
	ПОСТНЕКЛАСИЧНА НАУКА: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ ПОВОРОТ

	А. О. Довгань
	Р. ДЕКАРТ І Л. ВИГОТСЬКИЙ (ПРОДОВЖЕННЯ КАРТЕЗІАНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ ЧИ ЇЇ ЗАПЕРЕЧЕННЯ)

	Л. О. Стасюк
	КАЛЬВІНІСТСЬКИЙ ПРОТЕСТАНТИЗМ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

	О. В. Яковлєва
	ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКИХ ВНЗ У ХОДІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

	І. А. Нагіленко
	ГАРМОНІЯ ІНДИВІДА В ПОГЛЯДАХ ФІЛОСОФІВ XX СТОЛІТТЯ

	Л. В. Горохова
	СТРАХ ЯК ЕКЗИСТЕНЦІАЛ БУТТЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ


	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	І. І. Костікова
	ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ВИКОРИСТАННЯІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СТУДЕНТАМИ

	Т. В. Самосенкова
	КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

	О. Б. Тарнопольський
	ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

	М. І. Бобак, В. Й. Кульчицький, І. А. Прокоп
	ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

	С. П. Бондар
	МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

	Г. О. Васьківська
	КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДИНУ

	О. С. Заблоцька
	РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ З ХІМІЇ У СТУДЕНТІВ-ЕКОЛОГІВ

	В. О. Калінін
	СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАДАЧІ ЯК ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

	О. А. Кучерук
	МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ДИДАКТИЧНОГО ДИСКУРСУ

	Г. В. Лещук
	АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІМ’Ї ЯК СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОГО ІНСТИТУТУ

	О. І. Матяш, А. В. Прус
	ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ

	О. Р. Павлішак
	ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК МЕТА ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В АВСТРІЇ

	Є. П. Степанов
	ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК НЕВІД'ЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ

	А. О. Близнюк
	НАВЧАННЯ ПИСЬМА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

	Д. В. Горобець
	ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ СТРАТЕГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ

	П. І. Замаскіна
	КОНЦЕПТУАЛЬНО-ДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОФІЛЬНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ

	О. Л. Зарицька
	НАУКОВІ ЗАСАДИ ДОБОРУ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ПРИ СТВОРЕННІ МОДУЛЬНОЇ СТРУКТУРИ  ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ "БАЗИ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ"

	О. А. Зимовець
	ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬМАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ)

	В. В. Лучкевич
	КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ПРОТЕСТАНТСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ У XVI СТ.: ПРОБЛЕМИ ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ

	Л. Б. Сліпченко
	ОСОБЛИВОСТІ АУДІЮВАННЯ ТА ГОВОРІННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНИХ ДІЛОВИХ ТЕЛЕФОННИХ БЕСІД ТА ПЕРЕГОВОРІВ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

	Г. Є. Чепорова
	ЗАСТОСУВАННЯ СИТУАЦІЙНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ

	Т. В. Шиян
	ВИКОРИСТАННЯ ПОДКАСТІВ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ "BUSINESS ENGLISH"ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

	Д. В. Жуковська
	ЗАСАДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ЗОШ

	С. С. Жуковський
	АНАЛІЗ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОНКУРСНИХ ЗАДАЧ ПІД ЧАС УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИ

	О. М. Зіноватна
	МОВНА ОСВІТА У США В КОНТЕКСТІ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ ТА МОВНОЇ ПОЛІТИКИ

	О. В. Мушка
	РЕФОРМУВАННЯ НАРКОМОСОМ ЗМІСТУ ОСВІТИ В ШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ 1920-1930 РР.

	Я. В. Карлінська
	ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

	О. Л. Мірошник
	МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ

	І. М. Назаренко
	ПРОБЛЕМА ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІНА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ТА НАУКИ

	Л. М. Семенець
	ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

	Б. В. Сербин
	СТРУКТУРА ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: НА ПРИКЛАДІ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

	О. Є. Чернишенко
	ПРОБЛЕМИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬКМВС УКРАЇНИ ДО ВІЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

	З. П. Шарлович
	ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІМЕДИЧНИХ СЕСТЕР СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ЯК ПРОВІДНОЇ УМОВИ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


	ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
	О. В. Євченко
	ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕКСТОВОЇ ЄДНОСТІ У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ РОМАНІ І. КАЛЬВІНО "ЯКЩО ОДНОГО РАЗУ ЗИМОВОЇ НОЧІ МАНДРІВНИК…"

	С. Ю. Кондратюк
	РОЗВИТОК СЕМАНТИКИ ЛЕКСЕМИ "МАСЛО" В УКРАЇНСЬКИХ, АНГЛІЙСЬКИХ, НІМЕЦЬКИХ, ФРАНЦУЗЬКИХ І УГОРСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЯХ І ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ

	Ю. М. Нідзельська
	ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОСТІ ЄВРЕЙСЬКОГО НАРОДУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

	С. В. Герасимчук
	АЛЕГОРІЯ ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРИЙОМ У СТРУКТУРІ ХУДОЖНЬОЇ СВІДОМОСТІ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

	Н. І. Дрофя’к
	СУБСТАНТИВНА КОНСТРУКЦІЯ ЯК ОДИНИЦЯ МАЛОГО СИНТАКСИСУ

	С. К. Топачевський
	СИНТАКСИЧНІ ПРОЯВИ ЗНИЖЕННЯ КАТЕГОРИЧНОСТІ ВПЛИВУВ АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ


	НАУКОВЕ ЖИТТЯ
	Н. І. Астрахан
	РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ С. М. ЛУЦАК "ДОМІНАНТА ЯК МЕНТАЛЬНЕ ОСЕРДЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ПРОЦЕСУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ МЕЖІ ХІХ – ХХ СТ.)"



