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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ  

УДК 7.038.6 
В.Г. Воронкова, 

доктор философских наук, профессор 
(Запорожская инженерная академия) 

ИСТОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОСТМОДЕРНИЗМА: СТАТУС, РАЗНОВИДНОСТИ И 
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

В статье рассматривается статус постмодернизма, дается его характеристика, истоки 
возникновения, типы постмодернизма, персоналии и их специфические подходы к рассмотрению 
сущности данного направления; понятийно-категориальный аппарат – интертекстуальность, 

деконструкция, истина; дается философское осмысление особенностей постмодернизма; представлена 
парадигма постмодернизма, а также её характерные черты и особенности. 

Введение. Постмодернизм – совокупное обозначение наметившихся в последние два десятилетия 
тенденций в культурном самосознании развитых стран Запада и процессов, происходящих в нем. 
Понятия "постмодернизм", "постмодерн" многозначны и используются для обозначения своеобразного 
направления в современной философии, искусстве, политике, религии, этике, образе жизни, 
мировосприятии; для периодизации культуры и обозначения соответствующей концепции, которая 
формируется на основе изменений, происходящих в общественных и экономический структурах в 
условиях модернизации общества. Постмодернизм – это многозначный и динамически подвижный в 
зависимости от исторического, социального и национального контекста комплекс философских, 
эпистемологических, научно-теоретических и эмоционально-эстетических представлений. 
Постмодернизм выступает как характеристика определенного менталитета, определенного способа 
мировосприятия, мироощущения и оценки познавательных возможностей человека, а так же его места и 
роли в окружающем мире. Большинство феноменов постмодернизма возникло как специфическая 
реакция на устоявшиеся формы предшествующей культуры ведущих стран Западной Европы и США. 
Исследователи постмодернизма склоняются к тому, что постмодернизм сначала возникает в русле 
художественной культуры (в США – с конца 40-х начала 50-х годов), во Франции (с установлением 
Пятой республики – 1958 г.), однако очень скоро распространяется на другие сферы – философию, 
политику, религию, науку [1:57]. 

Термин "постмодернизм" не имеет однозначного определения, так как по своей сути это 
амбивалентное и противоречивое явление. Нередко в качестве термина "постмодернизм" используют 
экзистенциализм позднего М. Хайдеггера, постпозитивизм П. Фейербенда, постструктурализм Ж. Дер-
риды и Ж. Делеза, постструктурализм М. Фуко. Его представители: 

• Жак Лакан (1901-1981); 
• Жак Деррида (род. 1930); 
• Жорж Батай (1887-1962); 
• Жиль Делез (1925-1995); 
• Мишель Фуко (1926-1984); 
• Ролан Барт (1915-1980); 
• Ричард Рорти (род. 1931). 

Все эти разновидности постмодернизма отражают тенденции в современной западной культуре, 
выразившиеся в конструктивной критике классического рационализма и традиционных ориентиров 
метафизического мышления. Динамика постмодернизма сводится к тому, чтобы дать качественно новый 
подход к определению природы философии и ее роли в жизни общества, выявить историю духа 
философии. Настоящая статья имеет целью подытожить имеющийся опыт исследования сущности 
постмодернизма. 

Обсуждение проблемы. Истоки постмодернизма усматривают в литературных экспериментах второй 
половины XIX в., в авангарде 10-20 гг. ХХ в., его широкое распространение встречается в 60-е годы 
ХХ в. для характеристики новаций в литературе и искусстве, трансформации социально-экономической 
и социально-политической сфер. 

Уже в 70-е годы он выходит за рамки локальных философских или культурологических теорий и 
школ и получает широкое распространение во всем западном мире. За последние 20 лет термин 
"постмодернизм", во многом благодаря введенному Ж.-Ф. Лиотаром понятию "постмодернистского 
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состояния", распространился на все сферы культуры. Нередко в качестве синонимов термина 
"постмодернизм" используют "постструктурализм", "неоструктурализм" и др. Все эти термины отражают 
тенденции в современной западной культуре. Несмотря на разночтение в понимании термина 
"постмодернизм", все его исследователи согласны в том, что он представляет собой реакцию на 
модернизм или отход от последнего. 

"Постмодернистский взрыв" представляет сегодня наиболее серьезное испытание для академической 
аналитической философии и других разновидностей современного рационализма. В известном роде 
современная ситуация напоминает противостояние позиций риторики (аналог философии 
постмодернизма) и диалектики (аналог аналитической философии) в средневековой европейской 
культуре. Исход спора современных "риториков" и "диалектиков" предсказать очень сложно [2:17]. 

До сих пор нет единого мнения о времени появления термина "постмодернизм": Р. Панвиц в книге 
"Кризис европейской культуры" (1917) говорит о "постмодернистском человеке" как разновидности 
декаданса и варварства, выплывающем из водоворота, радикальной революции и европейского 
нигилизма. В Средние века под "постмодерном" все чаще понимается современная фаза западной 
культуры. 

Статус постмодерна встречается в философии Лиотара как качественно новый подход к определению 
философии и ее роли в жизни общества. Термин "постмодернизм" был воскрешен в 60-е годы 
американским литературоведом Хассаном для описания некоторых новых явлений в американской 
литературе. В 70-е годы виднейший американский исследователь постмодернизма А. Джеймсон исходил 
из того, что это слово обозначает эпоху истории западной цивилизации, идущую на смену так 
называемому "новому времени". 

Постмодернизм представляет собой своего рода реакцию на монотонность универсального видения 
мира в модернизме. Отрицается позитивистский, технократический и рационалистический универсализм 
последнего, который связан был с верой в линейный прогресс общества, абсолютную истину, 
рациональное планирование идеальных социальных порядков со стандартизацией знания и 
производства. 

В истории философской мысли выделяются четыре типа постмодернизма: первый тип опирается на 
традиции авангарда и ориентации на "сырую" реальность, противопоставляется высокоэлитарному 
искусству (американская контркультура 60-х годов). Первоначально постмодернисты фокусировали 
внимание на искусстве, позднее – распространились на более широкий спектр явлений современной 
культуры. Большинство концепций постмодерна относится к сфере интеллектуальных феноменов. 
Второй тип 60-70-х годов связан с развитием постструктурализма, проблематикой философии языка и 
деконструкцией традиционной метафизической парадигмы (Ж. Деррида), Литературные произведения, 
представляющие постмодернизм этого плана, т.е. канонические примеры типа: "Женщина французского 
лейтенанта" Джона Фаулза; "Имя розы" Умберто Эко; "Радуга гравитации" Томаса Пинчена; "Жизнь: 
способ употребления" Жоржа Перека [3:14]. 

Третья разновидность: постмодернистская поэтика. Поэтический коммерческий постмодернизм 
движется в русле неоконсерватизма. 

Четвертая разновидность затрагивает социологические, философские, психологические аспекты 
постмодренизма. Это общая атмосфера упадка эпохи, реакция на типовой конформизм западной 
цивилизации, постмодернистский стиль жизни, модус чувствования home deconstructivus – человека 
эпохи постмодернизма. Так, американский философ Р. Рорти в книге "Случайность. Ирония. 
Солидарность" (1986) утверждает, что истины вовсе нет, она принадлежит высказываниям и потому - 
"там, где нет предложений, нет и истины". Мир не говорит, говорим только мы на языке, который сами 
же и сотворили. Языковые тексты имеют отношение только к другим текстам (и так до бесконечности). 
Они не имеют никакого основания (ни божественного, ни природного) вне языка. Тексты включены в 
языковую игру, и невозможно говорить об "истинном" их смысле, что обрекает на провал все попытки 
отыскать истину;  содержание истины формулируется в каких-то словесных утверждениях; истина не 
открывается, а создается в процессе говорения и написания текстов; истины говорятся людьми; свойство 
лингвистических словообразований, предложений. 

Как показывают исследования многих европейских и американских политологов и социологов, 
современное развитие стран Запада отнюдь не может быть описано как строго упорядоченное. Уже спустя 
десятилетия после окончания второй мировой войны в них наметился поворот к новым постмодернистским 
структурам и отношениям. Они характеризуются шиpoчайшим плюрализмом, альтернативностью, 
постепенным устранением из всех сфер – будь-то политики или экономики, информации или культуры – 
любой универсальной связывающей власти. Западный мир переживает сегодня падение любых 
авторитетов. Люди больше не стремятся идентифицировать себя с государством, какой-либо партией. 
Общество не завораживают великие имена прошлого или герои современной эпохи. Одновременно 
размываются с нарастающей скоростью всевозможные социальные границы, дезорганизуются большие 
сообщества и структуры, растет культурная фрагментаризация. Перестройка открыла путь 
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постмодернистским тенденциям в современном обществе. В настоящее время торжествует не порядок, а 
спонтанность, неорганизованность. Прежняя односторонняя ясность целей и средств человеческого 
поведения и действия сменяется многообразием, неопределенностью, неясностью, сложностью, которые с 
трудом воспринимаются, оцениваются и с обилием ошибок осуществляются [5:71]. 

Проблема риска выходит на первый план, так как сущность риска и его степень можно определить 
через неопределенность, стихийность,  безсознательно-творческую деятельность субъектов по 
преодолению этой необходимости. Поэтому характерными чертами постмодернизма выступают 
неопределенность, культ неясностей, фрагментаризация, игра языка, смешение жанров, мода как код 
культуры, принадлежность к определенной социальной группе, политическая незаангажированность, 
самовыражение, апелляция к религиозному сознанию, экзистенциальные мотивы, различные способы 
самозащиты, игровая раскованность, непредубежденность, открытость. В качестве основной 
характеристики философии постмодернизма можно выделять методологическую плюральность, отход от 
оценочных суждений, отсутствие универсальных авторитетов, перенасыщенность значений ("культура 
избытка"), "итерпретативная поливалентность, уничтожение иерархических конструкций, попытка 
выявить глубинные универсальные ментальные структуры". 

В постмодернизме преобладает поиск скрытых связей между социальными институтами, идеями, 
обычаями, отношениями власти. К представителям постмодернизма и работ на эту тему можно отнести 
Д. Дэвис "Художественная культура: Эссе о постмодерне" (1977); Ч. Дженкс "Язык архитектуры 
постмодерна" (1977); А.Б. Оливье "Интернациональный трансавангард" (1982); К. Батлер "После 
поминок": Эссе о современном авангарде" (1986); Тео Д'ан "Постмодернизм в американской литературе 
и искусстве" (1986); У. Стейнер "Цвета риторики: Проблемы соотношения между современной 
литературой и живописью" (1982). К постмодернизму как эстетическому феномену можно отнести: 
Ихаба Хассана, Дэвида Лоджа, Алана Уайдла, Кристофера Батлера, Доуве Фоккему, Кристин Брук-Роуз, 
Юргена Хабер-Люсса, Михаэля Келера, Андре Ле Во, Жан-Франсуа Лиотара, Дреремо Мадзаро, 
Вольфганга Вельма и др. Постмодернизм оформился под воздействием определенного 
"эпистемологического разрыва" с мировоззренческими концепциями, традиционно характеризуемыми 
как модернистские. Степень отказа от культуры модернизма различными теоретиками понимается по-
разному: от категорического отрицания модернистских ценностей до многообразных способов их 
переосмысливания. Как считает Д. Гриффин, продолжение модернизма несет в себе значительную 
угрозу жизни человечества на планете – что человечество может и должно выйти за пределы 
модернизма. Постмодернизм отвергает прежде всего модернистские ценности, с одной стороны, и 
переосмысливает, заимствует и эксплуатирует ранее выработанные формы – с другой [4:49]. 

Парадигма постмодернизма включает анализ термина "интертекстуальность", введенный в 1967 году 
теоретиком постмодернизма Ю. Кристевой, стал одним из основных при анализе художественного 
произведения постмодернизма. Употребляется не только как средство анализа литературного текста, но и 
для определения того миро- и самоощущения современного человека, которое получило название 
постмодернистская чувствительность. Под влиянием структурализма (Р. Барт, Жю Лакан, М. Фуко, 
Ж. Деррида и др.), отстаивающего панъязыковый характер мышления, сознание человека было 
отождествлено с письменным текстом как якобы единственным более или менее достоверным способом 
его фиксации. В результате все стало рассматриваться как текст: литература, культура, общество, 
история и сам человек. Этот взгляд привел к восприятию человеческой культуры как единого 
"интертекста". Важным последствием уподобления сознания тексту было "интертекстуальное" 
растворение суверенности субъективности человека в текстах-сознаниях, составляющих "великий 
интертекст" культурной традиции. Концепция интертекстуальности тесно связана с теоретической 
"смертью субъекта" (М. Фуко) и "смертью автора", а также "смертью" индивидуального текста. 

Деконструкция – текстуальная активность, подвергающая сомнению метафизические предрассудки, 
помещающие самотождественные понятия внутрь и за пределы рассеивающей языковой игры. Дело 
критика – всячески подчеркивать риторическую функцию языка, разоблачать его претензии на абсолютную 
истинность. В разнообразии интерпретаций как раз и раскрывается игровой иронический характер языка, 
который как бы сам по себе продуцирует смысл. Деконструктивисты, критикуя какую-либо систему, всегда 
показывают, что ее базовые аксиомы всего лишь языковые мифы, условности без определенного 
содержания (идеализм и материализм, реализм и романтизм). Язык используется как средство нагнетания 
"обычных" смыслов с тем, чтобы прорваться в новое – многомерное пространство культуры постмодерна. 
Безусловно, деконструкция может легко переродиться в самовлюбленную игру, если ей не удастся работать 
с текстами на высшем уровне самокритической сознательности. Так, один и тот же текст допускает 
бессчетные истолкования; множественность и равноценность интерпретаций открывают беспредельные 
возможности для игровой комбинаторной активности критики. Интеллектуальная игра нивелирует 
иерархию разных уровней сознания: и чистое содержание, и практическая деятельность, и жанр изложения, 
и язык оказываются замкнутыми друг на друге в единой стихии играющих знаков. Понимание игры как 
бесконечного комбинирования культурных ценностей и знаков в принципе выводимо из трудов 
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Й. Хейзинга. Модель культуры, предлагаемая Деррида, отвечает многим признакам игры, названным 
Хайзингом: "свободный дух, самоценность, театральность, повторяемость, ставка на случайность, риск, 
шанс, тайна результата, наконец, элемент забавы, весельця" [6:28]. 

Очередная система каждый раз пытается обуздать свободу игры, редуцировать пульсирующую 
структурность до жесткой формы археологии. Ключ к жестким формам метафизики – понимание Бытия 
через проявленность, присутствие. Идея присутствия налицо во всех основных категориях европейской 
метафизики – сущность, существование, субстанция, субъект, трансцендентальность, сознание, Бог, 
человек. В очередной раз оказывается, что предложенная сетка категорий не описывает сущность 
процессов и наступает перекодировка понятий – в дело вступает динамика игры. 

Истина – это мобильная армия метафор, местоимений и антропоморфизмов. Истина – это иллюзии. 
Смысл – функция игры, восстание против "философского тоталитаризма", и нет пределов игровому 
пространству. Постмодернизм приходит к выводу: нынешняя система функционирует иначе, нет канона, 
все различия равны (принцип дополнительности). Ведущим принципом является иронический коллаж. 
Смысл возникает в различии, и от этого расшифровка "иллюзий" и "следов" составляет в большей мере 
тот труд понимания, который требуется от читателя деконструктивных работ [12:79]. 

Постмодернизм – это поиск новых форм отношений человека с миром, новых ценностей и новых 
критериев. Постмодернизм несет в себе не только проблему исчерпанности предшествующего типа 
сознания, а значит и культуры, которая просуществовала десятки столетий, но и проблему поиска того, 
что будет дальше, поиска новых принципов грядущей культуры. Сила постмодернистского мышления 
именно в признании культурного постмодернизма, который открывает простор для открытого диалога, 
освобождает от догматизма. 

Основные представители постмодернизма (Ж. Деррира, Ж. Лиотар, Делез) сконструировали 
литературу постмодернизма, которая покоится на постулате об интенциональности сознания. Философы-
постмодернисты являются представителями номиналистической культуры. Номинализм (лат. nomia – 
"имя") – учение, согласно которому существуют только единичные вещи, а общие понятия (универсалии) 
– есть творение ума, в действительном мире им ничего не соответствует. Номиналистические установки 
постмодернизма сформировались под влиянием не только античного кинизма, но и философии языка, 
активно разрабатываемой такими философами и лингвистами, как Ф. Ницше, Ч. Пирс, Э. Сепир и 
Б. Уорф, М. Фуко, Ф. де Соссюр. Так, например, лингвист Ф. де Сосюр постулировал произвольность 
связей между словом и предметом, знаком и означаемым. М. Фуко провел генеалогические исследования 
в области социального конструирования язика, Э. Сепир и Б. Уорф утверждали, что язык формулирует 
наше восприятие действительности, что человеческий познавательный опыт заранее проструктурирован 
языком. Постмодернизм, напротив, отдает предпочтение гетерогенности и различию как 
освободительным силам в переопределении культуры [10:56].  

Аналитика постмодернизма сводится к фрагментации, неопределенности и неприятии всех 
универсальных, или тотализирующих, дискурсов. Новое открытие прагматизма в философии (Р. Ротри), 
изменение идей в философии науки (Т. Кун и П. Фейерабенд), смещение акцента в исторической науке в 
сторону "прерывности" и "различия" (М.Фуко), новые открытия в математике ("теория катастроф"), 
возникновение интереса к "Другому" в этике, политике "Я" антропологии - все это указывает на глубокие 
сдвиги, как в культурной парадигме, так и в структуре мировосприятия в начале XXІ века. 

Виднейший американский исследователь постмодернизма Ф. Джеймисон связывает эти сдвиги с 
постмодернистской ситуацией. Одно из наиболее характерных черт постмодернизма является то, каким 
образом в нем образовался "новый дискурсивный жанр". Он представляет собой смесь самых различных 
типов критического анализа – экономических прогнозов, исследований маркетинга, культурных теорий, 
религиозных возрождений. Этот сдвиг характеризуется отказом от теорий, претендующих на 
универсальное применение. В плане социальной прагматики постмодернизм может быть понят как 
выражение новой ситуации, в которой общество и культура пытаются обнаружить продуктивные святи, 
традиции и инновации, охранения и обновления социальных форм. Время, когда доминировала 
традиция, давно миновало. Возникают мотивы, которые были формой воспроизведения социального 
опыта, включения их традиции в длящийся диалог (полилог) культур и социальных общностей, традиции 
художественных, научных направлений, религиозных движений. Речь идет об их сочетаниях, формах их 
взаимодействия, о языке их взаимопонимания. В этом плане перспектива деконструкции культурных 
стандартов и привилегированных позиций, намечаемая постмодернизмом, имеет серьезный культурный 
смысл и эвристическую ценность [7:43]. 

Как отмечает Ф. Джеймисон, постмодернистский мир - полностью мир человека, в котором культура 
стала поистине "второй природой", и именно процессы, происходящие в культуре, наиболее 
показательны для постмодерна. Постмодерн надо рассматривать как продукт "постмодернистского 
человека", способного функционировать в специфическом социоэкономическом мире, создающем 
ситуацию, на которую постмодернизм является ответом [11:17]. 
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Постмодернизм как направление в современной литературной критике (Ж.-Ф. Лиотар, И. Хассан, 
Ф. Джеймисон, Д.В. Фоккема, Т. Д'ан, Дж. Батлер, Д. Лодж) опирается на теорию и практику 
постструктурализма и деконструктивизма, характеризуется как попытка выявить на уровне организации 
художественного текста определенный мировоззренческий комплекс эмоционально окрашенных 
представлений. Сторонники постмодернизма оперируют такими понятиями: "мир как хаос", "мир как 
текст", "сознание как текст", постмодернистская чувствительность, интертекстуальность, двойной код, 
"пародийный модус повествования", противоречивость, дискретность, фрагментарность повествования, 
"затрудненная коммуникация". В теории постмодернизм получил объяснение как "новое видение мира". 
В работах теоретиков постмодернизма были выделены главные положения постструктурализма и 
деконструктивизма, которые были синтезированы и спроецированы на современные искусства. 
Обобщающая характеристика постмодернистского искусства в творчестве И. Хассана выражает 
следующим образом культурную парадигму современности: 

– неопределенность, открытость, незавершенность; 
– фрагментарность, тяготение к деконструкции, к коллажам; 
– отказ от канонов, авторитетов, ироничность как форма разрушения; 
– утрата "Я" и глубины своего "Я", поверхностность многовариативные толкования; 
– интерес к изотерическому, пограничным ситуациям; 
– обращение к игре, аллегории, диалогу, полилогу; 
– карнавализация, маргинальность, проникновение искусства в жизнь; 
– конструктивизм; 
– имманентность, направленность на человека, на обнаружение трансцендентного в имманентном. 
Согласно постмодернизма, авторская индивидуальность выражается в словах, в оттенках, 

большинство современных философов зациклены "на языке, на игре слов". Индивидуальность 
обнаруживается в различиях, на изломе языка: в пародиях, в цитатах, в иллюзиях, в хитрокомбинациях. 
Язык предстает как хранилище "отлаженных", "снятых" смыслов, и потому для философа очень важно 
умение слушать язык. Философию игры многие исследователи считают общим элементом, как 
постмодернизма, так и деконструкции. Деконструктивизм выступает как своего рода теоретическая 
программа эстетической практики постмодернистов. И. Хассан дает следующее определение 
постмодернизма. Он называет ряд следующих признаков: 

1) неопределенность, культ неясностей ошибок, пропусков; 
2) фрагментарность и принцип монтажа; 
3) "деканонизация", борьба с традиционными ценностными центрами (этнос, человек, логос, 

авторитет); 
4) "все происходит на поверхности": отсутствие психологических и символических глубин; 
5) "мы остаемся с игрой языка, без эго: молчание, отказ от изобретательного начала; 
6) положительная ирония, утверждающая плюралистическую вселенную; 
7) смешение жанров, высокого и низкого, стилевой синкретизм; 
8) театральность современной культуры, работа на публику, обязательный учет аудитории; 
9) имманентность – срастание сознания со средствами коммуникации, способность 

приспосабливаться к их обновлению и рефлектировать над ними [9:17]. 
Ж.-Ф. Лиотар, осуществивший основополагающую разработку постмодернистской философии, 

считает, что для ситуации постмодерна характерна утрату веры в величие "метаповествования"; в 
"метарассказы", под которыми он понимает главные идеи человечества: идею прогресса, эмансипацию 
личности, представление Просвещения о сознании как средстве установления всеобщего. Основной 
характеристикой современности он называет утрата веры в такие метанарративы, как диалектика Духа, 
освобождение человечества, христианский метанарратив, поступательное увеличение и расширение 
свободы, развитие разума, освобождение труда, прогресс технонации. Все эти нарративы, как в свое 
время мифы, имели цель обеспечить легитимацией определенные общественные институты, социально-
политические практики, нормы морали, способы мышления, но, в отличие от мифов, они искали эту 
легитимность не в прошлом, а в будущем. Постмодернизм явился естественной реакцией на 
современный познавательный эклектизм, может быть охарактеризован как проявление феномена 
маргинализма – специфического фактора модернистско-современного мышления; "пограничность" 
какого-либо (политического, нравственного, духовного, мыслительного, религиозного) явления 
социальной жизнедеятельности человека [8:32]. 

Начиная с постструктурализма, маргинальность превратилась уже в осознанную теоретическую 
рефлексию, порождая интерес к "пограничной нравственности". "Истинный художник" по своему 
положению неизбежно оказывается в роли бунтаря-маргинала, поскольку всегда оспаривает 
общепринятые представления и мыслительные стереотипы своего времени. М. Фуко отождествил 
проблему "подрывного эстетического сознания" художника-маргинала, основанного на "работе 
бессознательного", с проблемой безумия. С точки зрения Бодрийяра, бессмысленно бороться против того 
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глобального отчуждения, в котором оказались человек нашего времени; надо лишь принять его как факт 
своей неизбежной инаковости по отношению к самому себе. 

Наиболее характерная мировоззренческая категория постмодернистского сознания – 
эпистемологическая неуверенность. Ее возникновение связывается с кризисом веры во все ранее 
существовавшие ценности ("кризис авторитетов"). На первое место в их аргументации выходит "крах" 
научного детерминизма и историзма (эпистемологический разрыв), акцентируя на скачкообразном, 
кумулятивном характере изменений, когда перестановка новых научно-мировоззренческих 
представлений и понятий привела к столь радикальной трансформации всей системы взглядов. 

Выводы. Таким образом, постмодернистская ситуация вносит новый опыт видения и оперирования 
своими и чужими культурными ценностями, стимулирует интеграцию различных культур и 
способствует выработке целостного воззрения на мир и формирует единую и взаимодополняющую 
систему коммуникаций различных культур человечества. 
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Воронкова В.Г. Витоки виникнення постмодернізму: статус, різновиди і характерні риси.  

У статті розглядається статус постмодернізму, дається його характеристика, витоки виникнення, 
типи постмодернізму, персоналії і їх специфічні підходи до розгляду сутності даного напряму; 

понятійно-категоріальний апарат – інтертекстуальність, деконструкція, істина; дається філософське 
осмислення особливостей постмодернізму; представлена парадигма постмодернізму, а також її 

характерні риси і особливості. 

Voronkova V.G. Sources of postmodernism appearance: status, types and features.  

The article considers the status of postmodernism, gives its features, sources of its appearance, its type, 
individuals and their specific treatments to understanding of the essence of the direction given; notional 

category apparatus intertexture, deconstruction, truth, gives a philosophical understanding of postmodernism 
peculiarities, represents postmodernism paradigm and its typical features and peculiarities. 
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ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ СИТУАЦИЯ И ОБНОВЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ НАУЧНОЙ 
РАЦИОНАЛЬНОСТИ 

Постмодернистская ситуация рассматривается как новый гносеологический феномен в современной 
науке. Выделены и проанализированы основные характеристики постмодернистской ситуации в 
контексте проблемы научной рациональности, изменения её идеалов и критериев. Обосновывается 

тезис о либерализации критериев научной рациональности.  

В числе эпистемологических особенностей современного научно-теоретического знания чаще других 
называют междисциплинарность; рост влияния интегративных процессов в науке; развитие и 
эффективное использование нелинейных способов описания; широкую экспансию в различные научные 
дисциплины компьютерного моделирования и синергетического подхода; рост "удельного веса" 
теоретического в научно-исследовательской деятельности и др. Среди них есть и такие, которые нередко 
интерпретируются как приводящие к возникновению постмодернистской ситуации в науке. Такая 
ситуация нередко трактуется как свидетельствующая об утрате наукой ряда своих имманентных 
характеристик, к числу которых причисляется и рациональность. Так ли это на самом деле? 
Действительно ли рациональность устарела (как полагают постмодернисты), становится излишней в 
науке, а ее нормы и критерии сдерживают свободу научного творчества? Последующее изложение − 
попытка ответить на эти вопросы. 

Как известно, становление постмодернизма связано с рефлексией не столько над наукой, сколько над 
искусством и литературой. Так, одна из первых публикаций программного характера появилась в 1969 
году на страницах журнала "Плейбой". Это нашумевшая статья Л. Фидлера под симптоматичным 
заглавием "Пересекайте границы, засыпайте рвы". В ней, в частности, современное искусство 
противопоставляется искусству эпохи Модерна, пребывающему, как полагает Фидлер, в глубоком 
кризисе. Однако обнаруженные постмодернизмом "болевые точки" современной культуры в 
определённой мере имеют отношение и к науке. 

Постмодернизм как рефлексия над революционными изменениями в культуре и науке, как 
переоценка ценностей, ранее считавшихся чуть ли не каноническими1, порою в своей критике прошлого 
доходит даже до радикализма нигилистического толка. Так, когда постмодернизм критически оценивает 
состояние современной науки, то состояние это, как провоцирующее постмодернистскую ситуацию, 
обычно противопоставляется состоянию и особенностям классической науки, олицетворяющей эпоху 
Модерна. Последнюю во второй половине ХХ века сменяет эпоха Постмодерна. Только не совсем ясно, 
как быть со второй научной революцией  на рубеже ХІХ – ХХ веков, приведшей к становлению 
неклассической науки. 

Критичность постмодернизма в адрес современной науки бывает подчас настолько радикальной, что 
переходит в нигилизм антисциентистского толка. Ибо сам постмодернизм в большинстве версий своей 
критикой классической рациональности и стиля мышления эпохи Нового времени действительно несет с 
собой достаточно отчетливую антисциентистскую ориентацию, которая влияет и на оценки современных 
новаций в научном познании. В этом плане некоторые авторы вполне справедливо выражают сомнение в 
правомерности завышенных претензий той части общественности, которая, как подчеркивает 
современный американский науковед, "готова возложить ответственность на ученых и инженеров за все 
кошмарные последствия их труда, какими бы косвенными они ни были" [29]. 

Постмодернистский антисциентизм нередко приобретает действительно радикальные формы. 
Рационалистскому оптимизму эпохи Модерна противопоставляется не скептицизм, а пессимизм; резко 
критикуется преступное, с точки зрения постмодернизма, расточительство и эгоизм современной 
цивилизации. Все более распространяется (особенно к концу ХХ века и тысячелетия) так называемая 
"идеология концов", демонстрирующая скепсис в отношении новаций, провозглашая тезис: "Все уже 
было". 

Отметим, что критичность постмодернизма затрагивает как культурные традиции (нередко вообще 
отвергая их значимость), так и традиционные онтологические и методологические установки науки, 
выступая вслед за П.Фейерабендом вообще против "методологического принуждения" и отстаивая 
приоритет неограниченной свободной деятельности. 

                                                        
1  Среди отечественных публикаций последних лет, посвященных этой тематике, отметим работы            

А. Генеса, В. Курицына, В.С. Лукьянца, О.М. Соболь, И.З. Цехмистро, М.Н. Эпштейна и др. [3; 9; 11; 20; 24; 28]. См. 
также сборники [12; 13; 14]. 
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В этом плане постмодернизм отвергает жесткости традиционного детерминизма и логоцентризма, 
провозглашая конец любой абсолютности и других канонов науки, сформировавшихся в эпоху Модерна. 
Действительно, антисциентизм постмодернизма вырос на почве резкой критики канонов и принципов 
науки Нового времени (критика механицизма, классической рациональности, классического 
детерминизма и т.п.). 

Однако этот критицизм действительно бывает слишком радикальным и не всегда учитывает 
подлинных реалий и новаций развивающейся науки. Например, это касается упреков постмодернистов в 
адрес современной науки, якобы страдающей от механицизма и прочих грехов науки эпохи Модерна. 
Хотя на самом деле уже неклассическая наука начала ХХ века (прежде всего квантовая физика) 
расширила традиционный детерминизм и во многом преодолела механицизм. Тем не менее, 
постмодернизм стремится ориентировать нас на более трезвое и критичное осознание возможностей и 
пределов науки. 

Действительно, сейчас наука (и научное познание) все чаще сталкиваются с необходимостью 
осознания своих границ и своих возможностей. В частности, это связано с необходимостью пересмотра 
традиционного понимания закона природы. Ранее его предсказательные возможности не подвергались 
сомнению; теперь же мы все чаще вынуждены учитывать наличие пределов предсказуемости (см. об 
этом ниже). 

Следует однако заметить, что, во-первых, проблематика возможностей и пределов науки обсуждалась 
в философии науки и до постмодернизма (хотя, может быть, не в столь острой форме) и, во-вторых, 
проблему границ науки ставили и обсуждали сами ученые (например, такие физики, как Р. Фейнман, 
В.С. Барашенков, А.С. Компанеец и др.[1]). 

Ранее автором была предпринята попытка экспликации постмодернистской ситуации [17]. Здесь 
достаточно привести несколько более укороченный вариант этой экспликации, отметив лишь наиболее 
фундаментальные признаки постмодернистской ситуации. К последним, на наш взгляд, следует отнести: 
1) тотальную деабсолютизацию; 2) антидемаркационизм; 3) иное, нетрадиционное отношение к 
реальности, доходящее до так называемого "семиотического солипсизма"; 4) приоритет многообразия в 
познавательной деятельности над единством. 

В философии науки понятие постмодернистской ситуации и связанные с ней понятия можно 
использовать прежде всего для того, чтобы осмыслить те новые (многие считают их революционными) 
сдвиги в научном познании, которые связаны с освоением таких реалий, как феномен нелинейности, с 
успехами квантовой теории поля, синергетики, квантовой космологии и др. Однако при этом по-разному 
оцениваются эпистемологические особенности постмодернистской ситуации, их влияние на стиль 
мышления в науке. По-разному оцениваются и перспективы научного знания, сдвиги в котором 
понимаются теперь не только как "новая волна", но и как движение к "новой парадигме", переход от 
классической науки к новым видам знания (отличающимся даже от неклассической науки) и даже как 
тенденция к историческому исчерпанию ("смерти"?) науки. Отсюда возникает проблема адекватной (по 
возможности рациональной) оценки постмодернистской ситуации. 

Когда мы проводим философскую рефлексию над постмодернистской ситуацией и пытаемся дать им 
рациональную оценку, может возникнуть вопрос: какое влияние постмодернистские ситуации своими 
особенностями могут оказать (и нередко оказывают) на стиль мышления и, в частности, на стиль 
научного мышления? 

Отметим, по крайней мере, две такие особенности, наиболее важные в эпистемологическом плане. 
Первая связана с заметно возросшей степенью неоднозначности, и даже неопределенности, 
захватывающей многочисленные сферы бытия − повседневную жизнь, культуру, социум и даже науку. 
Вообще говоря, феномен неопределенности многогранен, включает в себя и упоминавшийся эффект 
"размывания" границ в самом широком смысле этого слова – границ научных дисциплин (предметная 
неопределенность научного знания), художественных жанров, способов мышления и т.п. Но нас здесь 
интересует главным образом эпистемологическая неопределенность. Если иметь в виду научную 
деятельность, то эффект "размывания" (неопределенности) также допустимо рассматривать и как одно из 
следствий отмеченной выше тенденции роста "удельного веса" теоретического в науке. 

Эта тенденция также связана с увеличением арсенала теоретических объектов в распоряжении 
теоретиков, с возможностью "конструирования реальности" с помощью новых математических и 
компьютерных средств, а также − часто как следствие предидущего − с трудностями верификации (или 
эмпирического обоснования) строящихся теоретических систем.  

Здесь надо указать также и на то, что появляются все новые примеры эвристической роли 
математического аппарата современной физической теории. Примером здесь может служить введение в 
квантовую теорию поля необычного идеального объекта − так называемого поля Хиггса. Хотя кванты 
скалярного поля Хиггса не обнаружены, однако гипотеза об их существовании позволила предсказать 
существование и массу обнаруженных впоследствии прямым экспериментом новых частиц − квантов 
электрослабого взаимодействия, так называемых промежуточных векторных бозонов. 
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Всё это действительно тесно переплетается с отмеченной выше тенденцией к росту "удельного веса" 
теоретического в научном исследовании и может сопровождаться такими гносеологическим 
феноменами, как своеобразная "экспериментальная невесомость", что принуждает к новому 
переосмыслению физической реальности, трактовки ее природы и критериев, и в особенности, в связи с 
"переоценкой роли косвенных измерений1 или наблюдений в качестве критериев достоверности или хотя 
бы значимости теоретического знания" [4:101] (см. также [5]). Отметим, что в этом же плане рассуждал 
еще А. Эйнштейн, считавший, что эволюция физики идет "в направлении все увеличивающейся 
простоты логических основ", хотя при этом последние "все больше и больше удаляются от опыта" [27]. 

Кроме того, в современной культуре (а порою и в самой науке) нередки случаи неадекватной 
трактовки научных результатов, получаемых "на выходе" достаточно длинных цепей абстракций и 
обобщений. Например, формирующиеся усилиями школ Г. Хакена и И. Пригожина синергетическая  
парадигма и парадигма нестабильности трактуются порою слишком расширительно, что приводит 
некоторых авторов, например, к утверждению об утрате наукой предсказательной функции в качестве 
определяющей суть науки. Речь идет о расширительном толковании поведения объекта в зоне 
бифуркации; это поведение – хаотическое и потому, как считают эти авторы, является абсолютно 
непредсказуемым. Такое категоричное утверждение представляется по меньшей мере поспешным, а по 
отношению к науке в целом − просто неверным. На некорректность такого толкования указывал, 
например, известный математик С.П. Курдюмов [8]. В этом случае корректнее говорить о локальной 
непредсказуемости. Действительно, непредсказуемо поведение объекта в зоне бифуркации, тогда как 
общая целостная картина его динамики, в том числе так называемый "выход на аттрактор" – все это 
вполне предсказуемо, причем достаточно эксплицитно. 

Тем самым, мы сталкиваемся здесь с некоторой либерализацией, с ослаблением требований к 
научным способам описания – в частности, с отказом от глобальной предсказуемости 
репрезентируемых феноменов. Дело в том, что, начиная с эпохи Нового времени, со времени 
формирования принципов классической науки (лапласовский детерминизм, соответствующие нормы и 
идеалы научного познания и адекватные им критерии рациональности), предсказательная функция науки 
рассматривается как одна из главных и существенных. Лапласовский вездесущий Ум, при наличии 
необходимых начальных условий, не имеет, вообще говоря, ограничений своим предсказательным 
возможностям. Такое убеждение сохранилось в науке (в физике в том числе) вплоть до середины XX 
века. Как пишет один из современных физиков, "лояльное отношение физиков к возможности 
прогнозирования макроскопических систем существенно изменилось лишь после того, как были 
обнаружены явления типа динамического хаоса" [7:6], т.е. после успехов новой междисциплинарной (и 
даже общенаучной) отрасли – теории динамических систем. Глубокие исследования в этой и смежной с 
ней областях привели науку к осознанию того факта, что во многих (если не в большинстве) ситуациях 
существуют принципиальные пределы предсказуемости поведения в них динамических систем (не 
случайно так был назван и недавно вышедший сборник по этим проблемам [15]). "В динамических 
системах, обнаруживающих хаотическое поведение, - продолжает тот же автор, - микроскопически 
малые возмущения весьма быстро, по экспоненциальному закону, достигают макроскопических 
значений и тем самым лишают нас возможности предсказывать поведение многих динамических систем 
даже на относительно малых промежутках времени. Исследования хаотических систем привели, в конце 
концов, к существенному пересмотру всей классической концепции предсказуемости" [7: 6]. 

Здесь мы сталкиваемся еще с одним признаком постмодернистской ситуации, который связан с иным 
отношением к реальности. Раньше реальным рассматривалось то, что предсказуемо, а сейчас 
описываются (причем достаточно эксплицитно) и такие ситуации, в которых существует предел 
предсказуемости. Такую постмодернистскую ситуацию можно интерпретировать и как иное отношение к 
детерминизму, и как изменение (то есть либерализацию) традиционной точки зрения на рациональность. 

Тем самым требование глобальной предсказуемости в научном описании динамики объекта имеет 
смысл ослабить, "смягчить" в пользу признания теперь естественности, реалистичности ситуаций 
локальной непредсказуемости, о чем шла речь выше. Термин "локальный" мы вводим для того, чтобы 
смягчить и приблизить к новой реальности те часто поспешные истолкования нетрадиционной ситуации 
в научном познании, которые (истолкования) вслед за успехами нелинейной динамики и неравновесной 
термодинамики открытых систем ведут к отрицанию за наукой в качестве необходимой 
предсказательной функции, о чем уже отмечалось ранее и приводилась критическая позиция 
С.П. Курдюмова. Эти поспешные и категорические истолкования во многом коррелируют с 
современными версиями антисциентизма вообще и постмодернизма в частности. 
                                                        

1 В частности, речь идет о необходимости учета корреляционных эффектов (в том числе типа тех 
эффектов, о которых идет речь в знаменитом парадоксе Эйнштейн-Подольского-Розена). К этому можно добавить 
современное рассмотрение нашей Вселенной в качестве своеобразного природного ускорителя сверхвысоких 
энергий, достаточных для проверки на опыте единых теорий всех фундаментальных взаимодействий (так 
называемых "теорий Всего") [10; 23].  
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Отметим также, что отстаиваемый радикальными постмодернистами тезис об утрате современной 
наукой предсказательной функции вместе с тезисом об утрате определенности в науке и культуре вполне 
могут открыть дорогу иррациональному в науке, оправдывая его наличие наряду с рациональным. В этой 
связи приведем любопытное свидетельство известного физика С.П. Капицы: "Спор между рациональным 
умом, который может быть не прав в своих конкретных выводах и решениях, и эмоциональным, часто 
иррациональным подходом, в принципе неверном, но указывающим тем не менее на верное направление, 
− явление достаточно частое и в жизни, и в науке" [6]. В науке такой спор важен именно в процессе 
научного поиска (например, при физико-теоретическом моделировании), на той стадии его развития, 
которую в методологии именуют "контекстом открытия" (в отличие от "контекста принятия" или иначе − 
"контекста оправдания"). Когда же мы имеем дело с полученным, "устоявшимся" знанием, например, с 
эффективно работающей научной теорией, то спору в такой ситуации (т.е. при функционировании 
"ставшего" знания, или знания в "контексте принятия") почти не остается места − акцент переносится на 
научную рациональность, хотя и с возможными изменениями ее идеалов и критериев.  

Вторая особенность постмодернистской ситуации, имеющая более заметную (чем в первом случае) 
эпистемологическую составляющую, как раз и связана с кризисом рациональности (или по крайней 
мере резкой критикой традиционных ее идеалов и критериев), который наметился к началу ХХ в. и 
приобрел затем более выпуклые черты, особенно в период "бума" постмодернистской критики науки (и 
Разума вообще). Последняя, как мы уже отмечали, выступала часто как критика логоцентризма. 

Хотя логоцентризм, вообще говоря, в науке приемлем (или даже необходим на теоретической стадии 
ее развития), в культуре же (и в философии) такая позиция может оцениваться по-другому. "И в безумии 
есть своя логика", − писал один мыслитель. По-видимому, эту фразу можно истолковать пусть и не как 
доказательство рациональности иррационального, но как констатацию существования рациональных 
моментов в нем. 

Тем не менее постмодернистскую ситуацию, связанную с кризисом традиционного понимания 
рациональности, вовсе необязательно оценивать как тотальный кризис, как необходимость отказа от 
рациональности как неотъемлемого компонента научной деятельности или даже допустимость попыток 
рационалистского "обоснования" иррациональности [18; 25]. 

В данной статье мы исходим из того, что считаем рациональность необходимой и существенной 
(наряду с другими) чертой науки вообще и научной деятельности в особенности, а в контексте 
постмодернистской ситуации следует говорить не об отказе от рациональности вообще, а о 
либерализации критериев рациональности. Либерализацию здесь мы трактуем как выход за пределы 
прежнего (ранее считавшегося каноническим, например, в теоретическом естествознании) требования 
обязательной эмпирической обоснованности (эмпирической верифицированности) построенной 
теоретической модели для того, чтобы признать ее, например, физической (если она строится для 
решения какой-либо задачи теоретической физики) или даже научной. Можно сказать и несколько по-
другому: для научной рациональности обоснованность − необходимая ее черта, но необязательно 
обоснованность должна быть исключительно эмпирической. 

В этой связи напомним, что в свое время И. Лакатос, анализируя особенности современного научного 
знания и познания, указывал на важность выделения (и оценки значимости) так называемой "метафизики 
научных теорий", т.е. положений, стоящих как бы над эмпирической проверкой, но направляющих 
научный поиск. Современный физик-теоретик в процессе оправдания своих высоко абстрактных 
моделей часто руководствуется не столько традиционными жесткими и эмпирически обоснованными 
методологическими принципами (например, принципами наблюдаемости, симметрии, соответствия и 
др.), сколько более либеральными, более "мягкими" регулятивами и критериями, такими как: простота, 
когерентность, логическая совместимость, семантическая согласованность, красота и др. Примером здесь 
может послужить известный регулятив А. Эйнштейна – требование "внутреннего совершенства теории", 
которое дополняет другое его требование - требование "внешнего оправдания теории". В наше время, 
особенно по мере роста "удельного веса" теоретического в научном исследовании, требование 
"внутреннего совершенства" находится все чаще в приоритете по сравнению с другими требованиями. 
Еще одним примером в этом плане могут служить эстетические критерии П. Дирака приемлемости 
фундаментальных уравнений физической теории [2; 26; 16: 91-98]. 

Такая, более либеральная позиция (в смысле расширения "познавательного горизонта" теоретика, 
расширения возможностей оправдания приемлемости строящихся теоретических моделей в качестве 
научных) находит свое заметное воплощение в целом ряде новых способов описания. Ярким примером 
здесь может служить так называемый теоретико-инвариантностный подход к построению и оправданию 
высоко абстрактных теоретических моделей, а также тесно связанный с ним тезис Эйнштейна − Дирака 
[16:84-85,190]. Этот тезис предусматривает следующий методологический регулятив: строить новую 
физическую теорию (или "мягче": теоретическую модель), исходя из как можно более широкой группы 
симметрий. Представления этой группы позволяют получить уравнения движения, описывающие 
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соответствующие физические объекты. Такой методологической установке следовали многие 
выдающиеся современные физики-теоретики, например, В. Гейзенберг, Д. Уиллер, С. Вайнберг и др. 

Тем самым не следует абсолютизировать (как это нередко имело место в неопозитивистской 
философии науки) статус принципа верификации, так как теперь в процессе теоретизирования все чаще 
оказывается приемлемой не эмпирическая обоснованность, а более либеральные регулятивы – например, 
требование семантической согласованности. В теоретико-физическом познании этот регулятив 
наиболее отчетливо проявляет себя при обсуждении возможностей применимости абстрактных 
теоретических систем, а также при обсуждении соотношения фундаментальной теории и ее моделей 
[16:246]. Семантическая согласованность фундаментальной физической теории и ее теоретических 
моделей говорит о том, что такая теория функционирует эффективно, хотя и не является в достаточной 
мере эмпирически обоснованной. Под эффективностью здесь имеется в виду не непосредственная 
практическая применимость теории, скажем, в смысле предсказуемости эмпирических фактов, а ее 
способность порождать новые осмысленные теоретические модели, "вписываемые" в теоретический 
контекст рассматриваемой предметной области. Приемлемость физической теории (например, в 
квантовой космологии) теперь определяют не только (или порою: не столько) узко прагматические и 
феноменологические установки относительно соответствия эмпирии предсказательной силе и 
эффективности, но также установки семантические и даже аксиологические. Современные теоретические 
модели в физике элементарных частиц могут теперь и не иметь экспериментального обоснования, но 
тогда они должны "проходить тест на "космологическую полноценность"" [4; 23], т.е. должны быть 
вписаны в соответствующий теоретико-космологический контекст.  

Можно говорить о либерализации традиционных критериев рациональности и несколько другого 
типа – о рассмотренном выше ослаблении позиций классического детерминизма, и в частности, о 
некотором ослаблении требования к научным способам описания – отказ от установки на глобальную 
предсказуемость репрезентируемых феноменов.  

Трактовки постмодернистами научной рациональности, как и в случае детерминизма, часто не 
учитывают историчности этих концепций1; при этом новые достижения в науке оцениваются с позиций 
старых концепций детерминизма и рациональности эпохи Модерна, которые во многом уже преодолены 
самой наукой, в частности, в ходе научной революции на рубеже ХІХ – ХХ веков, которую – в 
особенности ее эпистемологические и методологические последствия – постмодернизм не всегда явно 
учитывает либо игнорирует вовсе. 

Кроме того, к либерализации критериев рациональности относятся и те изменения, которые 
произошли в понимании соотношения простоты, сложности и предсказуемости. Классическая наука 
предполагает, что простота и предсказуемость вполне совместимы в рамках механистической картины 
мира и лапласовского детерминизма. Однако на современном этапе, как отмечалось выше, формируется 
концепция локальной непредсказуемости, вырастающая из опыта применения нелинейных моделей в 
неравновесной термодинамике, синергетике, современной теории динамических систем и др. Например, 
предсказуемость в современных ситуациях (тоесть в поведении больших сложных систем, скажем, в 
нелинейных средах) существенно зависит от степени хаотичности [21]. 

Опыт обобщающих исследований показывает, что сложны те формы бытия, которые мало 
предсказуемы, плохо предсказуемы, либо – тем более сложны – те, которые вообще непредсказуемы. 

В заключение подчеркнем, что рефлексия над постмодернистской ситуацией позволила нам 
выделить, по крайней мере, две ее эпистемологические особенности. Проведенный их анализ указывает 
не на крах рациональности, а скорее на либерализацию ее критериев. 
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Ратніков В.С. Постмодерністська ситуація і оновлення критеріїв наукової раціональності. 

Постмодерністська ситуація розглядається як новий гносеологічний феномен у сучасній науці. Виділені 
і проаналізовані основні характеристики постмодерністської ситуації у контексті проблеми наукової 
раціональності, зміни її ідеалів і критеріїв. Обґрунтовується теза про лібералізацію критеріїв наукової 

раціональності. 

Ratnikov V.S. The postmodernistic situation and renewal of the criteria of scientific rationality. 

The postmodernistic situation is considered as a new gnosiological phenomenon in the modern science. The 
basic characteristics of the postmodernistic situation, changes of its idea and criteria are distinguished and 
analyzed in the context of the problem of scientific rationality. This item also substantiates. The thesis about 

liberalization of criteria of scientific rationality. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: СВІТЛО ТА ТІНІ РЕАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА 

У даній статті автори розглядають феномен глобалізації як інтеграцію єдиної, загальносвітової, 
глобальної економіки замість сукупності окремих національних економічних комплексів, які існували 
раніше. Також глобалізація – це важіль економічного і соціально-політичного тиску з боку певних 

могутніх сил, проти чого протестують антиглобалісти. Втім, глобалізація є і чинником позитивним, 
конструктивно-творчої спрямованості у межах людства як системної цілісності. 

Постановка проблеми. Останнім часом феномен глобалізації дедалі частіше стає об'єктом 
безпосереднього вивчення, у тому числі і у філософії постмодернізму [4:94-95]. Проте найвагоміші праці 
такого змісту належать, безперечно, економістам, наприклад, відомому міжнародному фінансисту 
Джорджу Соросу [11] або лауреату Нобелівської премії з економіки Джозефу Стігліцу [12]. Час диктує 
необхідність серйозного соціально-філософського аналізу сутності глобалізації, і перші спроби такого 
характеру вже зроблено [1]. 

Мета статті – привернути увагу як філософів, так і представників інших галузей знання до 
принципової неоднозначності, багатогранності та внутрішньої суперечливості процесу глобалізації. На 
нашу думку, це істотно сприятиме уточненню методологічних засад з'ясування самого змісту поняття 
глобалізації та сфери його наукової продуктивності. 

Феномен глобалізації нині нерідко пов'язується лише з економічним та політичним диктатом певних 
сил на міжнародній арені, з транснаціональними корпораціями та урядами, які допомагають їм 
монополізувати розподіл світового ринку, а також з неминучою стандартизацією у сфері духовної 
культури під впливом наймогутніших країн та поширених у них новітніх технологій. Явища такого 
характеру, безперечно, мають місце у сучасному житті світової спільноти, і вони породили досить 
широкий рух антиглобалістів. Спробуємо показати однак, що об'єктивно справа є значно складнішою. 

Визначення глобалізації у сучасній літературі найчастіше обмежується суто економічним аспектом 
поняття. Ось приклад із найсучаснішої вітчизняної енциклопедії: "Глобалізація (фр. global – "загальний, 
всесвітній", від лат. globus – "куля") – категорія, яка відображає процес обміну товарами, послугами, 
капіталом та робочою силою, що виходить за межі державних кордонів і з 60-х рр. ХХ ст. набуває форм 
постійного й неухильно зростаючого міжнародного переплетіння національних економік" [7:264]. Інакше 
кажучи, йдеться лише про інтеграцію єдиної, загальносвітової, глобальної економіки замість сукупності 
окремих національних економічних комплексів, які існували раніше. Саме так використовують це 
поняття і згадані вже видатні економісти світу, і багато інших авторів (і це цілком зрозуміло, якщо 
врахувати, що термін "глобалізація" взагалі почав використовуватися ще з кінця ХХ ст. саме 
економістами, теоретиками економічної сфери життя суспільства). Але хіба ж цією стороною справи 
(безперечно, вельми важливою) вичерпується зміст загального поняття, на який дає підставу його 
семантичний потенціал? 

Відповідно до логіки граматичних компонентів – кореня слова та суфікса, – термін "глобалізація" у 
загальному випадку означає рух якихось явищ (сторін дійсності) до загальнопланетарного рівня, надання 
їм гранично широкого, всесвітнього характеру. Але от яких саме явищ (або сторін) – термін у принципі 
не визначає і не обмежує. Саме це робить можливим використання глобалізації як важеля економічного 
(і соціально-політичного) тиску на всі народи світу з боку певних могутніх сил, проти чого так активно і 
цілком виправдано протестують антиглобалісти. Але разом із тим глобалізація може бути і чинником 
явно позитивного характеру, конструктивно-творчої спрямованості, стосовно всього людства як 
системної цілісності. 

Сутність процесу глобалізації, яка швидко поглиблюється на рубежі ХХ-ХХІ ст., полягає у тому, що 
людство (попри всю його роз'єднаність по національних та інших "квартирах") дедалі більше усвідомлює 
себе інтегральним, єдиним у своїй внутрішній різноманітності суб'єктом всесвітньо-історичної творчості. 
До рівня глобалізації світова спільнота мала піднятися, дозріти у своєму загальному розвитку, і це був 
довгий шлях [9:2-4]. 

Історія людства свідчить, що протилежні за напрямком, але по суті взаємно доповняльні, тенденції 
соціальної інтеграції й дезінтеграції завжди були об'єктивно необхідними для поступового розвитку. 
Економічна експансія держав (етносів), які випереджали у своєму розвитку сусідів, підкріплена прямими 
військовими агресіями, призводила до створення імперій, що формували певний цивілізаційний простір. 
В межах такого простору прискорювався інформаційний обмін, відбувалося взаємне збагачення культур, 
вищого рівня сягали продуктивні сили. Разом із тим наростали суперечності, викликані, у першу чергу, 
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асиметрією в економічному зростанні метрополій і колоній, а поруч – опором уніфікуючому, 
нівелюючому впливу цивілізаційних процесів на самобутні культури етносів. Результатом ставали 
вибухи, що руйнували імперії, на уламках яких виникали нові держави. Проте потреби економіки 
диктували пошук нових форм інтеграції, а інтеграційні процеси з необхідністю спричиняли пожвавлення 
дезінтеграційних сил. 

До останнього часу взаємодія інтеграційних і дезінтеграційних тенденцій мала стихійний характер, 
оскільки у ролі суб'єктів економічної, політичної, культурної діяльності виступали спільноти рівня не 
вище, ніж нації (від імені яких виступали уряди держав, суспільно-політичні рухи тощо). Досі стихійно 
формуються асиметричні економічні та культурні зв'язки між країнами, не існує механізмів координації 
використання природних ресурсів, демографічної політики тощо. 

Становлення людства як цілісного, відносно єдиного суб'єкта глобального щабля діяльності було 
детерміноване низкою складних соціально-економічних, політичних, ідеологічних та культурних 
процесів ХХ ст. Цьому сприяли як досягнення науково-технічної революції (широке впровадження 
прогресивних технологій, новітніх засобів транспорту та зв'язку, комп'ютеризація та інформатизація 
суспільства, освоєння космосу), так і поступове зростання гостроти ресурсно-економічних, екологічних, 
демографічних та інших проблем світової спільноти, що почали сприйматися як глобальні проблеми 
сучасності [3]. 

В результаті цього процесу люди різних країн та континентів уперше відчули свою взаємозалежність 
на Землі, той факт, що всі ми, образно кажучи, є пасажирами єдиного "космічного корабля" – нашої 
планети. Витоки глобалізації суспільної свідомості та практики людства генетично пов'язані з прогресом 
культури та її соціальною роллю. 

Одним з найважливіших чинників глобалізації історично була наука, і це дуже влучно висловив 
В.І. Вернадський, наголосивши, що саме "наукова думка як планетне явище" робить людство могутнім 
геологічним фактором. "Людина вперше реально зрозуміла, що вона житель планети і може – має – 
мислити і діяти в новому аспекті, не лише в аспекті окремої особи, сім'ї або роду, держав або їх союзів, 
але і в планетному аспекті" [2:24]. Хіба ж В.І. Вернадський не був одним з перших глобалістів ХХ ст., 
без перебільшення піонером глобалістики – у найкращому, звичайно, значенні слова? Так само, як 
пізніше, вже у добу загострення глобальних проблем, був Ауреліо Печчеї [6]. 

Вже на цих прикладах добре видно, що такі поняття, як глобалізм, глобалістика, глобалізація тощо, не 
несуть однозначно негативного змісту, який нерідко пов'язують з ними сьогодні. Критичне ставлення 
цілком виправдане, коли йдеться про різні форми експлуатації народів і навіть цілих континентів, про 
політичний шантаж і відверте насильство на планеті, коли викриваються прогресуюче зубожіння країн 
"третього світу", хижацьке використання міжнародними монополіями світових ресурсів і поглиблення 
екологічної кризи, нав'язувана силою уніфікація способу життя, вимушена деградація національних 
культур тощо. Але є в понятті глобалізації також і історично позитивний зміст. І важливо усвідомлювати, 
що в цілому цей феномен має об'єктивний характер: "стрімке прискорення глобальних процесів на межі 
тисячоліть є результатом інтенсифікації низки економічних, політичних і технологічних факторів" [1:4]. 
Тільки до цього, на наш погляд, обов'язково слід додати також і соціокультурні, зокрема, інформаційні 
чинники. Вельми важливим фактором глобалізації, роль якого аж ніяк не можна недооцінювати, 
постійно виступає трансформація інформаційного простору планетарної цивілізації [9:7-10]. 

Позитивний зміст глобалізації полягає в тому, що в ХХ ст. народи Землі (хоч і з чималими винятками) 
почали усвідомлювати себе у певному розумінні єдиною цілісністю – людством. Чому лише у певному 
розумінні, та до того ж і з винятками? А тому, що й досі багато націй, народностей, етнічних та 
соціальних груп значно більше орієнтуються на те, що відрізняє та віддаляє їх від інших верств світової 
спільноти, ніж на те, що поєднує всіх людей. Ксенофобія все ще є досить поширеною на нашій планеті. 
Досить згадати певне відчуження чи десь навіть протистояння, конфронтацію (стараннями 
екстремістських кіл) мусульманської та християнської, західної цивілізацій. І все ж таки в цілому саме 
ХХ століття, особливо друга його половина, – це той історичний рубіж, коли поняття "людство" набуло 
реального сенсу. Це має, безумовно, величезне значення: інтегральний потенціал світової спільноти 
дозволяє їй легше долати всі перешкоди на шляху розвитку людства, ніж це можливо при розпорошенні 
зусиль різних народів. 

В основі того, що саме ХХ сторіччя стало часом усвідомлення цілісності всього народонаселення 
Землі, лежить певний комплекс складних соціально-економічних, політичних, соціокультурних процесів, 
і важливо зазначити, що вони неперервно прискорювалися в межах століття. Друга його половина (після 
перемоги над нацизмом та створення Організації Об'єднаних Націй), особливо ж останні десятиріччя – це 
період інтенсивного поглиблення багатосторонніх зв'язків між народами. Зароджується новий тип 
світосприйняття та мислення, в якому людство починає розглядатися як внутрішньо єдиний суб'єкт 
загальнопланетної діяльності. Ось тут і слід бачити коріння глобалізації життя людей у соціумі. Цілком 
не випадково цей же період став часом розгортання у світі науково-технічної революції. 

Разом з тим глобалізація обертається посиленням нерівномірності у соціокультурному поступі 
народів, дедалі більшим розмежуванням у світовому масштабі полюсів надмірного багатства та злиднів, 
справді гідного людини життя та нестерпного животіння, існування у вічних муках. Як показала новітня 
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історія, з часом ситуація лише погіршується, прірва між лідерами та аутсайдерами світового розвитку не 
зменшується, а, навпаки, зростає [1], і це, без перебільшення, трагічно. 

"Відношення доходу 20 відсотків найбагатшого населення Землі, так званого золотого мільярда, до 
доходу 20 відсотків найбіднішого населення планети становило 30 : 1 в 1960 р., 60 : 1 в 1990 р. і 90 : 1 в 
1999 р. Таких темпів перерозподілу глобального валового продукту ніколи не було раніше в історії 
світової цивілізації" [1:5]. І ще один кричущий факт з розряду диспропорцій усередині сучасного 
людства: "в 1995 р. на долю багатих країн, де мешкало 20 відсотків населення світу, припадало 80 
відсотків світового ВВП, а на долю бідних країн, де зосереджено 80 відсотків населення, - 20 відсотків 
світового ВВП" [1:5]. Це іноді називають "суспільством 20 : 80"… Зрозуміло, чому серед значної частини 
населення планети стають популярними гасла антиглобалізму. Отже, процес глобалізації, без сумніву, є 
вельми складним та діалектично суперечливим. 

У пошуках розумного і прийнятного виходу з цієї драматичної ситуації, коли час несе з собою лише 
загострення вже відомих глобальних проблем та додає до них ще й якісь нові (як, наприклад, нещодавно 
усвідомлена проблема міжнародного, трансконтинентального тероризму), людство з надією звернулося 
до моделі сталого розвитку. Коротко можна сказати, що це стратегія оптимізації всієї багатогранної 
діяльності суспільства (економічної, технологічної, політичної, соціокультурної, інформаційної тощо) в 
його неперервній взаємодії з природою, тобто з відчутним екологічним акцентом [8]. Лише таким чином 
людство зможе вижити у добу загострення глобальних суперечностей. Особливе значення, на наш 
погляд, має ноосферний варіант концепції сталого розвитку (праці А.Д.Урсула та ін.), що базується на 
вченні В.І. Вернадського про ноосферу [2]. І весь цей комплекс життєво важливих для людства питань 
органічно пов´язаний з адекватним розумінням глобалізації. 

Аналіз сутності цього процесу та пошук засобів ноосферизації суспільства на його шляху до сталого 
розвитку вимагають глибокого вивчення типології суперечностей та конфліктів, що роз´єднують, а 
подекуди просто роздирають людство. Антагоністичні суперечності мають послідовно усуватися з 
практики світової спільноти. Відомо, що ще І. Кант у трактаті "Вічний мир" (1795 р.) говорив про 
принципову необхідність виключити війну з арсеналу політики, з практики життя суспільства. Доки це 
не буде зроблено, важко говорити про якусь сталість розвитку на планеті. Але справа не обмежується 
тільки збройними конфліктами, терором, найгострішими формами злочинності та іншими 
екстремальними проявами агресивності людської натури. Усі без винятку види конфліктів у суспільстві 
мають стати об´єктом спеціального вивчення з метою оптимізації розв´язання відповідних суперечностей 
з позицій вчення про ноосферу, на базі досягнень сучасної конфліктології [9:4-7]. По суті, йдеться про 
посилення ролі суб'єктивного фактора в історичному процесі, свідому цілеспрямовану діяльність 
інтегрованого людства, яка має на меті забезпечення умов виживання та подальшого розвитку не лише 
теперішнього, але й прийдешніх поколінь. 

Цілком природно, що різні філософські течії сьогодення так чи інакше підключаються до осмислення 
та аналізу глобалізації. У постмодерністській критиці цього явища [4:94-95], певна річ, не можуть не 
відбиватися фундаментальні методологічні засади цієї течії, насамперед – ставлення адептів 
постмодернізму до проблеми співвідношення одиничного, особливого та загального. Оскільки кожне 
існуюче в дійсності явище є унікальним, неповторним, тобто одиничним (що, безперечно, так), виникає 
ілюзія, що загальне завжди існує лише у людській уяві, а не в реальності. "Антисистематичність як 
характерна риса постмодернізму не зводиться до простої відмови від зазіхань на цілісність та повноту 
теоретичного охоплення реальності – вона пов´язана з формуванням некласичної "онтології розуму". 
Справа полягає в об'єктивній неможливості зафіксувати наявність жорстких, самозамкнених систем чи то 
у сфері економіки, чи політики, чи мистецтва" [5:238]. Зрозуміло, що з цих позицій дуже легко 
критикувати саму ідею глобалізації: адже вона принципово є вельми високим щаблем узагальнення 
величезної множини окремих об'єктів, їх властивостей та зв'язків. Як бачимо, стара філософська 
проблема ставлення до універсалій проявляється тут на сучасному конкретному матеріалі, на новому 
витку спіралі філософської думки (до речі, при спростуванні можливості і самої філософії). 

На наш погляд, заперечення у постмодернізмі об'єктивної системності в бутті та його пізнанні 
обертається, по суті, повним антираціоналізмом та антисцієнтизмом. Разом із тим, як відомо, саме науці 
належить особливо велика, справді незамінна роль у конституюванні, поглибленні та практичному 
втіленні в життя концепції сталого розвитку [8:137-154]. З урахуванням цього принципового положення і 
мають визначатися характер поняття глобалізації та сфера його наукового використання. 

З позицій постмодернізму в наш час втрачають значення всі традиційні опозиції (такі, наприклад, як 
суб'єкт – об'єкт, ціле – частина, внутрішнє – зовнішнє, реальне – уявне, чоловіче – жіноче, капіталізм – 
соціалізм, Захід – Схід). Отже, ніби не мають сенсу й протиставлення "багатство – бідність" або "сталий 
розвиток – криза, занепад, катастрофа". Проте бідним людям (країнам) або ж тим, хто переживає 
катастрофу і може взагалі загинути, чомусь не стає легше від подібних міркувань. Таким чином, для 
тверезого аналізу реалій сьогодення вихідні засади цієї філософської течії дають не дуже багато 
корисного. 

Глобалізація, безперечно, посилює поширення певних інваріантів і навіть стереотипів у сфері 
духовної культури людства, проте не перекреслює унікальної своєрідності, неповторності кожної 
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національної культури. В цьому є певна суперечність суспільного розвитку, але вона має об'єктивно-
діалектичну природу – це вічна та універсальна суперечність одиничного, особливого і загального. 

"Яким буде світ під впливом глобалізації? В наш бурхливий час змін футурологія не може дати 
однозначної відповіді на це запитання. Однак більшість прогнозів розвитку світової цивілізації в 
наступному столітті ґрунтується на тому, що людство знайде вихід із нинішньої кризи на шляху 
трансформації сучасного світу на засадах соціальної справедливості" [1:5 ]. Дуже хочеться вірити, що так 
і буде. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Глобалізація являє собою 
багатогранний, складний, внутрішньо суперечливий і об'єктивно виправданий процес, її не можна 
витлумачувати спрощено та однобічно (припустімо, лише в критичному плані). Значну роль у її аналізі 
має відігравати, безперечно, філософська думка. Слід виходити з того, що філософське дослідження за 
своєю природою все-таки не є "мета-нарацією" або "гранд-наративом", тобто "великим розповіданням", 
як зневажливо вважають адепти постмодернізму [10: 8-9], - це справжня науково обґрунтована розвідка у 
певному напрямі. При цьому немає сумніву в тому, що подальше дослідження глобалізації філософами 
має здійснюватися у творчому союзі з представниками інших галузей знання – природничо-наукових, 
соціально-гуманітарних, технічних тощо. Вельми важливою є евристична інтеграція пошукових зусиль 
та їх результатів у всіх можливих галузях науки. Перспективи глибокого вивчення глобалізації у 
системній єдності з багатьма взаємопов'язаними явищами реального життя суспільства істотно залежать 
від адекватності методологічних засад філософської теорії. 
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Семенюк Э.П., Виноградов Г.И. Глобализация: свет и тени реального развития человечества.  

В данной статье авторы рассматривают феномен глобализации как интеграцию единой, общемировой, 
глобальной экономики вместо совокупности отдельных национальных экономических комплексов, 
которые существовали раньше. Также глобализация – это рычаг экономического и социально-

политического давления со стороны известных могучих сил, против чего протестуют антиглобалисты. 
Впрочем, глобализация выступает и как положительный фактор, способствуя конструктивно-

творческой направленности в рамках человечества как системной целостности. 

Semenjuk E.P., Vynogradov G.I. Globalization: the light and the shadow of the practical development of 
mankind. 

In the article the author considers the phenomenon of globalization as a rare integration, public, global 
economics instead of the totality of the separate national economical complexes, which have existed before. 
Thus, globalization is the key of economical and social-political pressure from the side of the known mighty 

force the antiglobalists protest. Against though the globalization is as a positive factor conducive to the 
constructive and creative trend in the bounds of mankind as a systemic integrity. 
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"КРИТИЧНА ТЕОРІЯ" НАУКИ ФРАНКФУРТСЬКОЇ ШКОЛИ 
(до 80-ліття Франкфуртського інституту соціальних досліджень) 

Предметом статті є критичне осмислення сучасної науки лідерами Франкфуртської школи 
М. Хоркхаймером, Т. Адорно і Г. Маркузе, їх програма перетворення „традиційної теорії" у „критичну 

теорію". Визначається місце „критичної теорії" франкфуртців в історії західноєвропейської 
критичності. Ключові поняття: наука, традиційна теорія, критична теорія, тотальна раціональність, 

одномірна людина. 

Франкфуртський інститут соціальних досліджень був заснований у 1923 році за ініціативою тодішніх 
теоретиків Соціал-демократичної партії Німеччини. Він був очолений спочатку К. Грюнбергом, потім 
К.А. Герлахом. Обидва орієнтували своїх співробітників на дослідження історії соціалістичних вчень та 
робітничого руху. Макс Хоркхаймер, який став директором інституту в 1931 році, рішуче змінив 
загальний напрям його роботи й тематику публікацій. Інститут перейшов до сучасної соціально-
філософської проблематики, розпочав комплексні дослідження суспільства. Провідниками в 
дослідженнях виступали філософи на чолі зі своїм директором, але брали участь також економісти, 
історики, соціологи, психологи тощо. Така комплексність підкреслено протиставлялася однобічній 
спеціалізації у вивченні суспільства, характерній для традиційних суспільних наук. Головними 
теоретиками інституту стали, крім Хоркхаймера, Теодор Адорно, Герберт Маркузе, Фредерік Поллок, 
Еріх Фромм. Після другої світової війни до них приєдналися Альфред Шмідт, Оскар Негт, Юрген 
Габермас. У 1933 році інститут, з огляду на захоплення влади в Німеччині нацистами, перебазувався до 
свого філіалу в Женеві, згодом до Парижа, а в 1938-1939 роках – до США. Вплив інституту на 
інтелектуальне життя Америки виявився величезним. Після повернення у 1949 році дирекції та значної 
частини співробітників до Франкфурта інститут відновився як німецький дослідницький центр, але в 
світі він надалі сприймався на рівні наукової школи міжнародного масштабу – Франкфуртської школи. 
Протягом першої половини 70-х років більшість діячів цього інституту вийшла за межі ідейно-
теоретичних позицій, окреслених франкфуртцями в 30-40-х роках. Тож Франкфуртська школа як 
науковий напрям з консолідованою програмою й методологією припинила існування. Однак після цього 
вона ще тривалий час не втрачала своїх адептів і послідовників. 

Нині загальновизнано, що Франкфуртська школа стала однією з найважливіших течій соціальної 
філософії ХХ століття. Водночас наголошується, що для соціально-філософських досліджень 
франкфуртців характерні неомарксистські теми і мотиви. Загалом "неомарксизм" – досить умовний 
термін, що об'єднує інколи істотно відмінні між собою теоретичні позиції, які започатковувалися в 
західноєвропейській соціально-філософській думці в 20-ті роки ХХ століття. Спільною для них однак є 
творча спадщина К.Маркса і Ф.Енгельса як основа для досліджень. Дослідження ж призводять до 
висновків, спрямованих і проти "реального капіталізму" на Заході, і проти "реального соціалізму" на 
Сході. В неомарксизмі виділяють два напрями, що отримали (умовні знов-таки) назви: "сцієнтистського" 
(від англ. science – наука) і "гуманістичного" (від лат. humanus – людяний). Перший оцінює 
загальнопоширений марксизм як недостатньо науковий, другий – як недостатньо гуманний. 
Франкфуртська школа розробляла другий напрям. 

Та найвизначальнішою для Франкфуртської школи є "критична теорія". Поняття "критична теорія" 
запропонував Хоркхаймер у 1937 році в статті "Традиційна і критична теорія". Провідною темою статті 
було осмислення  науки XVII-XX століть. Того ж року Маркузе у статті "Філософія і критична теорія" 
подав критичну теорію як оновлену філософію історії. У подальшому для франкфуртців пріоритетною 
виявилася соціально-філософська проблематика, і таким чином під критичною теорією розумілась 
насамперед критична теорія суспільства. Остання набула статусу, так би мовити, візитної картки 
Франкфуртської школи. Саме на ній зосередилися і вдячні послідовники, і недоброзичливі "судді" школи 
[1].  

Хочу підкреслити що серед учених значно меншу увагу привернула започаткована М. Хоркхаймером 
критична теорія науки [2; 3]. Власне дослідження цієї теорії і складає мету даної статті. 

У статті "Традиційна і критична теорія" М. Хоркхаймер осмислює науку Нового часу (класичну 
науку) з негативно-критичних позицій. Вельми песимістично оцінюється ним класична раціональність 
взагалі. При цьому увага акцентується на питанні про об'єктивність наукового знання. "Теорією в 
традиційному розумінні" Хоркхаймер називає ту форму, яку теорія (наука) набула в природознавстві, а 
затим і в суспільствознавстві Нового часу і яка збереглася в ХХ столітті. У традиційному науковому 
виробництві, пише Хоркхаймер, завжди на одній стороні стоїть дедуктивно сформульоване знання, а на 
іншій – фактичні обставини, які мають бути підведені під нього; і таке встановлення відношення між 
фактами і понятійною структурою знання означає теоретичне пояснення. На такому протиставленні 
суб'єкта пізнання (всього нашого знання) і його об'єкта (всього розмаїття зовнішнього фактичного 
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матеріалу) сформувалася сучасна пануюча "ідеологія науки". Ця ідеологія виходить з упередженості, 
згідно з якою об'єкт знання є чимось відмінним від цього знання, чимось таким, що має свої власні 
закономірності, тоді як знання, зі своєї сторони, нібито також має власні закони. Вона, за Хоркхаймером, 
– "хибна самосвідомість буржуазних вчених за умов буржуазної ери" [2:193-194]. 

Насправді все те, що перед нами завжди постає як нібито незалежне від нас, є продуктом нашої 
сукупної суспільної діяльності. Останню Хоркхаймер називає "тотальною практикою", "праксисом". І 
оскільки на всьому, що постає перед нами, лежить напечаток нашої ж практики, то його не слід вважати 
чимось нам абсолютно протилежним, чимось суто об'єктивним. Весь світ – такий, який він для нас є – 
продукт нашої практики, продукт суб'єктивності. Отже, все те, що науковцю бачиться "зовнішнім 
предметом", насправді для нього, як учасника тотальної практики, не є зовнішнім. Адже практика 
творить і "фактичність", що пізнається, і суб'єктивні форми її пізнання. "Факти", з якими доводиться 
мати справу тому чи іншому вченому ще до їх надходження в його наукову обробку, "визначені 
розумом". І визначені не тільки безпосередньо, поняттями та уявленнями, а й опосередковано, через 
техніку та експерименти. У підсумку весь опредмечений світ, що підлягає пізнанню, вже раніше 
визначений тими самими думками, за допомогою яких він потім заново розуміється. Почасти звідси 
витікає всезагальна значимість, узгодженість і навіть обов'язковість наукових позицій і поглядів. 

Свої міркування Хоркхаймер ілюструє прикладами з історії природознавства і філософії. Так, 
утвердження в ХVII-ХVІІІ століттях геліоцентричної астрономічної системи М. Коперніка, вказує він, 
було викликане не стільки її більшими, в порівнянні з геоцентричною, пояснювальними властивостями 
чи більшою простотою, скільки суспільною практикою тієї епохи; адже коперніканство стало частиною 
історичного процесу, в якому утверджувалося механістичне мислення. Дуалістичність і антиномічність 
знаменитої книги "Критика чистого розуму" випливла не з непослідовних чи суперечливих поглядів 
І. Канта, автора цього твору, а відповідала суперечливій формі людської активності Нового часу; у цей 
період буржуазне виробництво, за всієї обачливості й цілеспрямованості конкуруючих індивідів, не 
підпорядковане загальному плану, не спрямоване на спільну мету. Врешті-решт слід пам'ятати, 
наголошує Хоркхаймер, що вчений зі своєю наукою "впряжений" у суспільство, його творчість є 
аспектом самопідтримання й прогресуючого відтворення існуючого "незалежно від того, які саме вірші 
він сам собі складає про все це" [2:199-201]. 

Отже для Хоркхаймера традиційною є будь-яка теорія, що керується загальними принципами та 
припущеннями і яка науково-пізнавальний процес зводить до співставлення принципів та припущень з 
фактами. Але у своїй орієнтації на факти традиційна теорія залишає поза увагою соціально-практичну 
зумовленість і фактів, і її самої. Через це розробники та "споживачі" всіх традиційних теорій, по-перше, 
не розкривають їх глибиною змісту (не розкривають того, що теорії – продукт пануючих суспільних 
відносин), по-друге, не усвідомлюють себе співучасниками й примножувачами пануючих 
інтелектуальних тенденцій, по-третє, лише інтерпретують і впорядковують "фактичність", а їх прагнення 
"визначати потік подій" (виводити за межі усталеного) залишається "утопією". Таким чином, будь-яка 
традиційна теорія уособлює собою лише перший, нижчий рівень розуміння, на якому завжди накладений 
напечаток позанаукової – соціальної – зумовленості. Вирішальна перевага "критичної теорії" над 
традиційною в тому, що вона "знає" про власну соціально-практичну зумовленість. І вона розробляє всі 
свої методологічні принципи, відштовхуючись від такого знання. Принципи зводяться Хоркхаймером до 
наступних вимог: (1) розкривати обмеженість будь-якої науково-пізнавальної діяльності як такої, що є 
лише складовою цілісної історичної практики, тобто такої, що всередині практики розвивається й нею 
"знімається"; (2) виходити з того, що теоретичні побудови стають і залишаються доцільними та 
прийнятними не стільки з внутрішньонаукових міркувань, скільки через суспільні реалії; (3) розглядати 
суб'єкта пізнання не відокремленим індивідом, а "суспільною людиною", для якої все осмислюване нею 
не є "зовнішнім", "об'єктивним", а є продуктами її ж діяльності; (4) вважати предметом науки всю 
систему взаємодій суспільства і природи, охоплювану поняттям "практика". 

Як бачимо, Хоркхаймер висуває завдання перетворити традиційну теорію на критичну. 
Запропонований напрям видається перспективним. Та він ще має бути реалізованим. Для цього треба 
показати критичну теорію "в роботі". 

Методологічна працездатність критичної теорії з'ясовується Хоркхаймером і Адорно в ґрунтовному 
дослідженні "Діалектика просвітництва" (1948). Тут критика науки розгортається до масштабів критики 
суспільства, яке наука детермінує, оскільки бере активну участь у його відтворенні. При цьому автори 
акцентують увагу на ще одній істотній особливості традиційної теорії: вона використовується 
пануючими соціальними силами, отже служить знаряддям панування. 

В "Діалектиці просвітництва" [4] франкфуртці вдаються до спроби заново осмислити історію 
цивілізації (насамперед західної), щоб, з огляду на сучасні їм жахливі події першої половини XX століття 
(дві світові війни, тоталітарні режими й т.п.), зрозуміти, чому людство постійно занурюється у все нові й 
нові витвори варварства. Автори показують глибинну основу, на їхню думку, гримас соціального 
панування і підкорення – тотальну раціональність. Раціональність має власну логіку і власну історію, 
тут економічні чинники відіграють лише допоміжну роль. Починаючи з гомерівської "Одисеї" й 
закінчуючи новітніми етапами культурної індустрії, раціональність під ім'ям Просвітництва невпинно 
набирає сили. І вона, стверджують Хоркхаймер і Адорно, активно використовує науку. Вже сама 
дедуктивна форма науки виражає ієрархію та примус. Весь логічний апарат науки, вся пріоритетність 
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родових понять перед одиничними вкорінюються у відповідні ієрархічні соціальні стосунки, у поділ 
праці. Вже елементарний логічний акт – підведення індивідуального явища під загальне поняття – акт 
придушення й експлуатації. Водночас франкфуртці розкривають трагічну парадоксальність 
раціоналізації. Проблема в тому, що, намагаючись вирватися з-під влади природи, чаклунства, магії, 
міфів, людина за допомогою знання поступово підпорядковує собі природу. Але якою ціною! Панування 
людини над зовнішньою природою призводить її до насильства над своєю внутрішньою – до витіснення 
з себе всього природньо-життєвого, до придушення в собі імпульсивного, вольового, творчого. В 
результаті тріумф логічно формалізованої раціональності обернувся підпорядкуванням людського 
розуму всезагально окресленому. А репресовані раціональністю імпульси та потяги, покалічені 
репресіями, час від часу вириваються з-під контролю, демонструючи своєю промислово-технологічною 
неприборканістю приховану істину просвітництва – принцип панування. Так розум потрапив під владу 
технологічних та наукових стандартів. Наукове мислення, пишуть Хоркхаймер і Адорно, не меншою 
мірою, ніж конкретно-історичні форми та інститути суспільства, містило в собі зародок того регресу, що 
сьогодні спостерігається всюди. Науково озброєне просвітництво від самого початку обрало хибний 
напрям і тому реалізувалося в "невдалій" цивілізації. "Світ як гігантське аналітичне судження – ось 
єдине, що залишилося від усіх мрій науки". 

Отже, запанувавши над природою, людський розум сам став жертвою власних зазіхань; в цьому й 
полягає його "діалектика". Щоб набути адекватної власної природи, стверджується в "Діалектиці 
просвітництва", розум має визволитися з-під принципу сліпого панування. У зв'язку з цим осмислення 
науки франкфуртцями переорієнтоване з проблем істинності на визвольні завдання. 

Методологічні можливості критичної теорії використовує також Маркузе в книзі "Одномірна 
людина" (1964) [5]. Тут аналіз суспільства спрямовується в політико-ідеологічну площину. Маркузе бере 
на себе функцію "тотального критика" сучасного суспільства, яке він називає "високорозвиненим 
індустріальним суспільством". Найважливішою особливістю такого суспільства є, на його думку, 
"технологічна раціональна одномірність". За сучасної епохи – епохи науково-технічної революції – 
ретельно розроблений інструментарій одномірності тотально маніпулює людьми. Маніпулює шляхом 
творення і задоволення стандартизованих, штучних, "відчужених" потреб. Маніпулює за допомогою 
засобів масової комунікації, які автор називає "фабриками громадської думки". Новітні досягнення науки 
і техніки дозволяють суспільству долати або нейтралізувати, стримувати або "сублімувати" всі свої 
істотні протиріччя й завдяки цьому самовідтворюватися. За таких умов наука, найефективніше 
опредмечена в техніці, стала, вважає Маркузе, новою формою ідеології. Поняття техніки також стало 
ідеологічним поняттям. Не використання техніки, а сама техніка є ідеологічним пануванням; пануванням 
методичним і науково обчисленим. Наукове підкорення природи технікою використовується для 
наукового підкорення людини. Адже, виконуючи функції ідеології, наука не залишається нейтральною 
по відношенню до інших сторін суспільного життя – економіки, політики, культури. Озброївшись 
технікою, вона стала ефективною формою соціального контролю, невід'ємною складовою системи 
"репресивного управління". Науково-технічний прогрес нав'язує індивіду лише один тип мислення і 
поведінки, котрий Маркузе і називає "одномірним". Мається на увазі, що світоглядний горизонт людей 
замикається рамками існуючого суспільства; вони втрачають здатність радикальної опозиції до цього 
суспільства, не бачать альтернативи. У них зникає другий – критичний – вимір, котрий раніше виводив 
їх за межі заданого. Вони стають людьми одного виміру – того виміру, який задається їм "суспільством 
масового споживання". Тут усі ресурси, в тому числі наукові, спрямовані на відтворення людей 
одномірної свідомості, людей, котрі внутрішньо не вільні, котрі мислять шаблонами, нав'язуваними 
ззовні. 

Вихід з усього цього Маркузе шукає там, де, на його думку, був і вхід, тобто в інтелектуальній 
ситуації, аналогічній тій, у якій виник "життєвий проект" одномірної дійсності. Формуючись, кожне 
суспільство вибирає між історично альтернативними життєвими проектами. Обраний проект, 
розгортаючись, докорінно переробляє все матеріальне й духовне буття. Тому, щоб вийти за межі 
капіталістичного "життєбудування", необхідно спочатку ідейно підірвати спосіб буття, що утвердився. А 
для цього треба розробити за методологією критичної теорії новий життєвий проект. Такий проект не 
матиме точок дотику з існуючою соціальною реальністю й через це одномірному мисленню 
видаватиметься абсурдом. Це не означає, що новий проект буде абсурдним, ірраціональним за своєю 
суттю. Він не менш раціональний, ніж проект одномірної цивілізації. Мова йде про якісно новий тип 
раціональності, про раціональність, яку не може осягнути існуюча дотепер наука й сформоване нею 
одномірне мислення. Критична теорія закликає новітню науку до висунення "життєвого проекту", котрий 
продемонстрував би більш високу раціональність. 

Певною мірою підсумкове тлумачення критичної теорії науки подається в статті Адорно "До логіки 
соціальних наук" (1970). Тут Адорно полемізує з Карлом Поппером про предмет і метод соціології та 
соціальних наук загалом. Справа в тому, що у своїй статті "Логіка соціальних наук" [6] Поппер у 
постпозитивістсько-аналітичному дусі наполягає на вирішальному значенні об'єктивних спостережень та 
фактів, на яких ґрунтується, на його думку, об'єктивність "чистої науки", на необхідності строго 
об'єктивної наукової критики. При цьому об'єктивність зводиться ним до логічності. Об'єктивність, 
вважає Поппер, вимагає розглядати соціально-практичні проблеми як суто теоретичні, не брати до уваги 
такі "дрібниці", як соціальний стан чи ідеологічні орієнтації дослідника, відмежовувати "чисто наукові 
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цінності" від позанаукових. Лише за таких умов у соціальних науках можливий "чисто об'єктивний 
метод". Ним виступає логіка. 

Адорно зауважує, що, по-перше, без цілісного уявлення про суспільну реальність одиничні 
спостереження не мають наукової ваги. Навіть ті соціально-економічні анклави, що зберігаються з інших 
часів, мають розглядатися не самі по собі, а в контексті тієї пануючої тотальності, від якої вони 
відхиляються. По-друге, факти в суспільстві вже тому не є граничними засадами пізнання, що вони самі 
опосередковані. Теоретичні концепції виростають якраз із критики соціально зумовлених фактів. По-
третє, варто відірвати іманентні (суто теоретичні) проблеми від реальних (соціально-практичних), 
зробити останні лише відбитками в логічних формах, і відбувається фетишизація науки. Жодне вчення в 
дусі "логічного абсолютизму" не в змозі декретувати суспільним проблемам слухняність логічним 
принципам. Та й взагалі, якість соціально-наукових досягнень повністю відповідає тому значенню чи 
інтересу, які суспільством надаються досліджуваним проблемам. Нормами ж об'єктивності, "наукової 
чесності", іронічно зазначає Адорно, у науці часто "терористично зловживають". Відданістю предмету 
дослідження називають відсутність якого-небудь особистого внеску; відмову від фантазії або нестачу 
продуктивності підносять до рівня наукового етосу. "Чесним" у науці нерідко вважається той, хто думає, 
як усі, хто позбавлений бажання "блиснути" чимось особливим, а тому готовий "мукати разом з усіма" 
[7:78-79]. 

Питання про наукову об'єктивність пов'язується Поппером з питанням про свободу вченого від 
"позанаукових" цінностей та його вірність "цінностям істини". "Об'єктивність і свобода від цінностей 
самі є цінностями", - наголошує Поппер; тільки вони забезпечують "чистоту чистої науки". Адорно ж 
вважає, що розмежування ціннісної й вільної від цінностей поведінки хибне; воно має місце лише 
постільки, поскільки "від духу оречевленої свідомості не можна позбавитися за одним лише бажанням". 
У суспільстві все те, що санкціонується як цінність, не суперечить речам ніби щось зовнішнє, воно їм 
іманентно властиве. Соціальне знання, що уявляє себе вільним від цінностей, упускає зміст речей, 
точнісінько так само, як і знання, що довільно закликає до цінностей. Обстоювання Поппером 
об'єктивності наукової критики Адорно схвалює, та при цьому зауважує, що критику не слід 
прирівнювати до спроб формально-логічних спростувань. Критика й вирішення наукової проблеми 
взагалі невіддільні одне від одного, пише він. Рішення можуть бути первинними й "дозрівати" до 
критики; але частіше відбувається навпаки – чітка критика імпліцитно містить у собі рішення, що майже 
ніколи не приходить зовні. Крім того, критичність соціальних наук має бути також критикою власних 
предметів, бо якими б інструментальними не видавалися їхні методи, залишається актуальною 
адекватність методів об'єкту. Нестача адекватності веде до непродуктивності методів. Нарешті, 
критичний шлях не тільки формальний, а й матеріальний. Мається на увазі, що соціальні науки є 
критичними тоді, коли вони одночасно виступають, згідно з ідеєю свого предмета, критикою 
суспільства. Загалом нинішня відмова соціальних наук від критичної теорії суспільства, робить висновок 
Адорно, розчаровує. За таких обставин "соціолог вже не насмілюється осмислювати ціле, адже тоді він 
повинен впадати у відчай через неможливість його змінити. І якщо соціологія готова присягнути службі 
існуючого, обмежившись пізнанням facts i figures, тоді подібна несвобода охопить і розгляд 
найдрібніших деталей. А це значить, що соціологія буде приречена на іррелевантність, і будь-який 
тріумф теорії обернеться ілюзією" [7: 81, 83, 85]. 

Спробуємо визначити місце Франкфуртської школи в історії західноєвропейської критичності. 
У XVI - XVII століттях у Західній Європі бурхливий розвиток продуктивних сил і активне 

формування буржуазних відносин призвели до утвердження раціоналізму. Наукове пізнання, ефективне 
використання здобутого знання стали вважатися вирішальною запорукою приватного успіху й 
особистого процвітання. Європейці прониклися переконаннями, що людина завжди може стільки, 
скільки знає. Просвітителі XVIІI століття були рішуче налаштовані на раціональне прогресивне 
переоблаштування суспільства. Філософія не залишалася осторонь зазначених процесів. Та, яка була 
започаткована Ф. Беконом, Р. Декартом, Т. Гоббсом, Б. Спінозою і дістала назву класичної, 
вкорінювалася в європейський світогляд на суто раціоналістичних засадах і з раціоналізмом себе 
ототожнювала. У центрі цієї філософії незмінно знаходилося поняття розуму. Якими б відмінними між 
собою не були концепції раціоналістичної філософії, всі вони виходили з поняття розуму й поверталися 
до нього. Вони возвеличували розум і самоспоріднювалися з ним. Та приблизно з середини ХІХ століття 
такий раціоналістичний оптимізм спадає. Адже напруженість економічної, політичної, ідеологічної 
боротьби буржуазії проти феодалізму на цей час залишається в минулому, і вже не між старим 
(нерозумним) і новим (розумним), а всередині нового суспільства виявляються суперечності. Внаслідок 
цього в інтелектуальному середовищі Європи наростають сумніви щодо можливостей остаточного 
впорядкування світу в суворій відповідності з принципами розуму. Розвінчання культу розуму 
завершується в кінці ХІХ століття революцією в природознавстві, коли ряд важливих наукових 
відкриттів класичний раціоналізм не зміг пояснити. Тож набирає сили критика раціоналізму, 
просвітництва і прогресу. 

Втім критика щойно зазначених інтелектуальних і соціальних цінностей має місце вже в ХVІІІ 
столітті. Досить згадати Ж.-Ж. Руссо у Франції, Е. Берка в Англії, Й. Гердера в Німеччині. З огляду на 
неухильне прискорення темпів раціоналізації, сцієнтизації й технізації, ця критика радикалізується. 
Ґрунтовні критичні концепції К. Маркса і Ф. Ніцше виходять за межі Німеччини та ХІХ століття і 
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виливаються в далекосяжні духовно-культурні й світоглядні наслідки. Маркс критикує насамперед 
пануючу буржуазну ідеологію та економіку; Ніцше – істинність і мораль. Маркс виходить із 
раціонально-прагматистських та класово-революційних позицій; Ніцше – з ірраціонально-
волюнтаристських та нігілістичних. І у першого, і у другого критика стає тоталітарною й 
перманентною. 

У Франкфуртській школі нігілістичні вподобання досить помітні. Та все ж вона продовжила й 
розвинула марксистську тотально-перманентну критику. При цьому, відштовхуючись від методології 
Маркса, вона вийшла за її межі. Показові у зв'язку з цим найвідоміші праці Маркса "Капітал. До критики 
політичної економії" і Хоркхаймера "Традиційна і критична теорія". Маркс критикує не лише капіталізм 
як антигуманний суспільний лад, а й політичну економію як "хибну свідомість", "ідеологію" чи "теорію" 
капіталізму. Буржуазній політичній економії як хибній теорії він протиставляє свою "пролетарську" 
політичну економію як теорію істинну. Натомість для Хоркхаймера хибною ("традиційною") є теорія, 
котра з загальних принципів виводить припущення й співставляє останні з фактами. Таким чином, 
розроблена Марксом політична економія з її претензіями на відкриття істинних, але не відомих раніше 
законів, підпадає під "традиційність", тобто хибність у хоркхаймерівському тлумаченні [3:75]. Своє 
завдання Хоркхаймер вбачає у розвінчанні будь-якої традиційної теорії, незважаючи на можливу її 
наукоподібність. 

Започаткована франкфуртцями критика класичної науки знайшла своє продовження в 
постмодернізмі. Починаючи з 70-х років ХХ століття, постмодерністи, спростовуючи звичний 
(традиційний) для науки самодостатній епістемологізм, як і франкфуртці, акцентують увагу на 
соціокультурному статусі наукового знання. Постмодерністи розглядають класичну науку системою 
цінностей і критикують її як систему відчутно застарілих і сумнівних цінностей.  
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Самардак Н.Н. "Критическая теория" науки Франкфуртской школы (к 80-летию Франкфуртского 
института социальных исследований). 

Предметом статьи является критическое осмысление современной науки лидерами Франкфуртской 
школи М. Хоркхаймером, Т. Адорно и Г. Маркузе, их программа преобразования "традиционной теории" 

в "критическую теорию". Определяется место "критической теории" франкфуртцев в истории 
западноевропейской критичности. Ключевые понятия: наука, традиционная теория, критическая 

теория, тотальная рациональность, одномерный человек. 

Samardak N.N. "The critical theory" of the Frankfurt school's science (to the 80th anniversary of Frankfurt 
University of social investigations). 

The article deals with the critical judgment of the leader of Frankfurt school M. Horkhajmerom, T. Adorno and 
G. Markuze, their program of reconstruction of "the traditional theory" to "the critical theory" in the modern 
science. It also defines the place of "the critical theory" of the Frankfurt men in the history of West-european 
critics. The key notions are: science, traditional theory, critical theory, total rationalization, one-sided man. 
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ДИСКУСІЯ ПРО СУТНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНУ 

У статті досліджується проблема предмета філософії. В сучасній українській філософській літературі 
намітилось кілька підходів до визначення предмета  і сутності філософії. Поряд з продуктивними 
підходами в окремих публікаціях пропонуються ідеї, що розмивають саму суть філософії. Автор 

пропонує свою позицію і розуміння цієї проблеми. 

За останні два – три роки в українській  філософській літературі пройшла серія публікацій, що 
свідчать про деяку розгубленість філософського загалу в осягненні сутності та предмету дослідження 
філософії. Більше того з'являються вислови на зразок: „Будь-який викладач курсу „Філософія" .... перед 
першою лекцією на тему „Що таке філософія?" завжди розгублений" [1; 9]. Причини подібної 
розгубленості коріняться у нашому колишньому догматичному витлумаченні філософії марксизму. За 
умов плюралізму філософських концепцій, філософ мусить самостійно обрати певну наукову позицію та 
відстоювати її. Разом з тим слід пам'ятати, що є межі, за якими пошук оригінальної позиції виводить за 
царину філософії взагалі. Стаття пропонує авторську позицію в трактуванні проблеми, що базується на 
класичних філософських засадах та враховує філософські ідеї постмодерну. 

Уявлення про те, що таке філософія, чим займається цей вид інтелектуальної діяльності людства, 
змінювалось  у процесі розвитку духовної культури. Спочатку це була просто мудрість, потім мудрість 
переросла в метафізику, були спроби уявити філософію як науку наук, пізніше з'явилось і уявлення про 
філософію як науку про загальні закони розвитку, нарешті в наш час філософію все частіше уявляють як 
теорію світогляду. Процес трансформації уявлень про сутність філософії в подальшій історії, звичайно, 
не припиниться. Філософія й надалі буде більш чітко окреслювати предмет і об'єкт свого дослідження, а 
відтак формуватиме все точніші уявлення про себе та витонченіші дефініції, в яких відображатиметься її 
сутність. Це, такби мовити, об'єктивний процес, та об'єктивний процес формування уявлень про 
філософію реалізується через філософів – людей, наділених суб'єктивністю; і саме з цієї причини 
дискусія, що розпочалась на сторінках такого авторитетного видання, як „Філософська думка", йде не в 
напрямку пошуків специфіки світогляду ХХІ ст. та його відображення у конкретних філософських 
концепціях, а в пошуках нового предмета та об'єкта дослідження. У зв'язку з цим ми маємо наступні 
заяви. „Я переконаний, - стверджує М.Попович, - філософія не стане наукою, а отже, збереже плюралізм 
шкіл та напрямків, характерний для ХІХ та ХХ сторіч. Ближчими до науки  стають окремі сегменти 
філософії, а не вона загалом" [2:4], або „філософія – це духовно-практична цінність у розмаїтті власних 
іпостасей" [1:12]. Стосовно останнього висловлювання заперечень немає, бо це просто оцінка філософії, 
але ця оцінка не розкриває сутності філософії, а саме таке завдання і ставив перед собою Сергій П'язін у 
статті „Треба "сміти мати власну думку"". Дійсно, філософія в майбутньому матиме велику цінність, і це 
характеристика не лише мудрості майбутнього, а й мудрості минулого, та така заява не розкриває 
сутності філософії –  що ж вона є?  

Не викликає заперечень і наведене раніше твердження Мирослава Поповича, але виникає питання: а 
чого ми в такому випадку  навчаємо студентів в університетах? Шукаємо і знаходимо в найновіших 
підручниках та посібниках: „Філософія – теоретичний світогляд, вчення, яке прагне осягнути всезагальне 
у світі, людині і суспільстві" [3:15]. А далі: „Найбільш загальні засади сущого, ... з яких „конструюється" 
світ, і є предметом філософії" [3:16]. В цих висловлюваннях легко впізнаються „загальні закони 
розвитку природи, суспільства і мислення" Ф. Енгельса. Авторитет Енгельса в філософії вагомий, але 
якщо „філософія є теоретичний світогляд", як то стверджує Є.М Причепій та його співавтори, тоді 
втрачається друга сторона світоглядового відношення – людина, суб'єкт світогляду. Отже, у авторів даної 
роботи наявна певна суперечність у якої „кінці з кінцями не сходяться". 

В.В. Ільїн та Ю.І. Кулагін у підручнику з філософії добавляють сум'яття. „...Сутність філософії 
утворює не який-небудь особливий специфічний предмет, а саме філософське мислення, 
філософствування, яке полягає у прагненні особистості встановити згоду між собою і навколишнім 
світом, тому філософія є формою її самореалізації" [4:31]. Тут автори, очевидно, не помітили логічного 
кола. У них „сутність філософії є філософське мислення".  

Не знайшовши відповіді на питання: „А чого ми навчаємо студентів у курсах філософії?" у 
розглянутих джерелах, пропонуємо свою позицію з порушеної проблеми, у чому і вбачаємо мету даної 
статті. 

Філософія у всьому своєму обсязі дійсно не є наукою і не може бути, бо обсяг відображуваного в ній 
не може охопити окрема наукова теорія, адже це – форма суспільної свідомості, це пласт духовної 
культури, що виник у процесі відображення людиною світоглядового відношення „людина – світ". 
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Відношення „людина-світ" рухливе, динамічне, бо змінюється і людина, і світ, а особливо – світ 
соціальний. Рухливість відношення обумовлюється постійною трансформацією елементів. А елементами 
в даному випадку виступають різні сторони буття і сама людина. Змінюється буття, змінюється людина, 
а відтак змінюється відношення „людина – світ", а це вже основа зміни світогляду і його теоретичного 
виразу у філософії. Окрім об'єктивних умов існування плюралізму філософських концепцій, що 
пов'язано з історією розвитку людства, існують і суб'єктивні передумови багатства проявів філософських 
концепцій. Одна з них – специфіка світоглядового відображення. 

Необхідно зазначити, що ми вводимо в обсяг поняття світоглядове відображення. Традиційно в 
обсяг даного поняття вводилась лише частина тієї сторони реальності, що є відображенням. За існуючою 
традицією, до уявлення про цю динамічну сторону буття входять такі елементи: 

1. Спочатку мусить з'явитись  деякий об'єкт.  
2. Цей об'єкт сприймається свідомістю людини. У результаті такого сприйняття формується образ 

об'єкта.  
3. Завдяки наявності образу об'єкта та його окремих сторін, людина проводить з ними ряд операцій 

мислення. Як результат – відбувається проникнення в сутність, і тут виникає те, що чуттям не доступне, 
– ідея, в якій сконцентрована сутність. На творенні ідей процес відображення у традиційному розумінні 
закінчується. 

Вважалося, що процес сприйняття, формування образу та ідеї і є відображенням, це щось на зразок 
відображення в дзеркалі деякого матеріального об'єкту. Але світоглядове відображення значно 
складніше і багатше механістичного віддзеркалювання. Перший етап відображення дійсно відповідає 
традиційним уявленням, та за першим етапом йдуть інші. Після закінчення першого етапу процесу 
відображення існуючого розпочинається світоглядове осягнення, а це, в першу чергу, формування оцінки 
відображеного. Якщо оцінка не співпадає з потребами, запитами, інтересами особистості, то в такому 
випадку розпочинається процес творення майбутньої моделі відображеного, тобто формується 
відповідний ідеал, а вже на основі знань, оцінок та ідеалів формується практичне ставлення до об'єкта, 
що став предметом світоглядового осягнення. 

Таким чином, ми розглядаємо світоглядове відображення не як ідеальну копію явищ та сутності, а і як 
оцінку відображеного і його ідеальну, а потім вже практичну заміну. Без  цієї творчої сторони 
світоглядове відображення просто втрачає всякий глузд. Без творчості світоглядове відображення є 
принципово пасивним, тваринним варіантом психічної діяльності. Відображення – це не просто 
відтворення, а й творення. Це не просто передача інформації, а й передача речовини та енергії. Передача 
речовини та енергії є і відтворенням, і творенням [5:50-51]. Відрив процесу зміни об'єкту в процесі 
відображення від інформаційної сторони того ж таки відображення відбувся в нашій філософії в 
результаті механістичного тлумачення фундаментальних законів руху. Та це особлива проблема. Зараз 
ми фіксуємо лише наше розуміння відображення не лише як формування інформаційного поля, а і як 
творення нового. 

Якщо ми маємо у світоглядовому відображенні оцінку та творчість (ідеальну, а потім і практичну), то 
в ньому є елементи онтологічного, гносеологічного, аксиологічного та праксиологічного філософських 
аспектів. У світоглядовому відображенні в зародковому стані існують всі складові частини філософії. Це 
дає підставу стверджувати, що світоглядове відображення є об'єктивною основою процесу творення 
підґрунтя філософії. 

Друга проблема, яку необхідно проаналізувати при з'ясуванні сутності не лише постмодернової, 
сучасної, а й будь-якої філософії, − що ж відображається. Йдеться про предмет філософського 
осягнення. Ще раз звернемось до літератури. Виявляється, що у сучасній українській філософії якоїсь 
спільної позиції вже (стосовно до минулого) і ще (стосовно до сучасного) не існує. В. Шинкарук та 
П. Йолон вважають, що предметом філософського дослідження є коло загальнозначущих проблем, що 
потребують свого дослідження та розв'язання [6: 670]. Колектив філософів Національного університету 
ім. Т. Шевченка на чолі з І.Ф. Надольним стверджує, що „Філософія вивчає світ і людину разом..." [7:17]. 
Знов нагадуємо, що більшість українських філософів в тому чи іншому контексті погоджуються з тим, 
що філософія є теоретичним виразом світогляду. 

Якщо прийняти як вихідну позицію нашу, раніше наведену точку зору, то предметом відображення в 
світогляді є відношення, ставлення людини до об'єктивної реальності, до буття. Повторимось – 
відношення „людина -- світ".  І тут ми потрапляємо у надзвичайно багатоплановий та багатогранний 
світ людського буття. Людина живе одночасно в природному, соціальному та ідеальному світі. В свою 
чергу ідеальний світ ділиться на світ ідей, що є здобутою, відкритою істиною, тобто ідей, в світлі яких 
„буття в собі" перетворюється у „буття для нас", та світ ставлень, позицій, уявлень стосовно до буття ще 
не пізнаного, або такого, що принципово не може бути пізнане за наявного рівня розвитку пізнавальної 
культури. До цього світу належить і містичний світ, а відтак – і світ Бога. 

Отже, предметом світоглядового відображення є: сама людина, природа, суспільство, людська 
свідомість – духовність і Бог. Відповідно до цього формуються і типи світогляду, а відтак і напрямки 
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філософського осягнення світу: антропоцентричний, природоцентричний (класична назва – матеріалізм), 
соціоцентричний, духоцентричний (класична назва – ідеалізм) і теоцентричний. Кожен напрямок містить 
у собі досить різнопланові філософські концепції, кількість яких знаходиться в прямій залежності від 
розмаїття способів витлумачення базових понять даного напрямку.  

Для ілюстрації цього положення наведемо таке. Антроцентричний напрям у філософії складався як 
антитеза середньовічному теоцентризму. Філософія Нового часу визначальною, провідною, головною 
ознакою людини вважає розум, мислення, есенційне осягнення світу. Новий час йшов „через розум до 
досконалості" людини і людства. Саме таке тлумачення людської сутності та перспективи людства дало 
могутній поштовх  розвитку раціоналістичної філософії. Тип світогляду та філософія, що виразила його в 
рафінованому вигляді, панували більше двох століть. Поступово, починаючи з XІX ст., погляди на 
людську сутність змінюються і формується світогляд, теоретичний вираз якого трансформувався від 
творчості Шопенгауера до Ніцше, Фройда, Фрома та інших. У цей час з'являється філософська концепція 
екзистенціалізму. І все це лише невелика частина тих філософських новацій, що сформувались і набули 
впливу у XX ст. Кожна  концепція модернізму брала за основу свого філософування якусь одну сторону 
людської сутності, сторону людського буття і на цій базі формувала теорію певної сторони 
світоглядового відношення.  

Антропоцентричний напрям у світовій філософській культурі модерну хоча і домінував у XX ст., але 
не був єдиним.  Розвивалась і духоцентрична (ідеалістична) філософія, на новий рівень розвитку вийшла 
теоцентрична філософська думка, не стояв на місці і матеріалізм (природоцентризм). Соціальна 
філософія відійшла від вульгарного соціологізаторства та вульгарного економізму. Філософська 
культура другої половини XIX ст. та першої половини ХХ ст. – це своєрідний ривок у розвитку 
людського духу, який здійснювався фронтально у всіх соціокультурних системах. Поява авторитетних 
філософських концепцій перестала бути прерогативою однієї чи двох-трьох націй або якоїсь окремої 
соціокультурної системи. Є сподівання, що такий розвиток самосвідомості людства продовжиться і в 
епоху постмодерну. Та нічого надзвичайного відбутись не може. Класика лишиться класикою, і вона 
продовжуватиме збагачуватись кращими здобутками модерну і новими цікавими проявами постмодерну.  

Таким чином, філософія XX ст. повністю розкрилась як багатогранний пласт духовної культури, як 
своєрідна форма суспільної свідомості зі своїм предметом дослідження та специфічними засобами 
світоглядового осягнення буття в теоретичній формі. 

Тепер стосовно проблеми форми відображення філософією світоглядових проблем в епоху 
постмодерну. 

Людина XXI ст. зрослась із сучасними формами спілкування та способами взаємодії з орієнтацією в 
бутті через інформаційні технології. Все це настільки піднесло авторитет науки, що довіра до науки 
стала невід'ємною частиною суспільної психології і психіки особистості. Якщо світорозуміння пересічної 
особистості не стало науковим, то до кінця XX ст., принаймні в європейській культурі, воно стало 
науковоорієнтовним. 

Друга особливість психіки постмодерну викликана до життя могутніми інформаційними потоками, 
що функціонують у кожній розвиненій соціокультурній системі та в духовній культурі людства як 
цілого. Особливістю цих потоків у ХХІ столітті є те, що в розвинених демократіях вони плюралістичні і 
знаходяться під значним впливом незалежних засобів інформації. Та сучасний світ складається не лише з 
культур, що забезпечили собі вільний доступ до будь-якої інформації, а й із культур, де інформаційні 
потоки контролюються невеликими замкнутими об'єднаннями людей, кланами, і це веде до деформації 
суспільної свідомості, до світоглядової дезорієнтації. Тому доля нових філософських концепцій у 
майбутньому буде різна в різних країнах. 

Через зрослий авторитет науки у суспільній психології будь-яка філософська концепція, що 
претендує на популярність, мусить мати бодай зовнішні ознаки наукової теорії. Логічність, доказовість, а 
в цілому раціональність, якщо мова йде навіть і про якісь позараціональні речі, - це обов'язкова умова 
формування філософської концепції постмодернізму. Зрозуміло, що в XXI ст. існуватимуть антинаукові 
типи світогляду, існуватиме релігійний світогляд, але осмислення і цих типів світоглядів мусить мати 
теоретичну форму. І відразу виникає суперечність форми і змісту. Сучасні технічні методи передачі 
інформації (особливо такі могутні, як телебачення) широко користуються образними засобами, 
відтісняючи на периферію свідомості змістовну сторону. І тут є небезпека для розвитку філософської 
культури людства. Філософська культура вимагає розвиненого абстрактного мислення. У філософії 
майбутнього є можливість стати ( або не стати) не просто формою суспільної свідомості, а й активним, 
впливовим елементом культури, про що мріяв ще К. Маркс. Та для цього необхідні деякі передумови.  

Об'єктивні передумови розширення впливу філософської культури сформувались через розвиток 
технічної бази інформаційних потоків, а далі справа за самою філософією: або вона набере форм, які 
будуть адаптовані до функціонування сучасних інформаційних процесів, а відтак стане доступною  
пересічному  громадянину (згадаймо популярність творів Камю, Сартра та інших), або вона за лишиться 
елементом духовної культури „в собі", а окремі елементи філософської культури вихоплюватимуться 
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політиками, різного роду популяризаторами і будуть використовуватись окремими вузькими 
соціальними групами (кланами) у вузькопартійних інтересах. Історія XX ст. тому приклад. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо: 
• Філософія постмодернізму як пласт духовної культури все більше і більше 

набиратиме ознак форми суспільної свідомості. Світоглядовий плюралізм, 
толерантність та віротерпимість сприятимуть формуванню нових філософських 
концепцій в кожному з напрямків філософування. Отже, скарбниця світової 
філософської культури поповниться багатством нових відкритів, нових філософських 
концепцій. 

• Філософія майбутнього має можливість стати не просто формою суспільної 
свідомості, а й активним елементом культури як духовної, так і матеріальної. 

• Філософські концепції постмодернізму в епоху інформаційного суспільства 
все більше будуть насичуватись новими ідеями, новим рівнем проникнення в 
сутність буття як такого і в сутність буття людини зокрема. 

• Будь-яка філософська концепція постмодернізму муситиме мати якомога 
більше ознак наукової теорії і бути доступною для сприйняття майбутніми читачами. 
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Белодед Ю.М. Дискуссия о сущности философии в эпоху постмодерна.  

В статье рассматривается проблема предмета философии. В современной украинской философской 
литературе наметилось несколько подходов к определению предмета философии, её сущности. Наряду 
с продуктивными подходами в отдельных публикациях предлагаются идеи, которые размывают суть 

философии. Автор предлагает свою позицию и понятие предмета философии. 

Beloded U.M. The discussion of the essence of philosophy in the postmodern epoch. 

The articleconsiders the problem of the subject of philosophy. Some approaches appeared to the definition of the 
subject of philosophy and  its essence in the modern Ukrainian philosophic literature. Alingside with efficient 
approaches some publications suggest the ideas which give vague understanding of the essence of philosophy. 

The author suggests her understanding and concept of the subject of  philosophy. 
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"ТЕКСТ" И "ТЕКСТУАЛЬНОСТЬ" В ТЕКСТАХ Ж. ДЕРРИДА 

В статье автор показывает, что проблема текста, как она сформулирована в читаемом нами 
авторском высказывании, состоит не в том, выходит ли текст к так называемому "внешнему миру" 

(или чему бы то ни было еще), но скорее в том, как то, что Деррида в различных местах именует 
"общим текстом" (general text), сочетается со входами и выходами в другие тексты; или, напротив, 
каким образом другие тексты, коррелируя между собой, тем самым составляют некий общий текст, 

т.е. как возникает эта интертекстуальность. 

Pro captu lectoris habent sua fata libelli. 
Теренций Мавр 

1. Идеи, как известно, обладают собственной судьбой, проявляют "характер" и имеют тенденцию к 
саморазвитию, далеко не всегда совпадающую с интенцией их автора: многие слова, высказывания, 
метафоры, вдруг, вопреки всякой логике, "видятся" нам столь автономными и самодостаточными, что 
звучат из наших уст без имен и контекстов, и, обрастая новыми "ассонансами и диссонасами", 
вовлекаясь в "неожиданные оркестровски-интерпретации"…предстают в искаженном до неузнаваемости 
виде, воспринимаются совершенно неожиданным, зачастую неадекватным, образом. Тем самым, отнюдь 
не идеи, но их "видения" становятся поводом для жарких споров и дискурсий, неким средоточием 
скандала, срывающимся в штопор бесконечных инвектив и апологий. Именно поэтому "скандальное" 
заявление Жака Деррида о том, что "внетекстовой реальности не существует"[1: 313], будучи одним из 
тех, событие которых начинает восприниматься как дерзкий вызов или провокация-в-себе, носит вполне 
конкретный смысл, имеет четкий контекст и авторский знак (высказывания и использования). 

 Не углубляясь в смысл и контекст данного заявления, многие критики поспешили выступить против 
"текстуального изоляционизма" Деррида. Расценивая это утверждение Деррида как выпад в защиту 
интериорности текста, М.Фуко обвинял коллегу в забвении так называемых внетекстуальных факторов 
бытия, в стирании их подлинности, в сведении их к некой сугубо текстуальной функции, за которой 
ничто не стоит [9: 99-204]. А. МакКлинток и Р. Никсон в своих суждениях еще более радикальны: "По 
сути, эта позиция надмирности, отстраненности, принципиальной исключенности из смуты жизненного 
бытия, которую нам иллюстрирует "текстология" Ж.Деррида, есть простая капитуляция перед лицом 
реальных проблем... Игнорируя социальный ландшафт и тем самым помещая свои построения в 
словесном вакууме, Деррида фактически демонстрирует здесь импульс солипсизма, подспудно 
определяющий всю его теорию" [10: 26]. Отметим, что подобные оценки весьма симптоматичны: они 
рождаются только тогда, когда имеет место непонимание, тщетно выдаваемое за проницательность. 

2. Между тем, положение "внетекстовой реальности не существует" необходимо понимать в том 
контексте, в каком оно было предложено как вполне четкое и ситуативно обоснованное высказывание. 
"Утверждать, что "внетекстовый реальности вообще не существует" - отнюдь не значит постулировать 
некую идеальную имманентность…,- разъясняет Деррида свою позицию в статье "Outwork", - если я 
говорю, что вне текста ничего не существует, то речь идет лишь о том, что текст отсылает 
исключительно к тексту, что текст не может отсылать к чему бы то ни было иному, кроме как к 
тексту, к любому другому тексту, к тому или к этому тексту, к тексту вообще" [6:35-36]. "Более того, - 
уточняет автор, - сам текст, отсылая к множеству других текстов, никогда не остается тем же самым 
текстом. Он всегда открыт, потенциально открыт в бесконечность, никогда не замыкается в себе или в 
своих границах… текст никогда не является тем, что называют вещью-в-себе" [6:36]. 

Иными словами, тезис Деррида, напротив, говорит скорее в пользу размыкания контура, нежели об 
ограничении сферы текста и текстуальности. Текст не являет собой некую асимптотическую 
тотальность, поскольку он обращен против трансцендентности, устремлен во все миры и столкновения, 
где исчезает тотальность и само понятие тотальности. "Любая замкнутость, даже как идея вещи-в-себе, 
есть заблуждение, проявление неосознаваемого влияния идеологии, направленной на замыкание самой 
системы, системы как таковой, в чем бы она ни выражалась… поэтому я никогда не проповедовал 
подобную замкнутость, всегда оспаривал ее предварительные условия" [6:36]. 

3. Прежде чем приступить к детальному рассмотрению интересующих нас вопросов, выйти из 
периферии проблемы в ее центр, важно уточнить еще один аспект предлагаемой Деррида формулировки. 
Тезис о том, что "внетекстовой реальности не существует" или "текст всегда отсылает только к тексту" 
отнюдь не тождественен утверждению "текст есть вещь-в-себе". Как показывает Деррида, грань здесь 
очень тонка, но принципиально тверда и вполне обозрима. Даже если напрямую и нельзя показать, что 
некий отдельный текст в итоге оказывается самореференциальным, всегда можно обнаружить, что он не 
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исключает подобную референцию; что так или иначе, но во всех ситуациях, всегда существуют другие 
тексты и контексты, а также что ни один из этих истоков никогда не является первичным, по-настоящему 
apriori изначальным. 

Иными словами, даже если текст и самореференциален, то здесь, что особенно важно, 
самореференция для Деррида отнюдь не является средством, с помощью которого текст мог бы 
постулировать или гарантировать свою целостность. "Напротив, в критической стратегии Деррида 
самореференциальность выступает главным средством критики наиболее 
примитивных…референциальных теорий; при этом самореференциальность Деррида рассматривает 
только как средство критики, или определенный этап на этом пути, но не как конечный результат сам по 
себе" [8:101]. 

Таким образом, смысл высказывания Деррида определяется не намерением втиснуть текст в его 
собственные рамки, а необходимостью показать, каким образом текст, отсылая к себе, тем самым 
отсылает к иным текстам: "Письмо, которое отсылает только к себе, одновременно отсылает… к 
некоему другому письму. Выделяемое здесь курсивом одновременно – это именно то, с чем мы должны 
считаться, поскольку, делая отсылку к другим текстам, к другой системе определений, каждый элемент 
отсылает к себе исключительно как к самой структуре тех или иных определений, структуре открытой и 
закрытой одновременно" [5:202]. 

Отсюда возникает новый вопрос: как организована такая структура? Каким образом она может быть 
открытой и закрытой одновременно? Почему текст, будучи множественным вместилищем эффектов 
открытия и закрытия, при этом не является вещью-в-себе? 

4. Прояснение специфики интертекстуальной организации самого текста и систем его внутренней 
референции неизбежно упирается в наиболее сложный вопрос – "что же есть текст?". Только разрешив 
его, можно проследить, насколько текст внутренне подвижен, действительно ли он открывает доступ в 
другие тексты, или каким образом все тексты взаимодействуют между собой? 

Такая постановка проблемы volens-nolens обязывает мыслить лаконично, поэтому "для начала, - 
заметил Деррида в одной беседе, - мне хотелось бы уточнить само понятие "текст"... "Hет ничего вне 
текста": это означает, что текст не просто речевой акт" [2:74]. Он не исчерпывается сугубо 
лингвистическими дефинициями, но рассматривается как некое концептуальное пространство, в котором 
культура оформляет свою дискурсивность. "Допустим, этот стол для меня – текст, и то, как я 
воспринимаю этот стол, - уже само по себе для меня текст"[2:74]. Речь идет о том, что система 
репрезентации одного феномена всегда отсылает к другой системе репрезентации, где само обращение к 
данному феномену детерминировано или же вписано в поток иных серий и систем репрезентаций, 
прочтений либо интерпретаций. 

С этой точки зрения любой текст изначально возможен только как интертекст. Текст конституируется 
в пространстве проекций интертекстуальной игры, он рождается внутри образуемых здесь абсцисс и 
ординат. "Каждый текст всегда уже является интертекстом; другие тексты присутствуют в нем на 
различных уровнях, в более или менее узнаваемых формах: тексты прежних культур или тексты той, в 
которой находимся мы сейчас… Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из 
существующих прежде цитат… обрывки культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты 
социальных идиом и т.д. – все они поглощены этим текстом, вовлечены в него… Как необходимое 
предварительное условие для любого текста, интертекстуальность не может быть сведена к проблемам 
источников и влияний, они представляют собой общее поле анонимных формул, происхождение 
которых редко можно обнаружить, бессознательных или автоматических цитаций, применяемых уже 
даже вне кавычек" [7:78]. 

Следовательно, то, что традиционно именуется "текстом", в действительности выступает как 
переплетение текстов, трансформация изначального множества текстов. Более того, текст 
конституируется не тем, что традиционно называли "знаками" или "означающими", а фабрикой следов, 
цепочкой текстуальных референциалов…, в чье силовое поле попадает само понятие текста, и даже 
интертекста. 

5. Идея текстуальности, как показывает цитируемый выше пассаж, принципиально неотделима от 
интертекстуальности : интертекстуальность парадоксальным образом оказывается предварительным 
условием самой текстуальности. Текстуальность зарождается только в бесконечной множественности 
текстов, возникает вопреки самой точке "начала начал". 

Интертекстуальность – это текстуальная интеракция, которая создает поле резонации в самом тексте, 
но одновременно обращает текст к диалогу с другими текстами. Такой обоюдный диалогизм, 
разновекторный спор-контестация напоминает о том, что тексты не только соотносятся друг с другом, 
они еще и связаны широким кругом различных систем репрезентаций, символических формаций и т.п., 
которые в свою очередь также могут быть прочитаны как тексты или мета – тексты. 

Перекличка концептов, их сцепление и разветвление, игра и непринужденная дистантность игры 
наполняют собой тело текста; обнажая латентный уровень построения дискурса, они демонстрируют нам 
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подвижный архипелаг островков значений: текст не стремится к оформлению себя в некую органически 
слитную целостность – он может дробиться на мириады единиц смысла, образовывать находящиеся в 
постоянной рассогласованности динамичные сочетания, координировать их очертания, составлять 
композиции, совмещать их позиции, воздвигать и одновременно разбивать этот ритмизованный рисунок 
вдруг возникающего, но моментально исчезающего целого. 

Таким образом, текст для Деррида не является объектом как таковым : текст – это не объект, а 
территория. Он существует скорее как terra mutationis, топос активности, перманентное поле 
метаморфоз. Здесь имеют место не тождества и константы, т.е. изначально неподъемная статика, но 
плавающие величины, серии и вариации. Текст возможен только как эхолот проецируемых вовне 
коммуникаций. 

6. Детальное исследование структуры текста позволяет утверждать, что ни один текст не является 
тотальностью: текст apriori не может выступать в качестве некого центрирующего начала. Текст – это 
всегда реальность между, предполагающая множественность рассредоточенных источников смысла. 
Более того, текст отвергает наличие оснований, он устремляется к слоям, обращен к цепочкам 
дифференцированных следов, а потому даже всеобщий текст, понятый как культурный универсум, 
противостоит какой бы то ни было теории и практике центрации. 

Поскольку general text структурирован как топологическое (сетевое) пространство, то между текстами 
нет расстояний – все тексты равноправны, равнодоступны, существуют одновременно для восприятия; 
они пронизывают друг друга, перетекают из одного в другой, а потому ни один текст никогда не 
тождественен себе самому, и, соответственно, не может быть постулирован в качестве самодавлеющей 
инстанцией истины. 

Следовательно, текстуальность не является свойством отдельных текстов, но есть формой 
организации самого знания, графической перкуссией человеческого мышления. Представление о мире 
как о сумме текстов, в сущности, оказывается микромоделью восприятия и оформления 
действительности в виде определенного сюжетного модуса. Реальность всегда уже есть текст: мир 
открывается человеку только лишь в форме текстов, историй о нем. Эта позиция бытия-в-тексте есть не 
просто констатацией текста; эта позиция и есть развернутое тело текста. Поэтому, когда Деррида говорит 
о том, что "нет ничего вне текста", то речь идет скорее о том, что всё мыслимо в тексте, всё является 
частью текста, того текста, которым и является мир, та изначальная текстуальность мышления, через 
которую и в рамках которой рождалась сама культура. 

Текстуальное восприятие действительности и истории обусловлено не только невозможностью 
культуры находиться вне текста, но и тем, что все внешнее по отношению к тексту, всякая негативность 
текста производится в нем же. Выход из текста, "другой" и "порог" высказываются в самом тексте. Даже 
рефлексия о том, чтó есть апофатика текста, всегда уже является частью текста. "Наши представления о 
тексте с точки зрения соотношения его с реальностью – это бесконечный выход за пределы его 
классического представления. Это проламывание в радикальную инаковость текста" [6:14-15]. 

7. "Внетекстовой реальности вообще не существует [Il n'y а pas de hors texte]. Но не только потому.., 
что у нас нет иного доступа к … так называемому "реальному" существованию, кроме как через текст ; 
не потому, что мы не можем поступить иначе и должны помнить об этом органически [ …]; есть и 
другие веские основания" [1:313]. 

Поскольку действительность всегда опосредована дискурсивной практикой, то в одной плоскости 
находится как сама действительность, так и ее рефлексии: мышление в каждом конкретном его 
проявлении не столько отражает действительность, сколько конструирует ее в виде объекта своего 
исследования, создает некий дискурсивно-логический образ или рисунок, обрамляя в определенную 
научно-дисциплинарную оправу. В этом смысле любая теория (политическая, экономическая, этическая, 
теологическая etc.) есть для нас не более чем совокупность текстов (или антитекстов), принадлежащих 
нашей истории и культуре. А потому, налагая отпечаток на наше чтение и (интерпретирующее) письмо, 
она не является таким же общим принципом либо истиной, которую можно было бы изъять из системы 
текста, где мы находимся, чтобы прояснить эту систему изнутри. 

Довольно тонкий нюанс, на который здесь указывает Деррида, не всегда замечается критиками. Это 
то, что обычно упускают из виду, поскольку сам упрек в невнимании к сферам, по всей видимости, 
относимым критиками к разряду "hors texte", т.е. якобы находящимся "за пределами текста" или 
лежащих "вне текста", исходит из неверного понимания того, чтó Деррида говорит о тексте и как он 
трактует феномен "текстуальности мира".  

В частности, можно сослаться на один из таких примеров – политическое эссе А. МакКлинток и 
Р. Никсона [10], адресованное Ж. Деррида как негативный ответ на его статью "Последнее слово 
расизма", которую философ написал в качестве предисловия к каталогу картин, сопровождающему 
художественную выставку полотен на тему антиапартеида [позже данная статья Деррида вышла 
отдельным изданием и была опубликована в журнале "Критические исследования": Derrida J. Rasism's 
last word // Critical Inquiry – Vol.12. – №1. (Autumn,1985)]. Инвектива А. МакКлинток и Р. Никcона 
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направлена против "текстоцентризма" Деррида, "проповедуя" который, он-де "абсолютно не замечает всё 
то, что действительно его окружает, а именно, историко–политический мир со всеми его проблемами, 
доктринами, идеями и противоречиями". Отождествляя дерридеанский "текст" с сугубо конкретным, 
дисциплинарно–прикладными лингвистическим феноменом, понимая текстуальность в чрезвычайно 
узком смысле, вне экстраполяции данного феномена на всю сферу действительности, в том числе и на 
наши рефлексии о ней, А. МакКлинток и Р. Никсон "обвиняют" Деррида в невнимании к так 
называемому "внешнему миру", и особенно в том, что "он сознательно дистанцируется от проблем бытия 
в-мире, одной из которых и является апартеид в африканских странах"; занимая обособленную позицию, 
он "не принимает участие в борьбе против расизма, а следовательно, вся его политическая и 
философская миссия сводится к простой манипуляции словами" [10]. 

8. Ответ Деррида – "Открытое письмо к Анне МакКлинток и Роберту Никсону" - отличный пример 
деконструкции в действии – прекрасно иллюстрирует не только различие обеих позиций адресата и 
адресантов, но и наглядно показывает, что критика апартеида в итоге оказывается бесполезной, если ее 
воспринимать как нечто, находящееся по ту сторону самого апартеида2. Апартеид, так или иначе, всегда 
уже является частью этого (критического) текста, он изначально вписан в него, будучи частью той же 
дискурсивности, которая определяет сам факт понимания данного феномена, оптику его восприятия и 
методы борьбы с ним. 

Разъясняя, что такое "слово" и "текст" в его понимании, Деррида еще раз подчеркивает свою позицию 
– он весьма далек от того, что именуется "игрой словами", и тем более, "игрой со словом "апартеид" - и в 
ответ на аппеляцию к его заявлению –"il n'y a pas de hors texte" - он пишет: ""Текст" в том значении, в 
каком я использую данное понятие, не "книга", не "рукопись", не "бумага" в тривиальном смысле слова. 
Равно как и "письмо" или "след", текст не ограничивается плоскостью, на которую нанесена некая 
графика. "Текст" – то, как я ввожу это понятие в свой арсенал, - служит исключительно стратегическим 
целям…, поэтому я посчитал необходимым расширить само понятие "текста", разомкнув его 
лингвистические границы. – Вот почему я говорю "нет ничего вне текста". Вот почему Южная Африка 
и апартеид также, как Вы и я, являются частью этого всеобщего текста, частью текста 
вообще3…Именно поэтому я, борясь и взывая против апартеида, в то же время не выхожу за пределы 
текста, т.е. не нахожусь по ту сторону… в новом понимании термина "текст". И в этом смысле никто, 
даже самый способный и радикальный в преобразованиях активист, не может быть по ту 
сторону…Однако именно сама стратегическая переоценка и переосмысление понятия "текст" позволяют 
мне действовать более комплексно и более последовательно в этой борьбе… Философско-теоретическое, 
практическое и политическое обоснование этой необходимости… обретает у меня имя того, что и было 
названо или определено как "деконструкция"" [4:167-168]. 

Вопрос, подспудно затрагиваемый здесь Деррида, наводит на очень серьезные размышления 
относительно ответственности критика за все происходящее, в том числе за последствия 
ангажированности самой критики, восприятия ее в качестве некой привилигированной, в силу своей 
"объективности", "независимости" и "справедливости", позиции. Верным признаком того, что стратегия 
критики стала слишком абсолютизированной, а ее последствия слишком предсказуемыми, является то, 
что она всегда останавливается в одном и том же пункте, раз за разом производя те же самые эффекты. 

9. Таким образом, "проблема текста" у Деррида, точнее позиция, которую он занимает в данном 
вопросе, состоит не в том, чтобы всегда находиться "в пределах текста" или быть "верным" ему, но в том, 
чтобы показать, почему именно "критика и…любая теория…должны приостановить или, по крайней 
мере, усложнить (с большей долей осторожности) то наивное пространство, которое когда-то связывало 
текст с его вещью, референтом или реальностью, или "даже с некоторой последней концептуальной, 
семантической инстанцией" [6:43-44]. 

Говоря о широком значении понятия "текст", уточняя, в каком смысле "вне текстовой реальности не 
существует", Деррида не случайно обратился к вопросам самореференции, сделав акцент на игре 
различий в рамках dehors/dedans, обнажая их гомогенную компликацию не только в тексте, но и внутри 
нашего восприятия проблемы текста как таковой. Ведь, как показал Деррида, сама проблема заключается 
отнюдь не в том, выходит ли "текст" (будь то система репрезентации, восприятия, или обоснования) к 
некому "означаемому" как "внешнему миру", но в том, как понимается сама эта "внешность" (мира, 
критической позиции, методологической установки и т. п.). Поэтому полемика между Деррида, с одной 
стороны, и МакКлинток и Никсоном, с другой стороны, по сути, вновь возвращает нас к тому, что 
говорилось выше о референции, поскольку "рассуждения – осуждения" второй стороны построены на 
интерпретации деконструкции как концепции "отложенного означаемого". 

Однако, как поясняет Деррида в своем интервью, подобная трактовка деконструкции весьма 
поверхностна, если не сказать примитивна: "Как вы знаете.., деконструкцию часто толкуют как 
концепцию…"отложенного означаемого". Это очень глупая позиция, поскольку, как я уже говорил, если 
допустить, что текст – не просто лингвистический феномен, то деконструктивизму надо заниматься тем, 
что называется "реальность", "экономика", "история".., ибо раз есть текст, есть и означаемое. Но 



Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 12. Філософські  науки  

 32 

механизм референции не столь уж прост. Логика референции и логика различия не противостоят друг 
другу. В общем плане я сказал бы одну вещь: всякий раз, когда я воспринимаю означаемый объект и 
говорю себе: "Это нечто, находящееся извне, это за пределами моего мира, я воспринимаю лишь то, что 
могу воспринять по логике различия с уже известным. Я в состоянии идентифицировать предмет только 
внутри структуры различий. Для того, чтобы референция работала в процессе восприятия, она должна 
быть различающей. Референции в чистом виде не существует, т.е. референция – это различие, 
референция требует нечто дополнительное для своего осуществления" [2:75]. 

Другими словами, логика различия всегда действует как логика референции, поэтому сама 
референция возможна только как некое различие, всегда обратимое различие: ведь если то, что 
существует вне текста, всегда отсылает к тому, что в тексте; то и тó, что содержится в тексте, 
одновременно и с необходимостью, оказывается вне его, т.е. неизбежно извлекается наружу. Здесь и 
происходит определенная "субверсия" нашего восприятия, когда "внутреннее" посредством работы 
различающей мысли, видится "внешним", но при этом "внешнее" встраивается в представление о 
"внутреннем". Две несоизмеримые проекции являются результатом дифференциальности. 

Это чрезвычайно немаловажный момент, и "быть может, мое объяснение чересчур подробно, - 
отмечает Деррида, – но надо разбираться по порядку, коль скоро приходится сталкиваться с 
многочисленными критическими возражениями… Итак, моя концепция текста и представления о 
референции не вступают в противоречие" [2:75-76]. 

Таким образом, Деррида вполне ясен и корректен в своих тезисах, о чем свидетельствует 
подчеркнутая продуманность предлагаемых положений.  

10. Итак, плюсы и минусы распределены, казалось бы, всё однозначно, но оппонентов раздирает 
война? Каким образом возникает casus belli: в чем причина бесконечных споров? Как возникает 
непонимание сторон? Не оказывается ли подобная полемика в действительности дискурсией о 
совершенно другой проблеме, а именно разговором о том, чтó есть "невозможное" в языке, которое 
делает "возможным" сам язык: вписан ли язык в текст, или же текст – событие, рождающееся в границах 
языка? Насколько эти понятия соотносимы и, особенно важно, взаимозаменяемы? 

Деррида, как правило, упрекают за текстуализацию всего и вся, но при этом всегда обнаруживается 
"подмена тезиса": "Люди, предпочитающие определять как "язык" то, что я называю "текстом", 
поскольку я как-то написал: "нет ничего вне текста", обычно переводят и интерпретируют мое 
высказывание так: "нет ничего вне языка". Тогда как, если говорить об этом очень бегло, очень 
схематично, дело обстоит совсем наоборот – сама деконструкция началась с деконструкции 
логоцентризма…т.е. с попытки избавить опыт мысли от господства лингвистической модели" [3:153-
154]. 

Выводы. Подводя итоги, следует указать на то, что, отождествляя текст с языком, или языковой 
(лингвистической) сферой, многие критики не замечают, что текст не вовне языка – он его 
внеположность. "Так что у текста нет больше предела, нет ничего внешнего ему. Нельзя сводить текст к 
языку, речевому акту в строгом смысле слова" [3:154].Язык всегда есть лингвистический феномен, его 
понимание и интерпретация так или иначе опосредованы текстом, а именно всем тем, что определяет 
"язык" в качестве такового. Поэтому за пределами языка действительно есть текст – текст, который 
рождает само то "чтó значит быть за пределами". 

Далее следует иметь в виду, что быть "за пределами" изначально вписано в семантику "предела", или 
в так называемую риторику "предела", ибо различия, которые являются различиями в способах 
интерпретации этого быть "за пределами", всегда уже принадлежaт "реальности текста", т.е. тому 
пространству, которое образует мир "текста". 

Таким образом, как раз данный нюанс и позволяет считать несостоятельными "критические" выпады 
против Деррида. Причем речь идет не столько о технике лейтмотивов, сколько о рисунке самой игры. 
Стороны говорят на разных языках – возможно равноценных, но несоизмеримых. И хотя тонкая граница 
между ними едва преодолима, не стоит соблазняться ее прозрачностью. Конфликт здесь и в самом деле 
весьма глубок, его корень отнюдь не в простоте разногласий. Принципиально иная модальность 
построения дискурса у Деррида и его оппонентов обусловлена той же самой логикой предела…предела, 
по обе стороны которого простирается их критический текст. 
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Азарова Ю.О. "Текст" і "текстуальність" у текстах Ж. Дерріда.  

У статті автор стверджує, що проблема тексту, як вона сформульована у читаному нами 
авторському висловлюванні, полягає не в тому, чи виходить текст до так званого "зовнішнього світу" 

(або чогось подібного), але скоріше в тому, як те, що Дерріда у різних місцях найменовує "загальним 
текстом" (general text), сполучується зі входами й виходами в інші тексти; або, навпаки, яким чином 
інші тексти, корелюючи між собою, тим самим складають спільний текст, тобто як виникає ця 

інтертекстуальність. 

Azapova U.O. "The text" and "the textualism" in the texts by Zh.Derryda. 
The author of the article mointains that the issue of the text. The way it is formulated in this them, consist in 

the fact what Derryda terms " general text". Which communicates with ins and outs of other texts or, conversely, 
the way the other texts, when correlating, make a general text, i. e the way the intertextuelisms come into being. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ЯЗЫКА ИСКУССТВА ПОСТМОДЕРНА 

В статье рассматриваются особенности языка искусства постмодерна: игровое начало, 
комментирующе-интерпретативный характер, повышенная рефлективность, принципиальная 
неунифицируемость, цитатность, ироничность. Проведен анализ постмодернистских феноменов 

"конца стиля", "смерти автора", "искусства скольжения", "обмана ожидания реципиента". 

 
В философии ХХ века проблема языка становится одной из наиболее актуальных. Высказывания 

Хайдеггера "язык есть дом бытия" и Витгеншнейна "границы моего мира совпадают с границами моего 
языка" превратились в трюизмы вследствие их неоспоримой очевидности для современного сознания. 
Но, с другой стороны, они фиксируют вездесущность языка, его неустранимость: человек "погружен в 
пространство языка. Он даже в самых основных условных абстракциях не может вырваться из этого 
пространства, которое его просто обволакивает, но частью которого он является и которое одновременно 
является его частью" [1:176]. Язык, с одной стороны, предоставляет человеку возможность 
объективировать свою субъективность, делая возможным контакт между людьми. Но, с другой стороны, 
используются слова, синтаксические конструкции, целые фразы, которые несут на себе следы 
предшествующих употреблений – шлейф контекстов. Высказаться – "значит тут же подыскать для 
собственного чувства готовое название" [2:28]. В связи с этим в культуре постмодерна ставится вопрос о 
возможности "собственного высказывания" и особенно культурно значимого высказывания – 
художественного творчества. Осмысление ответа или, точнее, ответов на поставленный вопрос, 
предлагаемых постмодернизмом, и является целью настоящей статьи. 

Любой творческий акт изначально оказывается вписанным в контекст, созданный предшествующими 
текстами: прошлое невозможно уничтожить, следовательно, необходимо найти такой способ его 
использования, который позволял бы состояться "собственному высказыванию". Для искусства 
постмодерна таким способом выступает игра – игра цитатами, аллюзиями, формами, стилями; нарочитая 
"литературность" (Барт Р.) как добровольное, сознательное подчинение нормам и правилам языка 
искусства, свободное варьирование и комбинирование различных его элементов. В зазоре между 
цитатами, в их столкновении рождается новое высказывание, которое оправдывает и освящает эту игру. 
Если модернизм использовал стратегию войны, борясь за абсолютно новое, самостоятельное, 
"незапятнанное" контекстами/предыдущими употреблениями слово, то постмодернизм выбирает иную 
стратегию – стратегию игры: он уклоняется от языка в пределах самого языка, игрой стремясь 
преодолеть его косность и изношенность. Вторичность смыслопорождения современных текстов делает 
актуальной для постмодернистской культуры проблему источников, влияний и цитации. "Цитата 
перестает играть роль простой дополнительной информации, отсылки к другому тексту, цитата 
становится залогом самовозрастания смысла текста" [3:463]. Тексты, вписываемые в последующие 
тексты, и вписывающиеся в предыдущие, поставляющие формы для игры и коллажей, образуют единое 
поле интертекстуальности. "Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в нем на 
различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты 
окружающей культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. 
Обрывки культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты социальных идиом и т. д. – все 
они поглощены текстом и перемешены в нем, поскольку всегда до текста и вокруг него существует язык. 
Как необходимое предварительное условие для любого текста, интертекстуальность не может быть 
сведена к проблеме источников и влияний; она представляет собой общее поле анонимных формул, 
происхождение которых редко можно обнаружить, бессознательных или автоматических цитаций, 
даваемых без кавычек" [4:226]. 

Все искусство постмодерна является комментирующе-интерпретирующим. 
Постмодернизм признает и принимает свою вторичность как неизбежность, в то же время акцентируя 

активную несамостоятельность такой позиции. Богатство содержания увеличивается за счет того, что к 
смыслам, имманентным стилю, добавляются смыслы, задаваемые стилизацией. Это позволяет 
зафиксировать одну из важнейших черт культуры и искусства постмодерна, а именно: признание 
двусмысленности/двойственности как богатства и необходимости, так как семиотический билингвизм 
исключает однозначность как финальную/фатальную точку. В наиболее общем виде эта идея была 
выражена в принципе дополнительности Нильса Бора, а затем переформулирована применительно к 
семиотическим системам Ю.М. Лотманом, писавшим, что неполнота знания о мире должна 
компенсироваться стереоскопичностью тех точек зрения, при помощи которых человек смотрит на мир. 
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Полистиличность, цитатность, комментирующе-интерпретирующий характер  произведений 
постмодернистского искусства конституируют такую его черту, как повышенная рефлективность. Без 
"развитого языкового сознания" не возможны эти языковые игры. Но рефлективность современного 
искусства и культуры оборачивается их нарциссизмом. Постмодернистская культура оказывается 
замкнутой на самое себя, и "окружающая реальность" воспринимается как часть этой культуры, живущая 
и оцениваемая по эстетическим законам. Поэтому для постмодернизма характерно неразличение 
внутренних и внешних отношений, субъекта и объекта, так как они постоянно меняются местами. 
Искусство занято не вопросом, что еще можно сказать о мире, но вопросом, как о нем можно говорить. 
Теперь запечатлеваются не предметы, нагие женщины или божества, а способы запечатлевания 
предметов, нагих женщин, божеств. Происходит проникновение теории внутрь художественного 
произведения, которое видит "в себе одновременно предмет и взгляд на этот предмет, речь и речь об 
этой речи" [2:131]. Проблемы литературы (традиция, новация, цитация; роль и функции автора, место 
читателя) входят в ткань художественного литературного произведения, точно также как вопросы кино - 
в художественный фильм и т.п. ("Химера" Дж. Барта; "Пули над Бродвеем" А. Паркера). Как следствие – 
произведения постмодернистского искусства отличает изощренность композиции, тщательность 
конструирования, что предполагает и мастерство как владение техникой, и огромную эрудицию. 
Искусство постмодерна руководствуется "принципом метафорических средств" − значением 
(символическим, драматическим) наделяется как можно больше элементов, в идеале все: наделение "не 
только каждого слова, "формы" рассказа, повествовательной точки зрения, тока и проч., но, когда 
удается, и конкретного жанра, способов и средств самого процесса повествования, − даже того факта, что 
это артефакт" [5:247]. 

И в тоже время, центрированное на себе, собственных основаниях, законах искусство оказывается 
опосредованным вопрошанием мира, его игра "все время подвергается испытанию со стороны своих 
границ,.. которая неминуемо идет по ту сторону своих правил и переходит таким образом вовне" [6:13].  

Рефлексивность в современной культуре не существует без сопутствующей ей ироничности. Ирония 
− это сомнение в том, что можно выразить нечто свое на оговоренном (Бахтин) языке, но и признание 
того, что иного языка (средства) человеку не дано. Ирония воспринимается не как насмешка, а как прием 
одновременного восприятия двух разноречивых явлений, или как одновременное отнесение одного 
явления к двум семантическим рядам, как взгляд критический и приемлющий одновременно. 

Современное ироничное искусство подвергает сомнению ценность непосредственности, 
естественности в творчестве, так как "спонтанность, о которой нам обычно толкуют, является на самом 
деле верхом условности: это тот самый окаменевший, совершенно готовый язык, который 
обнаруживается у нас прямо под рукой в тот самый момент, когда мы вознамериваемся говорить 
спонтанно" [7:143]. Естественность рассматривается не как отправной начальный пункт творчества, а 
скорее как финальный −пункт прибытия, и, следовательно, она возможна в качестве имитации, "на самом 
деле являющейся изощренной субъективной рефлексией" [8:8]. Это ироническая естественность, в 
пространстве которой "искренность не отграничивает себя четко от симуляции искренности" [8:8]. 
Любая художественная форма, образ взяты взаймы у прошлого − их цитатность подозревается, даже если 
и невозможно определить источник цитирования. Однако они могут выступать и как credo автора.  

В качестве подтверждения вышеизложенного можно рассмотреть инсталляцию Джонатана Борофски 
"Человек с молотком". По выставочному залу художником были разбросаны воззвания не загрязнять 
окружающую среду, которые, в тоже время, выступали и как имитация мусора. 

Построение произведения на основе игры с прошлым приводит к феномену конца стиля. Стиль может 
быть рассмотрен как то, что репрезентирует, выказывает/высказывает автора. "Стиль также уникален как 
отпечатки пальцев. Собственное индивидуальное тело творца становится источником своеобразия стиля" 
[9:17]. Конец стиля связывается со смертью монадического субъекта (Джеймисон). Монадический 
субъект − это замкнутая система, для которой справедливо разделение внешнего и внутреннего. Закрыв, 
отгородив себя от всего остального мира, человек "приговаривает себя к безумному одиночеству 
погребенного заживо, к тюремной камере без выхода" [9:16]. Выражение выступает как проекция во вне 
внутреннего чувства. Постмодернизм, как уже говорилось ранее, не видит такой возможности: вслед за 
миметической, он отвергает и экспрессивную концепцию искусства. Материальность текста 
одновременно репрезентирует и отрицает внутренний опыт, так как произведение отстраивается 
определенной грамматикой форм − механизмами, имманентно присущими языку искусств, − которым с 
необходимостью подчиняется воля творца, оформляется любое конкретное содержание. "Сегодняшнее 
письмо освободилось от темы выражения: оно отсылает лишь к себе самому, ... письмо есть игра знаков, 
упорядоченная не столько самим означаемым, сколько самой природой означающего" [6:13]. Или, 
подтверждая тезис о включении теории внутрь художественного произведения и саморефлексивности, 
свойственной современному искусству, как сказано И. Кальвино в "Если однажды ночью путник": 
"написать бы слово "банка" и можно было бы добавить к нему "кастрюля", "подливка", "дымоход"; но 
стилистическая заданность текста не позволяет это сделать" [10:302]. 
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"Смерть субъекта" означает, что исчезла идея вечной и неизменной природы человека, его 
постоянной самотождественности. Отрицание субъективности как самотождественности поддерживается 
существующим в культуре постмодерна пафосом синтеза и перевоплощений, перехода одного в другое, 
бытия как игры и становления. Поэтому искусство постмодерна апсихологично, оно не знает 
полноценных, тщательно проработанных характеров: его персонажи являются скорее олицетворением 
идеи, без сложной социальной и психологической истории. В портретах фотореализма внешность 
портретируемого передается (фотодокументируется) с предельной точностью, но выражение лиц 
настолько неопределенно, что картина превращается в отражающую поверхность – отражающую взгляд  

Отсутствие стен/рамок, ограничивающих субъективность, делает невозможной и концентрацию 
(внутри них) какого-либо интенсивного чувства. "В театре… рождалась, а в 90-е годы оказалась 
окончательно высказана одна не новая истина, скорее гипотеза, а может, аксиома, некое горькое 
наблюдение – подтвердился подход к истории как "дурной бесконечности", к жизни как полной 
бессмыслице, к миру как досадной ошибке Творца, либо промаху случая, если осмелиться признать, что 
Творца вроде бы нет и не было. И эти пугающие истины (или домыслы) на сцене воспринимают и 
переживают без трагизма, даже без отчаяния, а иронически, почти умиротворенно, хотя подтверждают, 
темпераментно играя и разыгрывая зрителя" [11:364]. В культуре постмодерна происходит то, что 
Ф. Джеймисон назвал "угасанием аффекта": на смену страстям приходит чувство эйфории, 
проинтерпретированное как радостное декоративное возбуждение, состояние благодушия и беспечности. 
Человек постмодерна "с одинаковой восторженностью глазеет на растущий человеческий ноготь, старый 
ботинок и человеческую смерть" [9:10]. Эйфория как состояние души современного человека 
проецируется и на внешний мир, который превращается в мир ярких глянцевых поверхностей, 
"ощущение света и цвета становятся физическими элементами радости" [12:264]. Эйфорический мир, для 
которого "нет отбросов" и из которого "ничего не исчезает, а следовательно, нет выхода", выступает, 
таким образом, как поверхность-глянец мира Текста/интертекста. 

Конец стиля соотносится и с концом власти создателя над своим произведением − смертью  автора. 
Произведение постмодернизма тщательно конструируется и, тем не менее, оно всегда превосходит 
замыслы творца. "Не существует индивидуального произведения. Произведение индивида представляет 
собой своего рода узелок, который образуется внутри культурной ткани, и в лоне которой он чувствует 
себя не просто погруженным, но именно появившимся в нем. Индивид по своему происхождению − всего 
лишь элемент этой культурной ткани. Точно также и его произведение − это всегда коллективное 
произведение. Вот почему я интересуюсь проблемой цитации" (из интервью с М. Бютором журналу 
"Арк") [4:228]. Голос автора теряется в полифонии текста, являясь лишь одним из в хоре голосов-цитат. 
Происходит стирание индивидуальных характеристик автора, разрушение его самотождественности, "и, 
в первую очередь, телесной самотождественности" [2:384]  

Конец монадического субъекта, смерть автора маркируют переход от искусства выражения (глубина) 
к искусству скольжения (поверхность), искусству побега от личного чувства (Эко). "Конечно же, 
многие, как и я, пишут, чтобы не иметь больше лица. Не спрашивайте у меня, кто я, и не требуйте 
оставаться прежним: это мораль гражданского состояния, она ведает нашими бумагами. Когда же дело 
касается того, чтобы писать − пусть она отпустит нас на волю" [6:325]. Современное искусство мечтает 
быть маскарадом, действующими лицами которого являются различные я в различных мирах, то есть 
собранием альтернативных проектов описания мира и человека. Симптоматично в этом отношении то, 
что М. Фуко мечтал о законе, который запрещал бы использовать дважды одно и то же имя автора, так 
как определяющим становится сам проект (произведение искусства), в то время как личность 
предлагающего более не важна/существует ли? − какая разница, кто говорит. Одним из характерных 
приемов передавания авторства в произведениях постмодерна является такое композиционное решение, 
как текст в тексте, например, Д. Барт "Менелайда".  

Но вернемся еще раз к концепции смерти автора. Изменение статуса автора-создателя по отношению 
к произведению (отказ от власти) связано и с изменением статуса реципиента. Его участие − 
интерпретация − становится необходимым моментом осуществления события произведения-текста. 
Реципиент − это то пространство, в котором происходит разворачивание, игра текста, высвобождение 
смысла в результате столкновения, переплетения различных дискурсов. "Текст − это ленивый механизм, 
живущий за счет прибавочной стоимости смысла, который вводит в текст читатель" [13:103]. 
Необходимость читателя становится главным формообразующим моментом в романе И. Кальвино "Если 
однажды ночью путник". По мнению итальянского исследователя Г.Р. Яусса, в отличие от классиков 
модерного романа, которые включали в свою игру читателей ..., читатель здесь с самого начала участвует 
в любом акте писания и ангажирован на роль субъекта сочиняемого мира" [14:189]. 

В связи с изменением позиции адресата художественного произведения возникает проблема его 
текстовой компетенции. Текстовая компетенция определяется "читательской" энциклопедией, которая 
включает базовый словарь (знание определенных значений, закрепленных за словами), правила отсылки 
от одного слова к другим (общий код и личные субкоды), элементарные сюжетные схемы (сценарии). 
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Энциклопедия задает человеку определенное видение мира, ограничивая его. Искусство постмодерна, 
предлагая игру в избиение энциклопедии, стремится разрушить эти границы, не потому что верит в 
возможность существования вне каких бы то ни было рамок, а потому что не доверяет ничему 
застывшему, так как жизнь − это вечное изменение, преступание, трансгрессия. Для нарушения 
смысловых ожиданий реципиента используется, например, такой прием как ироническое цитирование 
общего места. Предполагается, "что он [реципиент – авт.] узнает уникальное место, сообразует с цитатой 
комплекс ожиданий, которые она должна вызывать по определению, а затем получит удовольствие от 
того, что обманулся в своих ожиданиях" [15:298]. Проиллюстрируем данный тезис: в классическом 
балете существуют канонические позы, к которым ведет определенный порядок движений. В 
современном балете балерина, начиная этот ряд движений, не доводит его до конца или завершает 
неклассической позой, что и вызывает "перебивы" смысла. Эта провокация должна подвести реципиента 
к осознанию им своих стереотипов восприятия, к их критическому переосмыслению. Ироническое 
цитирование общего места выставляет на всеобщее обозрение собственную игру – игру в цитирование.  

Таким образом, подытоживая, можно констатировать, что в языке искусства постмодерна находит 
отражение новая свойственная современной культуре картина мира. Основными характеристиками языка 
современного искусства можно считать двойственность, принципиальную неунифицируемость 
разнородных элементов в рамках целого, повышенную рефлексивность, ироничность, неустранимость 
игрового начала. Искусство постмодерна формирует новую шкалу для оценки качества произведения, 
которую можно обозначить как шаблонное-неожиданное. Современная культура считает, что искусство 
достигает своей цели тогда, когда оно обманывает ожидания реципиента, обнажая его стереотипы 
восприятия, взрывает "энциклопедическую компетенцию", предоставляя человеку возможность 
самоопределения, возможность собственного высказывания. 
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Тереня С.Л. Характерні риси мови мистецтва постмодерну. 

Розглядаються особливості мови мистецтва постмодерну: ігрове начало, коментуюче-інтерпретуючий 
характер, підвищена рефлективність, принципова неуніфіковуваність, цитатність, іронічність. 

Аналізуються постмодерністські феномени „кінця стилю", „смерті автора", „мистецтва ковзання", 
„обман очікування реципієнта". 

Tepenya S.L. The characteristic features of the language of art of a postmodernist style. 

The article deals with the game beginning, commentative and interpretive nature, incostistant, reflective, 
quotative and ironic nature of the peculiarities of the language of art of a postmodernist style. Itanalyres the 
postmodernist phenomena "the end of the style", "the death of the author", "art of sliding", "the faii-short of 

expectation of the recipient". 
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ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ВІРИ ТА МОТИВИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ 

В статті аналізуються питання стосовно проблем виникнення, формування та значимості релігійної 
віри як феномена людської психіки, досліджується структура релігійної віри, її предмет, причини і 

мотивація виникнення релігійних вірувань. 

На сьогоднішній день досить актуальною є проблема виникнення, формування та значимості 
релігійної віри як феномена людської психіки, її впливу на діяльність окремої особистості чи групи 
людей. Розгляд цієї проблеми дає величезну інформацію як для психології (яка зацікавлена у вивченні 
цієї проблеми як однієї із значимих загадок людської психіки), так і для релігієзнавства (як проблема 
формування та функціонування релігійної віри). 

Стосовно публікацій з даної тематики, можемо констатувати той факт, що зараз ця проблема не 
висвітлюється у науковій літературі, а якщо деякі автори (Угринович Д., Лобовик Б.) і говорять про дане 
питання, то це носить опосередкований характер, тобто в контексті розгляду таких проблем, як 
свідомість та інші. Тому є доцільним розглянути питання, пов'язані саме з психологічною структурною 
віри, а також звернутися до поняття мотивації та її значення для формування віри. 

Цілі даного дослідження покликанні розкрити суть психологічної структури релігійної віри, 
обумовити її предмет та об'єкт, розглянути причини формування релігійності взагалі та показати 
особистісні мотиви формування віри в індивідів.  

Для того, щоб зрозуміти, що таке віра, необхідно розглянути її психологічну структуру, виявити її 
основні компоненти, які допоможуть створити цілісну уяву про ті процеси, що характерні для неї. 
Розглянемо деякі питання становлення самого визначення віри, що надасть можливості прослідкувати 
формування розуміння поняття віри. 

Найбільш розповсюдженим є визначення, згідно з яким віра - це внутрішній психологічний стан 
людини, який характеризує відношення останньої до предмету віри.  

В структуру віри входить три компоненти: внутрішнє "я" - особистості, образ предмета та ті зв'язки, 
які поєднують попередні два компоненти. Внутрішнє "я" це не що інше, як усвідомлення особою самої 
себе (інтелектуальний розвиток, почуття, емоції, самооцінка і т. і.). Коли людина сприймає будь-який 
об'єкт, зрозуміло, що в її свідомості обов'язково з'являється певна чуттєва оцінка предмета сприйняття, 
що ж стосується образу самого предмета сприйняття, то він може повністю або частково відповідати 
своїй суті, а можливо і взагалі бути плодом уяви. Не дивлячись на це, віруючий сприймає цей образ як 
істинний, адже досить швидко сприймається певний образ, коли він для суб'єкта носить психологічно 
значимий характер. Після раціонального осмислення віра перетворюється на значимий компонент 
свідомості. 

В залежності від того, який фактор, емоційний чи раціональний, домінує у свідомості особи, віру 
можна розділити на три види. Перший вид віри пов'язаний з пануванням почуттів - і називають її 
емоційно-чуттєвою вірою ( її можна назвати ще і сліпою вірою), тому що панування емоцій безграничне і 
не контрольоване розумом. Це в свою чергу веде до формування ілюзійної уяви про те чи інше явище. 
Другий тип має понятійно-логічний підхід, що допомагає утримувати емоції в певних межах, таку віру 
називають вірою міркування. Вона характерна для тих, хто усвідомлено намагається контролювати свої 
емоції, або ж притаманна для тих у кого емоційна сфера досить слабко розвинена і знаходиться на 
другому плані. І третій тип характерний для тих людей, у кого тісно взаємопов'язані чуттєві і логічні 
моменти, така віра отримала назву розумної віри: вона знаходиться в згоді з принципами розуму. 

Характеризуючи ступінь глибини віри, звертають увагу на такі моменти, як: часто чи ні людина 
відвідує церкву, чи виконує релігійні обряди і т. ін. Інколи людина взагалі не має ані найменшої уяви про 
віру, але дотримується вище перелічених моментів, віддаючи данину традиції. Впевнитися в дійсному 
ступені глибини віри дозволяє такий показник, як довіра: довіра священнослужителям, церкві і т. д., тому 
необхідно звернути увагу на такі елементи, як сліпа чи розумна довіра, зовнішня чи внутрішня згода. 

Досить частими бувають випадки, коли людина приймає певний спосіб дії лише на словах, а робить 
все зовсім по-іншому. Така віра є досить розповсюдженою на даному етапі розвитку суспільства. 
Слухаючи проповідь, людина внутрішньо погоджується зі сказаним, проникається його змістом, але коли 
йде мова про практичне застосування певних речей, то виникають особисті інтереси, котрі стають на 
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заваді реалізації попередніх ідеалів. В цьому випадку віруючий досить безболісно може відійти від віри 
або ж замінити її на іншу. 

Говорячи про внутрішню згоду у вірі, можна зазначити, що зв'язок особистості з системою віри 
торкається внутрішніх принципів особи. Для віруючої людини - це іманентно присутні принципи 
існування. Якщо відбувається радикальне руйнування цієї системи, то відбувається і руйнування самої 
особистості. Так, ще в період Реформації М. Лютер писав: "Я часто казав, що Бог по відношенню до 
людей є таким, яким він мислиться, яким ти мислиш собі Бога, в якого віриш, таким ти його маєш"[1:72 
]. Таким чином, він намагається показати внутрішній зв'язок віруючого з Богом. 

Звернемо увагу на такі показники релігійної віри, як сліпа і розумна довіра. Критерієм оцінювання 
глибини релігійної віри при розумній довірі виступає ступінь розуміння, сліпа ж довіра виключає 
розуміння, основа такої довіри - це навіювання і наслідування. Наприклад, дитина у віруючій сім'ї 
спочатку тільки наслідує батьків і абсолютно не розуміє значення тих обрядів та молитов, що 
відправляються в родині і не проникає в суть цих проблем, а надалі така віра перетворюється найчастіше 
в звичку. 

Розумна довіра має в своїй основі інтуїцію, чуттєві переживання і т.д. Суть такої довіри полягає в 
тому, що вона знаходиться у відповідності з принципами розуму, спостереження та досвіду. Досить 
важливим елементом тут є ще й той факт, що людина повинна розуміти те, чому вона довіряє. 

Важливим є питання стосовно предмета та об'єкта релігійної віри. Сприймаючи будь-який предмет, а 
точніше об'єкт, в свідомості людина залишає лише уяву про нього. У своїй свідомості людина надає 
об'єктові суб'єктивних характеристик (їх комплекс залежить від багатьох факторів, пов'язаних з 
індивідуальним розвитком особистості), надалі цей об'єкт в реальності буде сприйматися лише через 
призму суб'єктивної оцінки, але така оцінка може відповідати, а може й ні, сутності предмета 
сприйняття, тому даний аспект необхідно обов'язково враховувати в ході аналізу віри. Віра показує, що 
людина, фактично, вірить не самому об'єктові, а тій моделі, що створена в свідомості, і надає ті якості 
об'єкту, що сформувалися в уяві, звідси випливає, що предметом віри є уявлення або мислена модель, що 
створюється у свідомості особистості. 

Стосовно релігійної віри можна зазначити, що її об'єктом є відображення певних моментів 
природного та соціального середовища, а також різноманітні явища. Предметом релігійної віри є 
відображення об'єкта, що виникає у свідомості людини. Особливістю предмета релігійної віри є те, що це 
уявлення, образи та ідеї надприродного, такі уявлення, образи та ідеї виникають у свідомості релігійної 
людини за допомогою різноманітних культових обрядів; особливе значення має молитва, котра 
допомагає людині звертатися до Бога чи інших святих. 

Відносно самої релігійної віри предмет не є чимось зовнішнім, а виступає як внутрішня складова 
такого почуття: викликаючи емоційну реакцію, він стає змістом віри, котра таким чином перетворюється 
на цілісне психологічне утворення. Для того, щоб уявлення про надприродне стало змістом віри, конче 
необхідно розглядати його як реально існуюче, тобто створити особистий образ, сформувати суб'єктивне 
уявлення, котрі, в свою чергу, перш за все відповідають потребам індивідуальної свідомості і не 
передбачають об'єктивної перевірки. 

Так, релігійна віра визнає, що, крім реального, матеріального світу, існує ще світ Бога, надприродних 
сил, явищ. Яскраво цю формулу виразив Фома Аквінський; він говорив, що Всесвіт являє собою ієрархію 
ступенів буття: нижчий ступінь цієї ієрархії становить матерія, природа; вищий ступінь - абсолютна 
божественна свідомість, яка творить світ і управляє ним. Там, на вищому ступені існують інші закони, 
котрі для нас, для нашого розуму є недоступними, тому Бог як предмет релігійної віри є абсолютно 
непізнаним і недоступним для пізнання, в нього можна тільки вірити. 

Віра виникає у людини тільки тоді, коли вона зацікавлена у предметі своєї віри. Цей предмет повинен 
викликати як емоційну, так і аксіологічну реакцію, звідси випливає, що віра як складне індивідуально-
суспільне явище має свої соціально-психологічні особливості. 

Перше, на що на що варто звернути увагу, це те, що важливу роль під час виникнення віри відіграють 
почуття. Предмет віри викликає певну особистісну зацікавленість особи, це в свою чергу, реалізується в 
емоційній сфері і викликає певні почуття і переживання. Палітра цих почуттів досить різноманітна за 
змістом, інтенсивністю реалізації, але без емоційного забарвлення віра є неможливою. 

Віра неможлива без особистісної оцінки свого предмета ( найчастіше ця оцінка носить позитивний 
характер), дана оцінка може мати позитивний чи негативний характер, але вона обов'язково присутня і 
накладає певний відбиток на свідомість суб'єкта віри. Віра також передбачає активне ставлення 
особистості до предмета віри, а тому впливає на вольові процеси і тим самим корегує поведінку людини. 

Релігійна віра має свої причини формування: соціальні, психологічні та гносеологічні. Соціальні 
причини створюють систему суспільних відносин, що панують у повсякденному житті і сприяють 
утворенню віри. Процес розвитку віри містить моменти мінливості та стійкості, руйнування та 
збереження, кожен наступний етап несе в собі елементи попереднього. 



Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 12. Філософські  науки  

 40 

Психологічні причини формування віри включають стан, процеси, механізми суспільної та 
індивідуальної психології, що створюють позитивні умови для формування віри. Можемо виділити 
суспільно-психологічні та індивідуально-психологічні причини. Суспільно-психологічні причини - це 
феномен психології суспільства, сюди ж можемо віднести таке поняття, як менталітет, до складу якого і 
входять психологічні особливості суспільства: традиції, звичаї, наслідування, механізми навіювання і 
т. д. До індивідуально-психологічних належать механізми, що знаходять своє відображення в 
індивідуальній свідомості: переживання, страждання, горе, радість, кохання, страх перед смертю і т. ін. 
Обидві категорії тісно взаємопов'язані і взаємодіють із соціальними процесами, зокрема мова йде про 
спілкування. 

Гносеологічні причини – це механізми пізнавальної діяльності, що створюють умови для формування 
релігійної віри, понять, ідей та міфів. Зауважимо, що пізнання завжди є об'єктивним за змістом і 
суб'єктивним за формою. Механізми пізнання в релігійній вірі присутні як на етапі емоційного пізнання - 
відчуття, уявлення, сприйняття - так і на етапі абстрактного мислення: поняття, судження та умовиводу. 
Емоційний бік забезпечує зв'язок свідомості з навколишнім світом, тому на цьому етапі не відбувається 
усвідомлення сутності сприйнятого, а є тільки відчуття впливу на органи почуттів. 

Отже, релігійна віра є феноменом психологічного стану людини, вона реалізується в повсякденному 
житті, а точніше в повсякденній свідомості, котра не має чіткої критичності стосовно явищ, що 
сприймаються особистістю. Домінанта в цій сфері належить емоційному та чуттєвому началам в 
психологічному стані людини, які впливають на формування цінностей та поведінки особистості. 
Релігійні почуття виникають тоді, коли віра в об'єктивний зміст релігійних уявлень стає значимою для 
суб'єкта, який сприймає данні уявлення. Наприклад, Хом'яков О. С. взагалі стверджував, що віра складає 
рубіж людського внутрішнього розвитку [3:235], але для того, щоб розібратися в даній проблемі 
психологічних механізмів формування релігійної віри, необхідно розглянути питання, пов'язані з таким 
поняттям, як мотивація виникнення релігійної віри. Зміст мотиву може бути різноманітний: почуття, 
інтереси, потреби, впевненість і т. ін. Характерною особливістю мотивів є те, що вони є усвідомленою 
метою певної діяльності, а також вони насичені різними психологічними моментами і в кожному 
окремому випадку домінує той чи інший момент.  

Людська діяльність та поведінка мають різнопланові сторони, котрим присутні різні специфічні 
мотиви. Звідси випливає, що релігійність не є винятком і має свої індивідуальні мотиви. Сьогодні більша 
частина віруючих намагається усвідомити ті причини, що спонукають їх звертатися до віри, тобто 
мотивувати свою віру в Бога чи будь-які інші трансцендентні явища. 

Юнг стверджує, що релігійна віра є великою силою, яка сприяє прагненню людини до цілісності і 
повноти [4:205]. За Юнгом цю досконалу цілісність і повноту людського "я" можна відшукати в 
релігійному досвіді, але щоб придбати цей досвід, людині необхідно сформувати свою віру, яка і буде 
спонукати свідомість до формування релігійного досвіду. Звідси випливає, що віра є шляхом до 
моральної досконалості, цілісності, віра дає людині можливість стати морально позитивною і цілісною 
натурою. В наші дні досить часто можна зустріти саме таку мотивацію релігійної віри, наприклад, 
людина вела аморальний спосіб життя і, зрозумівши цей факт, в своїх пошуках оправдання приходить до 
Бога, вважаючи, що саме віра в нього надала можливості переосмислити моральні цінності і прийти до 
правильного способу життєдіяльності. 

Наступний тип мотивації досить чітко представив американський психолог Г. Олпорт: це ціннісна 
мотивація. Так, Олпорт стверджує, що люди, які дотримуються релігійної віри, перш за все, зацікавлені в 
розумінні світу як єдиного цілого. Одна частка цих людей є "іманентними містиками", тобто знаходить 
смисл в самоствердженні та активній участі в житті; інші представляють собою "трансцендентних 
містиків", цей тип людей намагається поєднатися з вищою реальністю шляхом відчуження від життя 
(монахи, аскети). Віруюча особистість бачить у світобудові єдність і вищий смисл [2:278]. 

Людей цього типу, з точки зору психології, можна віднести до мислячого типу. Вони намагаються 
сприймати і оцінювати навколишній світ за допомогою розуму, знайти відповіді на ті питання, що 
постають перед ними, роблять спробу пояснити об'єктивну реальність за допомогою розумової 
діяльності. Недостатність наукової обізнаності або ж психологічна неготовність сприймати наукові 
пояснення певних речей формує умови, за якими саме релігійна віра стає тим механізмом, що 
задовольняє потреби стосовно тих проблем, котрі цікавлять особистість в даний момент, тобто, ставлячи 
перед собою проблеми світоглядного характеру, віруюча людина вирішує їх, спираючись саме на такі 
поняття як віра, Бог і т. і. Це обумовлено яскравістю і образністю релігійних легенд, котрі дуже швидко 
сприймаються на емоційно-психологічному рівні, що сприяє легкому усвідомленню основних засад і 
проблем, сформованих в релігії. 

Наступний тип мотивації пов'язаний з тим, що віра задовольняє психологічні потреби: надає емоційну 
розрядку і заспокоєння. Ця категорія віруючих шукає моральної підтримки у Бога, звертається до 
Христа. Отже, віра стає тим фактором, що допомагає отримати заспокоєння. Досягається це завдяки 
компенсаторній функції емоцій, яка повинна заповнити ту нішу, що має особа в плані недостатньої 
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кількості інформації, коли ж певна кількість інформації отримується, то послаблюється сила емоційного 
напруження; така емоційна розрядка, котру отримує віруючий, стає в його очах основним доказом 
істинності релігійної віри. Особистісні проблеми завжди пов'язані зі значним психологічним 
напруженням (переживання, дискомфорт і т. ін.), тому створюються психологічні бар'єри, котрі 
заважають рухатися далі. Віра в цей момент дає можливість відчути певну емоційну розрядку, що в свою 
чергу уможливлює подальший рух людини в потрібному напрямку. Звідси можемо зробити висновок, що 
віруючі, перш за все, в вірі шукають позитивні емоції, котрі роблять можливим процес денапруження. 

У віруючих наступної категорії мотивом виступає віра в спасіння душі. Це найбільш фанатична група 
віруючих: щоб врятувати свою душу, вони виконують всі вимоги релігії. Їх основна ціль в житті - 
зробити все так, як вимагає віра, щоб після смерті їх душа обов'язково потрапила до раю і отримала вічне 
життя. 

Досить розповсюдженою є мотивація, яка пов'язана з поняттям традиційності: віра існувала і буде 
існувати. Якщо людина з дитинства звикла дотримуватися святкувань різних релігійних свят, відвідувати 
церкву і т. д., то зрозуміло, що в подальшому своєму житті вона буде дотримуватися цих обрядів, навіть 
якщо не буде відчувати необхідності у сповідуванні віри. 

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства можемо констатувати факт появи ще одного типу 
"віруючих": це люди, які віддають данину моді. Вони відвідують церкву, беруть шлюб і все це тільки 
тому, що зараз це є пріоритетним явищем, має певний ефект в очах суспільства, але, фактично, їм 
абсолютно однаково, до якої віри вони належать і найчастіше вони зовсім не орієнтуються в питаннях 
віровчення. 

Отже, в результаті дослідження можна стверджувати, що релігійна віра має свою чітку психологічну 
структуру: в залежності від домінування психічних елементів, віра має свої види і ступінь глибини. Як 
будь-яке явище, вона має свій предмет і об'єкт, які тісно взаємопов'язані з інтересами і потребами 
віруючих. Віра не виникає на порожньому місці, а має цілий ряд причин соціального, психологічного та 
гносеологічного характеру. Важливим є питання мотивації релігійної віри, де подаються найбільш 
розповсюджені мотиви, що сприяють формуванню віри у сучасної людини. 
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Наумова Н.В., Мердак А.М. Психологическая структура веры и мотивы её формирования.  

В статье анализируются проблемы возникновения, формирования и значимости религиозной веры как 
феномена человеческой психики, исследуется структура религиозной веры, её предмет, причины и 

мотивация возникновения религиозных верований. 

Naumova N.V., Merdak A.M. The psychological structure of belief and motives of its formation. 

The item analyzes the problems of occurence, formation and the importance of religious belief as a phenomenon  
of human mentality, the structure of religious belief, its subject investigated, the reasons and motivation of  the 

occurrence of religious beliefs. 
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ФЕНОМЕН ЛЮБОВІ У КОНТЕКСТІ МІСТИЧНОГО ДОСВІДУ 

У статті здійснюється дослідження феномену любові в контексті порівняльної характеристики 
містичного досвіду Заходу і Сходу. Формулюється висновок, що любов у трансцендентно-іманентній 
містиці християнства постає як союз любові Бога і людини - любові-агапе і любові-еросу. Бог і людина 
не тотожні один одному. Водночас у іманентно-пантеїстичній містиці індуїзму й класичного буддизму 
не може бути любові-агапе та любові-еросу, за умови тотожності абсолютного духовного начала - 

Брахману і індивідуального – атману. 

Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується усе більшим інтересом до релігії 
як важливої складової духовного життя людини. Водночас у релігієзнавстві відбувається 
"антропологічна революція", за умов якої формується нове розуміння релігійного феномену як 
містичного й індивідуально-пережитого. Тому дослідження містичних учень постає однією зі складових 
частин системи досліджень, що проводять сучасні українські релігієзнавці з вивчення релігійного 
феномену як духовного явища. Саме містика є невід'ємною часткою всіх релігій, основною метою 
релігійної практики, тому що вона дає можливість найбільш повно пережити досвід спілкування людини 
з Богом, а також розв'язати проблему виховання цілісної людини, яка подолала хаос внутрішніх 
протиріч, орієнтована на розкриття свого екзистенційного і творчого потенціалу. 

Не випадково до дослідження феномену містики зверталися раніше такі автори, як У. Джемс, 
К. Дюпрель, Ж. Марітен та ін. Водночас постає низка нез'ясованих питань, що можуть стати об'єктом 
дослідження. Різноманітні релігії пропонують свої шляхи досягнення містичного стану, в контексті якого 
по-різному вирішуються такі питання, як місце людини у світі, характер її відносин із Богом, практичні 
шляхи і основні засоби злиття з Абсолютом. Але серед сучасних наукових публікацій немає таких, що 
були б присвячені дослідженню проблеми порівняльної характеристики містичних течій та їх 
типологізації. Саме порівняльний аналіз містичних учень надає можливість з'ясувати значення їх для 
виховання цілісної людини та виявити, якою мірою можемо звертатися до досвіду минулого.  

Одним з аспектів порівняльної характеристики містичних течій є питання про роль феномену любові 
у містичному досвіді. Саме любов проголошувалася містиками як важлива умова досягнення 
просвітленого стану свідомості, але розуміння її сутності було різним. Водночас дослідження феномену 
любові в контексті порівняльної характеристики містичного досвіду Заходу і Сходу в науковій літературі 
ще не проводилось. Окремі аспекти цієї проблеми були розглянуті у роботах Б. Вишеславцева, 
Д. Голмена, Ж. Даніелю, В. Лосського, В. Бичкова.  

Наприклад, Б. Вишеславцев та Ж. Даніелю здійснюють порівняльну характеристику буддійської та 
християнської містики в самому загальному вигляді. Вони не виявляють основні типи містичного 
досвіду і не проводять аналіз містичних течій у християнстві, індуїзмі й буддизмі [3;5]. Д. Голмен 
досліджує різноманітні містичні практики, але не робить висновків щодо їх характерних особливостей і 
значення феномену любові [4]. В. Лосський і В. Бичков виключно аналізують особливості християнської 
містики на прикладі православ'я і католицизму, а також феномен любові в їх контексті [2;6]. Тому метою 
статті постає саме розгляд проблеми феномену любові в контексті порівняльної характеристики 
містичного досвіду Заходу і Сходу на прикладі православного ісіхазму та східних релігійних учень – 
індуїзму й класичного буддизму.  

Насамперед звернемося до православ'я, в якому послідовно стверджується думка, що "Бог є Любов" 
(1 Ін. 4:8). Саме тому любов проголошується кінцевою метою містичного досвіду. Як писав Григорій 
Богослов, "якщо би у нас хтось спитав, що ми шануємо і чому вклоняємося, відповідь готова: ми 
шануємо Любов". 

Містика у будь-якій формі спрямована на злиття з надприродною силою. Якщо ж ця сила за своєю 
сутністю є Любов'ю, містик повинен досягти такого стану, щоб любов стала основою його духовного 
життя. Тому найвищою метою християнина св. Ісаак Сірін називає стяжання божественної любові. 
Також і св. Серафим Саровський казав: "Справжня ж мета життя нашого християнського полягає в 
стяжанні Духа Святого Божого. Пост же і пильність, і молитва, і милостиня, і кожне добродіяння 
заради Христа суть засоби для досягнення Святого Духа Божого" [8:211-212]. 

Джерелом любові, як стверджує східне богослов'я, є Бог-Отець, а Святий Дух її нам подає. Але 
досягти стану, в якому людина "стяжає" Дух Святий, є неймовірно тяжким завданням і дуже довгим 
шляхом, пройти який може тільки сильна, вольова людина. 

Передусім містик повинен звернутися до Бога, пережити так зване "повернення", яке розуміють як 
постійне зусилля волі, спрямованої до Бога. За думкою св. Макарія Єгипетського, "воля людська є 
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суттєвою умовою. Якщо немає волі, сам Бог нічого не зробить, навіть якщо і може за свободою своєю". 
Тим самим проголошується найважливіша для східної містики ідея сінергії, тобто співпраці людини і 
Бога. Необхідним постає одночасне з'єднання людської та божественної волі. 

Св. Ісаак Сірін виділяє три основних етапи на шляху до Бога. Це каяття, очищення та досконалість, 
тобто зміна волі, звільнення від пристрастей та стяжання досконалої любові як кінцевої мети містичного 
життя [6:229]. Ніхто не може досягти цього найвищого ступеня, якщо не очистить своєї душі від 
пристрастей шляхом каяття. "Як неможливо перепливти велике море без корабля та човна, - вчив Ісаак 
Сірін, - так ніхто не може без страху досягти любові...Каяття є кораблем, а страх – його керманичем, 
любов же – божественною пристанню". 

Східна містика пропонує супроводжувати каяття сльозами, що є пам'яттю про недосконалість 
людської природи. Св.Антоній Великий вчив: "Запали світильник твій єлеєм сліз", "не вважай себе ким-
небудь, але віддавайся плачу про гріхи свої". Цей плач св. Іоанн Лествичник називає радіснотворячим. А 
Ісаак Сірін апелює до Св. Письма: "Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться" (Мф. 5:4).  

На другому етапі свого шляху до Бога містик повинен був розпочати боротьбу із пристрастями, що 
потворюють людську природу. З самого початку душа людська була створена позбавленою пристрастей, 
але далі її опанували демоничні впливи. Тому, за думкою візантійських аскетів, необхідною умовою 
самовдосконалення людини постає її відмова від "світу". Під "світом" вони розуміють усю сукупність 
пристрастей та розсіяний стан душі. 

Прагнучому до мовчання спочатку було необхідно пройти через "роблення тілесне", а потім духовне. 
"Тілесне роблення" мало на увазі піст, молитвословне пильнування, колінопреклоніння, безлічі земних 
поклонів, читання Св.Письма, мовчання, відмову від повсякденної суєти та піклування про одну лише 
душу. Аскеза вважалася необхідною умовою боротьби з пристрастями, які могли або загубити душу, або 
постати могутнім стимулом для самовдосконалення. "Якщо хочеш, - писав Антоній Великий, - можеш 
бути рабом пристрастей, і якщо хочеш, можеш залишитися вільним, не підкоряючись ярму пристрастей, 
тому що Бог створив тебе самовладним. Перемагаючий пристрасті плотські вінчається нетлінням. Якщо 
би не було пристрастей, не було би і чеснот, і вінців, наданих від Бога людям гідним" [1:122]. 

Отже, шлях до Бога, за думкою східної містики, неможливо пройти без любові. Ії первинною формою 
постає любов до самого Бога, який є джерелом світової любові, тобто будь-якої любові взагалі. 
Усвідомлення цього приводило містика до стану "повернення". Далі він переходив до "каяття", бо 
повинен був стати достатньо чистим, щоби прийняти в себе божественну благодать Святого Духа. Цей 
довгий шлях очищення душі був спрямований підготувати людину до зустрічі з Богом. "Очищення" 
(каяття) сприймається в православ'ї як найвища ступінь любові до себе. Любов до себе постає, таким 
чином, як звільнення від руйнуючих душу пристрастей та гріховних почуттів і думок. Саме таким 
шляхом людина може дійсно стати образом і подобою Бога. І тільки за умови, що містик достатньо 
розвинув у собі вказані форми любові, він міг опанувати її третю форму - любов до ближнього. 

Вона сприймається в східному богослов'ї як ознака здобуття справжньої любові до Бога. Св.Ісаак 
Сірін зауважує: "Ознака тих, хто досяг досконалості: якщо десятикратно щодня будуть вони віддані до 
спалення за любов до людей та незадоволені тим". Ця любов постає як жертовна, що вимагає від людини 
великої самовідданості. Її неможливо було розвинути в собі без усвідомлення єдності людської природи. 
Як підкреслював св. Григорій Палама: "Ми всі один одному брати, тому що владика і творець в нас один 
і він став нашим спільним батьком". Тому він закликає: "Над усіма, і для всіх, і в усіх нас один бог, який 
божественною любов'ю залучає нас до себе і робить нас своїми членами і членами одне одного... Так не 
відпадемо ми від батьківського благовоління, так не відкинемо спадщину Отця небесного,...що би не 
відпасти від обітованого життя і не бути вигнаними з духовного чертога" [7:368, 369, 371]. Палама 
розробляє вчення про любов, яка є світлом, божественною енергією, що поєднує "тварне" і "не-тварне". 
Вона знищує кордони між світом вищим, духовним і матеріальним, земним. Любов інтерпретується ним 
як містичний акт. 

Справді, любов сприймається в православній містиці як основа буття. Тому так багато високих слів 
присвятили їй візантійські богослови. Справжнім співаком піднесеної любові до Бога вважають Симеона 
Нового Богослова: "О любов жадана! Блажений, хто возлюбив тебе, тому що він уже не бажатиме палко 
любити красу тварну... Блажен і тріблажен той, кого ти обрала собі. Безславний на вид він буде 
найславнішим серед усіх славних і всіх шанованих найшановнішим і вище..." [Там само, 132]. 

Св. Антоній Великий також закликає: "Любіть Бога всією душею вашою, всім серцем вашим і всім 
розумом вашим та на Нього єдиного працюйте. Тоді Бог надасть вам сили великої і радості. Всі справи 
Божі стануть для вас солодкі, як мед, всі праці тілесні, розумові заняття, і пильнування, і все взагалі, 
ярмо Боже буде для вас легке і солодке" [1:75, 76]. 

Як вважали східні богослови, саме монах може досягти стану "повернення", тому що, за думкою 
св. Іоанна Лествичника, "чернець є постійне підкорення єства та постійне стримання почуттів". З початку 
чернечий шлях ранніх візантійських аскетів був сповнений мордуваннями плоті та самокатуванням. Далі 
перевагу все ж таки одержав "помірний" напрямок, який проголошував неможливість зневажливого 
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відношення до тіла. Тіло, душа і дух однаковою мірою сприймалися священними, бо створені Богом. Св. 
Григорій Нісський писав: "Людина виявляється складеною з трьох початків, підтвердження чому 
знаходимо ми й в Апостола в його посланні до Ефесян, де він бажає їм, "і ваш дух і душа і тіло у всій 
цілісності да збережеться без пороку заради пришестя Господа". Тілом же він називає тут живильну 
частину душі, душею – чуттєву, а духом - розумну". Св. Григорій Палама також підкреслює, що людина 
більше, ніж усі інші істоти, створена за образом Св.Трійці. Виходячи з цього, він робить висновок про 
потрійність людини: "Означення людини не додається окремо до душі або до тіла, але до обох разом, 
тому що вони разом були сотворені за образом Божим".  

Палама спирається на вчення апостола Павла, який говорив: "Тіло... для Добродії"; "Тіла ваші суть 
члени Христові... тіла ваші суть храм живучого у вас Св.Духа... тому прославляйте Бога й у тілах ваших і 
в душах ваших, котрі суть Божіє" (1 Кор. 6:13). Тому Палама пише: "Якщо тіло покликане разом з душею 
брати участь у непромовлених благах майбутнього століття, воно, безсумнівно, повинно бути причетне 
йому за мірою можливого зараз і тепер". Він навіть захищає "плотські бажання" людини: "Що ж 
природно, те безневинне, як благим богом створене, що би ми користалися тим на добро. Природні рухи 
не вказують на хворобу душі. Хворою виявляється душа в тих, які зловживають цим".  

З погляду богослова, єрессю є саме вороже ставлення до людської природи. "Брате! – звертався 
Палама до "священно-безмовних", - не чуєте, як говорить апостол, що телесність наша храм живучого в 
нас святого духу сутність і знову, що ми храм божий є, як і бог говорить: Вселюся в них і перебуду, і 
буду їм бог? Що ж постало житлом бога, в те вселить розум свій хто з маючих розум рахує чим-небудь 
неподібним? Як і бог спочатку вселив розум і тіло? Невже і він зле зробив? Такі слова, брате, пристойно 
звернути до єретиків, які говорять, що тіло зло і є творенням злого початку".  

Отже, аскетичний шлях був суттєво перероблений і звільнений від тілесних мордувань. Не тіло 
вважалося гріхом, а пристрасний стан душі. Недаремно з самого початку аскети розпочали 
непримиренну боротьбу з Еросом як втіленням  почуттєвого начала у людині. Боротьба з ним також 
сприймалася як протистояння античним, тобто язичницьким впливам. Ерос повинен був підкоритися 
найвищій формі любові – Любові-агапе. Це любов жертовна за своєю сутністю, альтруїстична, відмінна 
від пристрасної еротичної любові.  

Поступово відбувалася трансформація античного розуміння еросу і пристосування його до нового 
християнського світогляду. Вже в добу розквіту ранньовізантійської патристики у IV-VII ст.ст. помітна 
тенденція до сприймання Еросу не в його почуттєвому аспекті, а в духовному. Народжується розуміння 
духовного еросу як космічної енергії Всесвіту. 

Особливу увагу цьому питанню приділив Псевдо-Діонісій Ареопагіт у своєму трактаті "Про 
божественні імена". За його думкою, Бог як першопричина всього буття постає об'єктом бажання для 
усіх істот: і для людей, і для духовних чинів, що живуть на небесах (для янголів, архангелів, серафімів 
тощо). Завдяки Йому та за його участю всі істоти люблять один одного та жадають Бога, прагнучи до 
Нього в своїй любові. Він же "в своїй благості жадає усе суще, постійно творячи, вдосконалюючи, 
збережуючи та звертаючи до себе все суще". Божественний Ерос сприймається як безмежна творча сила 
та енергія, що поєднує весь універсум. 

У контексті цього нового вчення повністю зрозумілим постає завдання чернецтва як особливої групи 
віруючих, що присвятили своє життя тільки спеціальному накопиченню та управлінню енергією 
духовного еросу. Ченці-аскети жадали його, прагнули до злиття з ним у містичному екстазі. Не 
випадково їх називали улюбленцями Христа, а черниць - його нареченими. Саме св. Макарій 
Єгипетський влучно висловив суть духовного еросу, який охоплює душу божественного обранця: "Очі 
душі, гідної та вірної, просвітленої божественним світлом, духовно бачать та розпізнають справжнього 
Друга, самого солодкого та багато жаданого Нареченого-Господа...Отже, душа, духовно споглядаючи 
жадану та єдину невимовну красу, вражається божественною любов'ю, настроюється на усі духовні 
чесноти та в наслідок цього набуває безмежну та невичерпну любов до жаданого для неї Господа" [2:92]. 

Отже, уся східнохристиянська містика була спрямована на розвиток вищих енергетичних центрів 
людини. Недаремно зустрічаємося в ісіхазмі з такою формою духовного дроблення, як "розумово-
серцева" ("Ісусова") молитва, що поєднує саме серце і розум людини, тобто активізує її тонкі (духовні) 
тіла. Тому відкидається жодна можливість еротичних, чуттєвих впливів на містичний досвід, що не 
трансформовані в ерос духовний. Відразу вони класифікуються як "демонічні" за своєю природою. 

Містика православ'я постає як трансцендентно-іманентний тип відношень між Богом та людиною, під 
час яких здійснюється взаємне стремління Бога та людини один до одного. Це, як пише Данієлю, містика 
"союзу любові", що завжди припускає відмінність осіб. "Вона є творчою любов'ю Бога, Який створює 
людину як об'єкт любові. У той самий час вона є любов'ю людини, яка вільно відносить себе до Бога, 
приймаючи Його" [5:30]. Бог водночас постає як трансцендентний та іманентний, пізнаний та 
непізнаний, але завжди Той, хто любить та чекає любові. 

В історії релігійних учень зустрічаються також інші типи містичних відносин між людиною та 
Абсолютом. 
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Якщо звернутися до буддизму та iндуїзму, знайдемо протилежне християнському розумiння людської 
особистостi та її шляхiв злиття з Абсолютом. Насамперед це пантеїстичне розумiння Бога та Всесвiту, 
для якого притаманне стирання меж, що вiдокремлюють Бога вiд того, що не є Вiн. Одночасно 
здiйснюється заперечення абсолютної трансцендентності Бога, тому що все iснуюче так чи iнакше є 
божественним за своєю сутнiстю. Воно не існує поза Богом і розчинюється в Ньому. Кожна людська 
душа (атман) постає лише модусом універсальної  світової душі (Брахмана). Коли людина повертається 
до себе, вона співпадає з цією універсальною душею, яка поза неї, але є нею більше, ніж вона сама. Як 
писав Шанкара: "Мудрець - це той, хто усвідомлює, що суттю Брахмана і Атмана є Чиста Свідомість, та 
усвідомлює їх абсолютну тотожність". 

Тому мета пантеїстичної містики - це знаходження в собі духовного начала та відокремлення його від 
усього матеріального. Містичне зусилля саме спрямоване на відокремлення цієї глибини душі, що є 
брахманом, від усього того, що її закриває та затьмарює - від матерії: "Якщо людина йде шляхом світу, 
або шляхом плоті, або шляхом традицій, вона не може пізнати Реальність". "Звільнення можна досягти 
тільки через усвідомлення тотожності індивідуального духу із всесвітнім Духом" [10:16-18].  

Отже, матеріальне й духовне начала протиставляються одне одному і проголошується значущість 
саме духовного. Матерія (тіло) постає злом і джерелом  невичерпних страждань, а також основною 
перешкодою злиття із Богом. Дійсно, якщо тіло не є брахманом і атманом, то воно повинно бути 
відкинутим.  

Тому особистість як сукупність тіла, душі і духу сприймається обмеженням, що необхідне 
ліквідувати. Людина перестає бути особистістю також, як і Бог не є нею. Якщо Бог не має самостійного 
існування поза людським духом, то і дух також не має самостійного існування поза Богом, тотожний за 
своєю сутністю  Абсолюту. Людський дух наприкінці ним же і поглинається. 

Яке ж значення має любов у містичному акті пантеїстичного злиття з Абсолютом? 
Насамперед, цей пантеїстичний безособовий Абсолют – Брахман, позбавлений усіх почуттів, який 

помітно відрізняється від християнського Бога – Любові й Світла. Св. Бернар Клервоський присвятив 
Богові такі слова: "Якщо ви назвете Бога добрим або великим, або благодійним, або мудрим, або яким 
завгодно ще, - ваші слова будуть правдиві. Тобто, Він саме такий". Навпаки, Брахман постає як 
абсолютні спокій і темрява, байдужість і тиша. Шанкара писав: "Не існує такого класу і роду субстанції, 
до яких належав би Брахман. Отже, його не можна позначити словом, яке подібне слову "істота" в його 
звичайному змісті, визначаючи категорію тієї чи іншої речі. Його не можна також позначити словом, яке 
визначає якість, бо він не має ніяких якостей. Те ж саме можна сказати і про вид діяльності, бо він не має 
ніякої діяльності. – "Він прибуває в  спокої, ні в чому не приймаючи участі і нічого не роблячи", - як 
говорять Священні Книги" [Там  само: 35-36]. 

Саме такий стан постає в пантеїстичній містиці основною метою аскетизму - досягнення рівня 
абсолютного спокою та байдужості, відсутності бажань і думок, розчинення і злиття зі Світовим Духом. 
"Той, хто має бажання та думає про них, знову народжується тут і там через бажання. Але усі бажання 
того, хто має досконалий атман і чиї бажання здійснилися, зникають в цьому світі". Але ж чи можливо 
любити, коли згасли всі почуття і навіть усвідомлення свого "Я"?  Любов вимагає відмінності осіб. 
Нарешті, якщо любові немає в світовому Брахмані, то де ж вона знайдеться в індивідуальному атмані, за 
умови їх тотожності?  

Злиття з Абсолютом досягалося шляхом спеціальних "вправ уважності", що утримували душу від 
збудження. Це були різноманітні психофізичні методи звільнення від пристрастей. Цікаво, що любов до 
всього існуючого ("metta") також сприймалася як особливий вид психофізичних вправ. Подавлення своєї 
волі рекомендувалося розвинути настільки, щоб поступати лише за волею іншого. При досягненні такого 
психічного стану людині дуже просто жертвувати собою заради ближнього, бо вона не має своїх 
особистих бажань і навіть усвідомлення своєї особистості. За думкою Н.Трубецького, "цей стан повної 
відсутності пристрастей, пасивності та байдужості постає за суттю своєю повним припиненням будь-
якого психічного життя" [9:38]. Ідеалом вважалося однаково байдуже ставлення до ворога і друга, до 
радості й болю, до честі й безчестя. Взагалі такі почуття, як любов, співчуття, милосердя, для буддиста 
постають не почуттями (бо почуттів у нього бути не може!), але результатом втрати своєї 
індивідуальності та своїх особистих бажань.  

Важливо відзначити також той факт, що любов у пантеїстичній містиці спрямована лише на духовну 
частину людини – її атман. Усе ж інше, матеріальне – тіло і душа, - сприймається як значно нижча її 
частка.  Внаслідок цього людина втрачає свою цілісність, відбувається її внутрішній розкол. Якщо 
східнохристиянська містика закликає до "очищення", тобто позбавлення не від самого тіла, а від його 
пристрасного стану, то в містиці індо-буддійській людина повинна зовсім зректися свого матеріального 
начала.  

Отже, можемо зробити висновок про існування суттєвих відмінностей між містикою трансцендентно-
іманентною та іманентно-пантеїстичною. Якщо в християнстві людина відроджується в цілісності душі, 
духу і тіла, які набувають якісно нового стану через "обожнення", то у класичному буддизмі людина 
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перестає бути собою, тому що не може існувати поза своїх тіла та душі. Шлях пантеїстичної містики 
призводить до ліквідування особистості  як єдності тіла, душі і духу. Взагалі містика християнства має 
своєю метою не витискування пристрастей, а здатність людини контролювати їх, тому що подавлення 
пристрастей ще не означає перемогу над ними. Якщо в християнстві перетворення людини здійснюється 
через "союз любові" Бога і людини, любові-агапе і любові-еросу, то містика пантеїзму постає 
позбавленою як любові-агапе, так і любові-еросу. Іманентні брахман і атман, не можуть прагнути один 
до одного, тотожні за своєю сутністю. В перспективі необхідно провести дослідження проблеми 
феномену любові в інших містичних течіях, наприклад, в містиці католицизму та тантризму. 
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Жиртуева Н. С. Феномен любви в контексте мистического опыта. 

В статье проводится исследование феномена любви в контексте сравнительной характеристики 
мистического опыта Запада и Востока. Формулируется вывод, что любовь в трансцендентно-

имманентной мистике христианства является союзом любви Бога и человека – любви-агапе и любви-
эроса. Бог и человек не тождественны друг другу. Вместе с тем, в имманентно-пантеистической 
мистике индуизма и классического буддизма не может быть любви-агапе и любви-эроса, при условии 

тождественности абсолютного духовного начала – Брахмана и индивидуального – атмана. 

Zhyrtueva N.S. A phenomenon of love in the context of mystical  experience. 

This artikle investigates the  phenomenon of love in the context of the comparative characteristic of mystical 
experience of the West and the East. The conclusion it formulates the conclusion that  love is the union of love of 
the God and the Person – love-Agape and love-Eros in transcendental-immanently Mystical of Christianity. The 

God and the Person are not identical. At the same time, love-Agape and love-Eros can not be in immanently-
pantheistic mysticism Hinduism and classical Buddhism, under condition of identity of the absolute spiritual 

beginning – Brahman and individual – Atman. 
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ПОСТМОДЕРНІЗМ: СПРОБА ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ СУЧАСНОСТІ 

У запропонованій статті автором здійснена спроба філософсько-етичного аналізу феномену 
постмодернізму. Постмодернізм є одним з основних об'єктів дослідження сучасної західної та 

вітчизняної філософії. Даний феномен пов'язаний з усуненням Абсолюту. Пошук спільного онтологічного 
простору у філософії, етиці, естетиці постмодернізму відкриває нові можливості  переоцінки 

цінностей. 

 
Сучасна епоха визначається дослідниками як постмодерна, вона характеризується докорінними 

змінами в усіх сферах людського життя. Тому постала необхідність верифікації основних моральних 
цінностей, ідеалів щодо нового розуміння людини і суспільства. У ході цього процесу піддані критиці 
абсолютні імперативи доби раціоналізму, а на теренах колишнього СРСР, зокрема, в Україні, етичні 
рудименти часів тоталітаризму. Епоха постмодерну відкрила необхідність пошуку нових відповідей на 
кантівські запитання: хто є людина, що є світ, хто є людина у цьому світі? Відповідно, виникла 
необхідність артикулювання сучасного етичного простору існування людини. 

До числа західних дослідників, які фундаментально займаються постмодерністською проблематикою, 
насамперед належать Ж. Бодрійяр, Ж. Батай, Р. Барт, Ф. Гваттарі, Ж. Дельоз, Ж. Дерріда, У. Еко, 
П. Козловскі, Ю. Кристєва, Е. Левінас, Ж.-Ф. Ліотар, Е. Макінтайр, Ч. Тейлор, М. Фуко та ін. На 
українських теренах даний феномен є недостатньо дослідженим, він найчастіше асоціюється з 
естетичною концепцією. Проте поява численних перекладів теоретиків постмодернізму українською та 
російською мовами розширює межі його сприйняття. У цьому зв'язку слід відмітити доробок українських 
дослідників І. Бичка, О. Варениці, Т. Гуменюк, Т. Гундорової, О. Забужко, С. Куцепал, С. Павличко, 
М. Савельєвої, О. Соболь та ін. Значний внесок в осмисленні даної проблеми зробили російські науковці, 
зокрема, Ю.Бессонова, І.Ільїн, Л.Карасєв, Н.Маньковська, С.Родіонов та ін.  

Оскільки феномен постмодернізму перебуває у процесі становлення, дана стаття є спробою його 
осмислення у філософсько–етичній площині на основі доробків дослідників постмодернізму щодо 
проблем сучасного світу, людини крізь призму плюралізму, ацентризму, хаосу, за принципами ризоми, 
гри.  

Необхідно розмежовувати поняття "постмодерн" і "постмодернізм". В цілому, якщо сучасний 
культурний стан фіксується поняттям "постмодерн ", то стан ментальності, що його усвідомлює, – як 
"постмодернізм".  

Метою даної статті є спроба окреслення нових етичних горизонтів сучасності, що випливають з 
особливостей постмодерністського світогляду.  

Вперше проблему постмодернізму у філософії піднімає французький філософ Ж.-Ф. Ліотар у книзі 
"Постсучасний стан" (1979р.). Основною рисою постсучасності Ж.-Ф. Ліотар називає втрату мета- чи 
макронаративами "сучасності" легітимуючої сили: втрату віри у діалектику Духу, герменевтику змісту, 
звільнення людства, християнський метанаратив (натомість П. Козловські вважає християнське 
віровчення цілком сумісним з сучасною некласичною філософією) та ін. Усі ці наративи ("оповіді") мали 
на меті забезпечення вкоріненою у майбутнє легітимацією певних норм моралі, суспільних інститутів, 
соціально-політичних практик, способів мислення. Таким чином, сучасність розглядається як проект, 
спрямований у майбутнє до певної мети. Одну з його цілей Ж.-Ф. Ліотар визначає у статті "Відповідь на 
питання: що таке постмодерн?" (1982): це створення переходів між гетерогенними "мовними іграми": 
пізнанням, етикою, політикою, тощо. Проте цей проект, як вважає філософ, був знищений ("Освенцим"). 
Після Освенцима неможлива жодна віра у метанаративи, але продовжують існувати безліч різноманітних 
мікронаративів. Останні уникають "кризи делегітимації", оскільки не мають легітимуючої сили [1:304]. У 
праці "Розлад" (1983), яку Ж.-Ф. Ліотар називає своїм основним філософським доробком, автор 
повертається від наративів до власне мовної практики, виробляє нову термінологію. У ході дослідження 
встановлює, що між різними жанрами дискурсу немає і не може бути ніякого єдиного метаправила. 
Сьогодні, на думку філософа, абсолютним гегемоном виступає економічний жанр дискурсу, якому 
протистоїть не свідома людська воля, а гетерогенність режиму речень і жанрів дискурсу. Звідси випливає 
завдання філософа: допомогти знайти свою ідіому тому, кого пануючий жанр дискурсу прирік на 
мовчання [1:306].  

  Теоретики постмодернізму підкреслюють кризовий характер постмодерністської свідомості: 
апеляція до здорового глузду, притаманна критичній практиці ідеології Просвітництва, стала 
розглядатися як спадок "неправильної буржуазної раціоналістичності" [2:204]. Відмова від раціоналізму 
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й освячених традицією чи релігією віри в загальновизнані авторитети сумнів у вірогідності наукового 
пізнання призводять постмодерністів  до "епістемологічної невпевненості". Можливістю 
найадекватнішого осягнення дійсності наділяються не точні науки чи традиційна філософія, а інтуїтивне 
"поетичне мислення" з його асоціативністю, образністю, метафоричністю, миттєвими одкровеннями 
інсайту  [2:204].  

Постмодернізм проникає насамперед у сферу світовідчуття, а не світобачення, де на першому місці 
не раціональна, логічно оформлена філософська рефлексія, а глибоко емоційна, внутрішньо пережита 
реакція сучасної людини на оточуючий її світ. Таким чином, він охоплює глобальну за своїм масштабом 
сферу. Видатний італійський семіотик, естетик, історик середньовічної літератури Умберто Еко вважає 
постмодернізм не фіксованим хронологічним явищем, а духовним станом, підходом до справи, даючи 
цим відповідь модернізму, що руйнував і деформував минуле. Постмодерністський варіант, на його 
думку, полягає у неможливості змінити чи знищити минуле, запрошує до його іронічного 
переосмислення. Цей стан уявляється У. Еко як стан чоловіка, закоханого у дуже освічену жінку. Кажучи 
"люблю тебе безумно", він розуміє: ця фраза не його, а чиясь (як натиск минулого, усього–до–нас-
сказаного). Вихід є: "За висловом Ліала (італ. письменниці 30-40 рр.) – люблю тебе безумно". Якщо 
жінка готова грати у цю ж гру, вона зрозуміє, що освідчення в коханні залишилося освідченням у 
коханні. Простота їм не вдається, обидва свідомо і охоче вступають у гру іронії... Все-таки їм вдалося ще 
раз поговорити про любов" [3:51]. 

Специфічне бачення світу як хаосу, позбавленого центру, логіки і ціннісних орієнтирів, що 
відображається у людській свідомості у вигляді ієрархічно невпорядкованих фрагментів, отримало 
визначення "постмодерністської чутливості" як ключового поняття постмодернізму. Важливим 
елементом в етичній рефлексії постмодерністів, зокрема, Д. Рюелля, Ж. Баландьє, є розмірковування про 
порядок і хаос Всесвіту. Оперуючи категорією "хаос", вони не хочуть миритися з хаосом як поясненням 
Всесвіту. Хаос переосмислюється ними як надскладний неявний порядок, що потенційно виявляється у 
безкінечній багатоманітності структур. І оскільки після "смерті Бога"  "вичерпався" і сам суб'єкт, 
постмодерністське прагнення відродити його у новій якості поєднане з пориванням до Бога, що 
відчувається як душевне переживання. У цьому контексті варто навести слова П. Козловські: "Суперечка 
між Сходом і Заходом є, по суті, суперечкою про те, чи набуває Абсолютне своє здійснення  у людстві і 
його авангарді – пролетаріаті (як це вважали молодогегеліанці), чи Абсолютне уже знайшло втілення ...у 
Сині Божому і тим самим певним чином у кожній (а не тільки в окремій) людині... постмодерн, долаючи 
нетерпимість модерну, повинен також допомогти подоланню нетерпимості Сходу і Заходу у сфері 
метафізики" [4:34].  

Відкидаючи логіку Тотожного, постмодернізм у значній  мірі апелює до алогічної сутності світу, 
доводить, що він пізнається не на основі  принципу бінарності, а в результаті вживання у 
багатоманітність світу людей і культури. Основним у сучасній ментальній парадигмі є бажання зберегти 
розбіжності, не зводячи їх до протилежностей. Постмодернізм виражає езотерику у всіх формах знання, 
синергетичність стилів і напрямів думки; взаємопроникнення, а не відокремленість і протидію. Одним з 
визначальних понять даного феномену є трансгресія як вихід за межі можливого, спроба створення 
нової свідомості, що базується на таємниці, свободі, хаосі і грі, відмові від "універсально–нейтральної 
моралі". 

Статус етики як універсальної теорії моралі у некласичній традиції філософії піддається сумніву 
навіть у якості можливості. Згідно позиції Фрідріха Ніцше, "етиці як науці про моральність до 
теперішнього часу бракувало ...проблеми власне моралі...". Те, що філософи називали "основою моралі", 
було "тільки вченою формою доброї віри у пануючу мораль, новим засобом її вираження" [5:996]. 
Альтернативою традиційним претензіям етики пропонується аксіологічно нейтральна теоретична модель 
моралі Ніцше на створення "генеалогії моралі", тобто реконструкції її історичних трансформацій без 
універсалізації системи. Натомість культура постнекласичного типу, зокрема, постмодерну, взагалі 
виключає зі свого семантико-аксіологічного простору конституювання етики у традиційному її 
розумінні. 

Аналізуючи даний феномен, М. Можейко виділяє наступні причини відмови постмодерної культури 
від традиційної етики:  

- даний культурний простір проголошує себе як програмово плюралістичний і ацентричний, поза 
будь-якою можливістю визначення аксіологічних чи інших пріоритетів. Відбувається відмова від 
"метанарацій", ригористичних за своєю природою. Доктринально-нормативний характер етики 
унеможливлює її існування в умовах мозаїчної організації культурного цілого, що передбачає 
принципові позаоцінювальне  розташування і практичну реалізацію різних (аж до альтернативних і 
взаємовиключних) поведінкових стратегій; 

- сучасна культура може бути охарактеризована як заснована презумпцією ідіографізму. Це 
передбачає відмову від концептуальних систем, організованих за принципами жорсткого дедуктивізму і 
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номоетики: явище і факт набувають статусу співбуття, адекватна інтерпретація якого передбачає його 
розгляд як одинично-унікального без будь-яких аксіологічних шкал; 

- проголошується "смерть суб'єкта", відмова від феномену "Я" у будь-яких його артикуляціях, тоді як 
необхідною умовою існування традиційної етики є саме феномен суб'єкта; 

- метафізичність етики трансформується сучасною культурою у "постметафізичне мислення" з 
відмовою від презумпції логоцентризму, іманентності змісту і т.п.; 

- культурна ситуація постмодерну характеризується програмовою відмовою від ідеї бінарних 
опозицій (добро/ зло, належне/ існуюче, аскетизм/ гедонізм, егоїзм/ альтруїзм і ін.), тому у даному 
ментальному просторі "немислимі дуалізм чи дихотомія, навіть у примітивній формі добра і зла" 
(Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі) [5:997]; 

- сучасна культура здійснює рефлективно осмислений поворот до нелінійного бачення реальності 
(принцип ризоми). Спрямованість вектора еволюції у сторону того чи іншого "світу" з безлічі можливих 
об'єктивно випадковий. Тому біфуркації, що передують даному моменту, знімають відповідальність 
індивіда за здійснені у цей момент вчинки (за Ж.Дельозом, "немає більше Адама – грішника, а є світ, у 
якому Адам згрішив"), проте накладають відповідальність за майбутнє, що визначається вчинками 
індивіда тут і зараз [5:998]. 

В цілому, етика у сучасному світі можлива тільки за умови відхилення своїх традиційних базових 
характеристик: згідно позиції Д. Мак–Кенса, їй не слід бути "етикою, що поширює цілком готову 
всезагальну Істину" [5:998]. Сучасна філософія загалом орієнтується на радикально альтернативні 
стратегії: постмодернізм пропонує модель самоорганізації людської суб'єктивності як автохтонного 
процесу, без нав'язування їй зовнішніх регламентацій, обмежень зі сторони певних моральних кодексів. 
Йдеться, за словами М. Фуко, про "утворення себе через різного роду техніки життя, а не придушення за 
допомогою заборони чи закону" [5:998]. З цього приводу Ю. Кристєва вважає, що перед сучасною 
етикою постає питання: "які коди (звичаї, соціальні узгодження) повинні бути зруйнованими, щоб, нехай 
на час і з ясним усвідомленням того, що сюди залучається, дати простір вільній грі негативності" [5:998]. 
Таким чином, авторитарності, догматизму протиставляється вільний вибір без принципу  примусової 
"стилізації поведінки". Даний принцип актуалізується лише для тих, хто "хоче надати своєму існуванню 
найбільш прекрасної і завершеної форми " (М. Фуко) [5:998]. Цей підхід поділяє Е. Джердайн, 
акцентуючи не на виконанні загального припису, а  на виключно ситуативному "людському керуванні 
собою" за допомогою абсолютно не універсальних механізмів. Конкретні практики поведінки 
осмислюються постмодерністами  як продукт особливого (герменевтичного) індивідуального досвіду, 
спрямованого на усвідомлення й організацію себе у якості суб'єкта – своєрідної "практики існування", 
"естетики існування" чи "техніки себе", не підлеглої ні ригористичному канонові, ні жодному загальному 
правилу, що щоразу вибудовується суб'єктом по-новому. Д. Мак–Кенс постулює у цьому контексті 
можливість етики як "відкритої" чи "множинної", де під множинністю розуміється не простий кількісний 
плюралізм, а принципова відмова від можливості конституювання канону, тобто "множинність", яка, 
згідно з Ю. Кристєвою, реалізується як "вибух". 

Вплив постмодерністських ідей на свідомість людей сьогодення має всеохоплюючий характер. 
Спостерігається їх повсюдна присутність у мотивації індивідів. У результаті радикально змінюється 
суб'єктивний аспект сутнісних сторін діяльності людини, задається новий тип світовідчуття. На 
побутовому рівні сформувалося уявлення про постмодернізм як нігілізм, ірраціоналізм, реконструкцію з 
уявним перебільшенням духу всезагального заперечення. Хоча здебільшого за "нігілізмом" 
постмодерністів проступає тяжіння до плюральності та терпимості. Це зумовлено насамперед 
формуванням концепції "відкритої раціональності", де ірраціональне є частиною раціонального, його 
необхідною складовою, джерелом нових типів раціональності. Постмодернізм як новий сучасний етап 
розвитку філософії прагне   розширити способи оволодіння дійсності за рахунок розуму, так і "іншого": 
ірраціонального, трансцендентального, міфологічного. Російська дослідниця Юлія Бессонова висуває 
положення, за яким основним    у сучасній ментальній парадигмі є бажання зберегти розбіжності, не 
зводячи їх до протилежностей. Більше того, необхідно культивувати їх, поєднувати власну ідентичність з 
рівноцінною унікальністю Іншого та Інакшого в ім'я істинної спільності. Постмодернізм відкидає 
абстрактно-унікальні способи суджень і цінностей, тому особливу увагу звертає на релігію, історію, 
психологію і т.п., що є яскравим виявом плюральності.  

Даючи філософсько-етичну оцінку сучасної людини і світу, канадський філософ Чарльз Тейлор 
виділив "три хвороби сучасності": індивідуалізм, експансію інструментального мислення та втрату 
індивідуальної свободи [6:6-11]. Варто детальніше зупинитися на "симптомах" цих хвороб для кращого 
розуміння моральних горизонтів у культурі постнекласичного типу загалом і постмодерну зокрема. 

Одним з найвагоміших здобутків сучасності більшість людей називає свободу, формою якої виступає 
індивідуалізм. Попередні покоління – наші предки – живуть у чітко регламентованому всесвітньому, 
соціально-моральному просторі. Кожне явище природи, рослина, тварина, людина мають своє рівноцінне 
місце і відповідну роль у загальному "ланцюгу життя". Моральні норми надають смислу навколишньому 
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світу та соціальній діяльності, але чітко обмежують людське життя. Сучасна свобода виступає наслідком 
відмови від такого загального плину: людина більше не приноситься у жертву вимогам вищих 
священних порядків (на необхідності чого наголошує Ф.Ніцше). Ми маємо право обирати власний спосіб 
життя, свідомо вирішувати, яких переконань дотримуватись; ці нові можливості, в основному, 
гарантовані правовими системами. Це позитиви. Проте сучасна людина залишається наодинці зі світом, 
без комфорту "колективної відповідальності". Викликає занепокоєння і те, що з розширенням 
соціальних, космічних горизонтів втрачається важливе: йдеться про так звану втрату "героїчного виміру" 
життя. С. К'єркегор застерігає від втрати почуття вищої мети, браку запалу, сходження до "маленьких і 
простих задоволень" (А. де Токвіль), жадання жалюгідного комфорту (Ф. Ніцше). На думку Ч. Тейлора, 
індивідуалізм призводить до зосередження виключно на приватному житті, наслідком чого є 
"вирівнювання і звуження" горизонтів життя людини. 

Щастя і добробут окремої особи як пріоритет досягається засобами інструментального мислення: 
обчислюються найекономічніші засоби  досягнення мети. Це спричиняє небажані наслідки у 
політичному житті: відчуження від громадської сфери призводить до втрати політичного контролю у 
централізованому бюрократизованому суспільстві. Таким чином, ми наражаємося на небезпеку втрати 
політичного контролю над своєю долею: усім керуватиме "безмежна опікунська влада" [6:12]. 
Французький політолог і соціолог Алексіс Токвіль єдиним захистом проти цього вважає сильну 
політичну культуру, де цінуватиметься участь громадянина як на рівні уряду, так і на рівні добровільних 
об'єднань.  

Постмодерністи досить гостро відчувають потребу бути терпимими і безкорисливими. Водночас, на їх 
думку, за певних умов слід вміти підніматися над докорами сумління, терпимістю і безкорисливістю, 
володіти певним свавіллям. В основі доброчинності вбачають здатність здолати цю доброчинність. Ідея 
моралі втрачає для них смисл, тому що в її традиційних висновках ніколи не враховується цей момент. І 
оскільки, вважають постмодерністи, виявити "чисту екзистенцію моралі" неможливо, їх інтерес 
зосереджується на понятті "імморалізм".  Справжній амораліст – це людина надто "природна", яка не 
знає страждань і каяття, не усвідомлює зла, котрого завдає. На противагу аморалістові, іммораліст 
відчуває конфліктну суть людини. У ньому вже ніби генетично закладене співчуття, що не властиве ні 
моралісту, ні аморалісту. Зосереджуючи інтерес на табуйованих областях культури, постмодерністи 
особливу увагу приділяють трактуванню імморалізму як Інакшого традиційної моралі. Вони вважають за 
необхідне досліджувати всі "небезпечні" стани людини, щоб бачити її об'єктивно, а не в неправдивому 
світлі, не приховувати людину від неї самої. 

Ці судження у певній мірі доповнюють дискусію про істину: вона об'єктивна, і все ж відносна. 
Всезагальна мораль, без будь-яких винятків, також навряд чи існує. Є ситуації і мотиви, які надзвичайно 
складно проаналізувати. Зло сприймається постмодерністами як утвердження свободи, водночас свобода 
цього зла для них є запереченням. Цю парадоксальну діалектику вони і намагаються відстоювати. 
Основним завданням постмодерністів є намір виявити зло у замаскованому під цінності вигляді. На їх 
думку, заклик до доброчинності у підкреслено пропагандистській формі слугує не стільки вищій 
справедливості, скільки інтересам владної меншості, та є виразом ідеї підкорення. 

Моральне висловлювання у постмодернізмі може бути тільки недискурсивним, що виключає 
імперативність. Для постмодерністів дуже важлива практика "щоденності", а не моральні приписи. Адже 
людина як "символічна", "та, що сміється", незавершена тварина, вільна і відкрита, яка еволюціонує і 
інволюціонує, рухається життям без якихось орієнтирів. Возвеличення моралі, як і розуму, породжує 
стан "некомунікабельної індивідуальності". 

Таким чином, феномен постмодернізму перебуває на даний час у фокусі філософського інтересу, про 
що свідчить значний масив фундаментальних аналітичних праць, присвячений даній проблематиці. 
Проблемно-концептуальний пошук філософії постмодернізму реалізується у руслі розвитку сучасної 
культури, орієнтується на дослідження найактуальніших проблем, серед яких визначне місце відводиться 
проблемі моралі. 

Відмова від раціоналізму і освячених традицією чи релігією віри в загальновизнані авторитети, 
сумнів у вірогідності наукового пізнання спричинили недовіру  до традиційної моралі. Специфічне 
бачення світу як хаосу, позбавленого центру, логіки і ціннісних орієнтирів, відображається у людській 
свідомості у вигляді ієрархічно невпорядкованих фрагментів. Перед людиною сучасності постає свобода 
вибору власного шляху – одного з багатьох (ризома) – і визначення щомиті свого майбуття 
(футуристична темпоральність). Нове бачення вирішення проблем етики постнекласичної філософії  
спричинило зміни і на соціальному та суспільному рівні. Теоретики постмодернізму (зокрема, Ч.Тейлор) 
застерігають від можливих небажаних наслідків звуження моральних горизонтів до індивідуальної 
площини. 

Дана стаття розкрила нові напрями подальших досліджень в окресленому руслі, зокрема, щодо 
постмодерністської етики крізь призму плюральності і релятивізму. 
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О.Б. Радченко. Постмодернизм: попытка философско–этического осмысления современности.  

В предлагаемой статье автором предпринята попытка философско-этического анализа феномена 
постмодернизма. Постмодернизм является одним из основных объектов исследования современной 
зарубежной и отечественной философии. Данный феномен связан с устранением Абсолюта. Поиск 
общего онтологического пространства в философии, этике, эстетике постмодернизма открывает 

новые возможности переоценки ценностей.  

O.B. Radchenko. Postmodernism: an attempt of philosophic and ethical comprehension of the modernity. 

This article deals with postmodernism as a phenomenon of philosophy. Postmodern is the epochal shift in 
European and world culture. The postmodernism strong point is not the reflection of Subject (Consciousness, 
Reason, Mind), but the pre-reflective activity of an unconscious, collective or individual. Tracing a common 

anthological background for philosophy, ethics, aesthetics giving way to a new outlook on shared values. 
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ПСИХОДІАГНОСТИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

Здійснено ретроспективний аналіз. Розглядаються теоретико-методологічні засади професійної 
майстерності вчителя та особливості психодіагностики її складників. 

Духовний, економічний та науково-технічний розвиток української держави зумовлює підвищені 
вимоги до якісного потенціалу професійно компетентного сучасного фахівця, який здатен генерувати та 
впроваджувати новітні освітні ідей, оскільки роль вчителя, його ключової позиції в суспільстві 
зумовлюють становлення громадянина як особистості, що спричиняється до зміцнення інтелектуального 
та духовного потенціалу нації. 

Різні аспекти професійної підготовки вчителя знайшли своє відображення в педагогіці (О.О. Абду-
ліна, А.М. Алексюк, Д.А. Бєлухін, М.Б. Євтух, С.У. Гончаренко, О.В. Киричук, Н.В. Кузьміна, 
В.І. Лозова, Н.Г. Ничкало, О.М. Пєхота, Л.І. Рувинський, С.О. Сисоєва, В.О. Сластьонін, 
М.М. Солдатенко, Л.Ф. Спірін, О.І. Щербаков та інші).  

Проте система професійно-педагогічної підготовки у вищому навчальному закладі побудована в 
основному на традиційних технологіях навчання, що не сприяє підвищенню її ефективності та обмежує 
можливість повною мірою здійснювати індивідуальний підхід. Це призводить до орієнтації на 
середнього студента, нівелювання особистості, стандартизації майбутньої професійної діяльності. 

Тому завданнями даної статті є розкриття наукових засад педагогічної майстерності вчителя та її 
психодіагностики.  

Зазначимо, що у зв'язку з цим ми враховували положення А.С. Макаренка про майстерність "як 
дійсне знання виховного процесу... виховне вміння". Сутність педагогічної майстерності ми розглядаємо 
як комплекс властивостей особистості вчителя, необхідних для високого рівня професійної діяльності. 

Діяльність педагога-майстра характеризується педагогічною доцільністю за спрямованістю, 
індивідуально-творчим характером, за змістом і оптимальністю, за вибором засобів. У педагогічній 
діяльності розвивається і реалізується майстерність учителя, яку структурно визначають такі складові: 
педагогічна спрямованість особистості, професійне знання, здібності до педагогічної діяльності, педа-
гогічна техніка. 

Педагогічну спрямованість особистості вчителя зумовлюють ціннісні орієнтації на себе, на засоби 
педагогічного впливу, на школяра і дитячий колектив, на цілі педагогічної діяльності. Формуванню 
логіки педагогічної доцільності слід приділяти особливу увагу. Наш довготривалий експеримент у ВНЗі 
доводить, що здатність до творчої діяльності вчителя успішно формується вже на старших курсах. 
Зокрема у курсі "Педагогічної майстерності" на занятті з теми: "Педагогічний такт учителя" студенти 
переглядають епізоди кінострічки "Педагогічні ситуації", прослуховують вірші Сергія Єсеніна, які читає 
милолицья вчителька. Але її натхненність зникає, як тільки вона побачить записку, послану юнаком 
дівчині, що сидить попереду. Мить – і записка вже у руках вчительки. У записці - вірші, написані, певно, 
під впливом єсенінського слова. Не обмежившись докірливим поглядом, учителька дає волю 
роздратуванню і на шматки розриває послання. Студенти аналізують ситуацію, з'ясовують 
співвідношення цілей, засобів і результатів дій вчителя, разом з викладачем А.І. Шумською оцінюють 
варіанти найдоцільнішої поведінки вчителя, щоб уникнути подібних конфліктів. 

Зазначимо, що професійне знання – це основа становлення професійної майстерності. Воно 
складається зі знання предмета викладання, його методики, педагогіки і психології. Рівень професійного 
знання оцінюється рівнем узагальненості всіх часткових знань, глибиною засвоєння, вмінням 
використовувати їх на практиці репродуктивно і творчо. Тому кожне лабораторне заняття з педагогічної 
майстерності передбачає аналіз основних теоретичних положень, оскільки без розуміння сутності своєї 
діяльності професійного вміння не набути. 

Здібності до педагогічної діяльності є нічим іншим, як відбуванням педагогічної дії зі специфічним 
перебігом психологічних процесів, які сприяють успіху вчителя в роботі. Виділяються провідні здібності 
до педагогічної діяльності: комунікативні (повага до людей, доброзичливість, товариськість); 
перцептивні (професійна передбачуваність, емпатія, педагогічна інтуїція); динамічні (здатність до 
вольового впливу і логічного переконання, до рефлексії); емоційно-почуттєві (здатність володіти собою і 
вибудовувати педагогічну дію на позитивних почуттях); оптимістичного прогнозування. Ці здібності 
утверджуються засобами педагогічної техніки.   
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Педагогічна техніка – це форма організації поведінки вчителя. Вона ґрунтується на двох групах 
умінь. До першої належать вміння володіти собою (осанкою, мімікою, жестами, пантомімікою), керувати 
своїми емоційними станами (знімати зайве психічне напруження, викликати стани творчого 
самопочуття), техніка мови (дихання, голосоутворення, дикція, темп мовлення). До другої групи 
належить вміння співробітничати з кожним учнем і всім класом у процесі вирішення педагогічних 
завдань (дидактичних, організаторських, контактної взаємодії, стимулювання діяльності школярів тощо). 

Педагогічна техніка не є самоціллю, а засобом оволодіння педагогічною майстерністю, реалізацією 
громадянської позиції вчителя, виявом у поведінковій активності поваги до особистості вихованця і 
становить найважливіший спосіб досягнення педагогічних цілей, здійснення педагогічного 
співробітництва. 

Оволодіння педагогічною технікою студентами, за нашим глибоким переконанням, здійснюється при 
вивченні курсу "Основи педагогічної майстерності", який є переважно практичним. Зміст курсу 
передбачає оволодіння основними сферами педагогічної діяльності, що потребують узагальнених умінь. 
Теоретичний курс включає такі основні питання: спілкування вчителя, способи комунікативного впливу, 
педагогічна техніка, прийоми активізації пізнавальної діяльності вчителя на уроці, елементи акторської і 
режисерської майстерності в роботі педагога, культура і техніка мови і мовлення. 

Педагогічна майстерність базується на гуманістичній позиції педагога в спілкуванні зі студентами, у 
створенні середовища співробітництва і взаємоповаги. Оволодіння комунікативними уміннями 
здійснюється поступово. На першому курсі студенти навчаються невимушено діяти в аудиторії, 
оволодівають технікою мовлення, виробляють чіткість дикції, правильне дихання, способи регуляції 
самопочуття, зняття напруження, скованості тощо. Особлива увага приділяється педагогічним системам 
А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського, ознайомленню з життєписом видатних педагогів, їхнім 
педагогічним кредо, ставленням до вихованців. 

На другому курсі студенти оволодівають педагогічним спілкуванням, вміннями співробітництва з 
учнями. На теоретичних заняттях розглядається сутність спілкування, способи комунікативного впливу, 
прийоми встановлення контактів. Структуру спілкування визначає вміння соціальної перцепції, тому 
необхідні спеціальні заняття для розвитку педагогічної уваги, уявлення, оволодіння способами 
переконання, навіювання. Для аналізу стилів педагогічного спілкування студенти дістають спеціальні 
завдання щодо спостереження спілкування на уроках. 

На третьому курсі здійснюється формування і розвиток елементів майстерності на уроці і в 
позаурочний час, образно кажучи, осягнення граматики педагогічної дії. Практичні заняття допомагають 
студентам активізувати пізнавальну діяльність школярів, вести з ними індивідуальну бесіду, 
використовувати на уроці різні засоби навчання, а також осмислювати окремі методичні прийоми і 
усвідомлювати їх місце і значення у структурі педагогічної діяльності. 

Від уміння керувати собою, культури педагогічного спілкування до майстерності співробітництва на 
уроці і в позаурочний час – така логіка вищезазначеного курсу. 

Слід зазначити, що практичні заняття з цього курсу неможливі без творчого пошуку нових методик. 
Успішність праці вчителя залежить від багатьох факторів, що вимагає різних форм включення студентів 
у педагогічну діяльність, які уможливлюють дослідження її сутнісних особливостей як цілісної системи. 
Для створення методики навчання в експерименті використовувались такі форми роботи, як 
моделювання, мікровикладання, педагогічна гра. 

Моделювання – створення ситуацій, максимально наближених до реальної школи, де від учителя 
вимагається знаходження оптимальних способів співробітництва з дітьми, манери поведінки. Тут, на наш 
погляд, найбільш ефективне мікровикладання: відтворення мініатюрних ситуацій навчання (мікроурок, 
мікробесіда) для шліфування одного чи декількох педагогічних умінь, наприклад, таких комунікативних, 
як встановлення контакту вчителя з аудиторією на початку заняття, у процесі мотивації, фронтальної 
перевірки знань. 

На першому курсі студентам пропонуються ситуації типу "Діти, я хочу розповісти вам..." (необхідно 
зацікавити слухачів, викликати їх увагу до слова вчителя) чи організований для гри стрій (навчитися 
віддавати чіткі команди, оволодівати технікою мовлення). На другому курсі закріплюються вміння 
невимушено вести бесіду в класі, переконувати, сугестувати. Пропонується організувати етичну бесіду 
(визначити тему, знайти аргументи, необхідні виразні засоби спілкування), виступити в ролі розповідача 
так, щоб збудити уяву слухачів, образне мислення тощо. 

На третьому курсі головна увага приділяється типовим ситуаціям у класі і поза ним (ефективне 
опитування учнів, використання дошки, технічних засобів навчання, спілкування з дітьми і батьками). У 
навчанні широко використовується педагогічна гра. Вона дає потужний імпульс розвитку 
інтелектуальних і творчих можливостей. Так, гра "Організація суспільно-корисної діяльності школярів" 
допомагає оволодівати демократичним стилем керівництва, колективною творчістю. 

Розвиток у студентів професійного спілкування складається з професійних умінь організувати 
професійну взаємодію з аудиторією, націлити її на відповідне емоційне співпереживання, встановити 
контакт. Оскільки у мові педагога при викладі матеріалу переважає монолог, щоб спілкування не звелося 
до однобічної активності, слід виявляти вміння активізувати увагу і думку слухачів, а для цього не-
обхідно вибудовувати монолог як уявний діалог у формі роздуму вголос. Тому ми навчаємо студентів 
проектувати логіку розвитку виступу, виділяти в ньому окремі частини, не залишаючи поза увагою їх 
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взаємозв'язок, а також аналізувати і корегувати зміст свого виступу перед аудиторією за її реакцією – 
здатності утримувати в полі уваги головну думку і послідовність її доказу. 

Поглиблення основних знань з курсу та формування адекватних вмінь здійснюється і засобами 
тренінгу. Тренінг професійно-педагогічного спілкування у ході практичних занять із педагогічної 
майстерності в умовах моделі шкільного навчально-виховного процесу передує реальним 
взаємостосункам студентів з учнями під час педагогічної практики, зокрема в базовій школі-лабораторії. 

Слід зазначити, що здібності до педагогічної діяльності вчителя як складової його педагогічної 
майстерності (комунікативні; перцептивні; динамічні; емоційно-почуттєві; оптимістичного 
прогнозування) прогнозуються, проектуються, корегуються та успішно формуються, враховуючи 
визначальний попередній етап їхньої психодіагностики як в абітурієнтів ВНЗу, та і у студентів.  

Доречно постає проблема щодо об'єднання поглядів на особистість абітурієнта шкільних учителів, 
фахівців із психодіагностики, членів експертної і приймальної комісії. Для цього ми зверталися до праць 
Л. Виготського, А. Лазурського, М. Басова, Б. Ананьєва, К. Гуревича, Г. Костюка, Б. Федоришина, 
Є. Климова та інших психологів. При цьому ми виділили чотири основні принципи психодіагностики 
особистості при виборі педагогічної професії: гармонію, незалежних експертів, комплексності і 
лонгітюдності. Розглянемо ці принципи більш детально і проілюструємо їх прикладом реалізації 
програми "Учитель" [1:161–164]. 

Принцип гармонії. Потребує аналізу особистості в цілому, а потім її складових характеристик. Він 
ґрунтується на моністичній концепції багатовимірного розвитку особистості. Наука про людину взагалі і 
психологія зокрема визнають два діаметрально протилежних підходи до побудови теорії особистості – 
ідеографічний і номотетичний. Прихильники першого (наприклад, В. Дільтей), акцентуючи увагу на 
унікальності кожної людини, у принципі відмовляються від пошуку "міри" (чи мір) для побудови єдиної 
теорії. В особистість іншого можна "вжитися", її можна "описати", але не можна звести до якогось 
заданого набору характеристик і параметрів. Прихильники другого підходу, навпаки, вважають, що нау-
ковий аналіз особистості уможливлюється лише в "заданих координатах": структури, зв'язків і ліній 
розвитку (Г. Олпорт, В. Штерн, А. Лазурський та ін.). Еклектичний підхід шукає компроміси і знаходить 
їх у різноманітних варіантах (3. Фрейд, А. Адлер, Е. Фромм та ін.). 

Звернемося до моністичної концепції багатовимірного розвитку особистості [2]. Вихідною клітинкою 
аналізу особистості як соціальної сутності може стати категорія діяльності (Л. Виготський, 
С. Рубінштейн, О. Леонтьєв). Користуючись методом сходження від абстрактного до конкретного через 
поступальну конкретизацію відбувається розгалуження особистості на багато якостей, параметрів, 
характеристик (безкінечне як унікальне). У підсумку номотетичний і ідеографічний підходи стають 
полюсами єдиного наукового аналізу в дослідженні особистості – перший крок. 

Другим кроком є сходження від абстрактного до конкретного полягає у виділенні пристрасного, 
потребнісно-вольового (емоційного, почуттєвого) індивіда з простору – часу його діяльності. 

Третім кроком є просторово-часова орієнтація поділяється на минуле, нинішнє і майбутнє. Емоційно-
почуттєвий світ диференціюється (в узагальнених естетичних категоріях) на позитивні, негативні і ам-
бівалентні. Активність уявляється в трьох виявах: предметний зміст, рівень освоєння і форма реалізації. 

Четвертий крок передбачає позитивні переживання – почуття прекрасного і піднесеного; негативні – 
почуття потворного і низького; амбівалентні – почуття трагічного і комічного. 

Змістом активності тут постають предметно-знаряддєво-продуктивне перетворення (праця), інша 
людина (спілкування), функціонування (гра, ритуал), "я – сам" (самодіяльність); а рівнем засвоєння 
постають просте присвоєння, репродуктивне та творче (продуктивне) відтворення діяльності. 

Формами освоєння при цьому є матеріальна (наочно-дійова), перцептивна (наочно-образна), мовно-
мисленнєва (розумова, інтуїтивна). 

Конкретизація вказаних інваріантів розвитку діяльності особистості дозволяє дійти до кожної 
людини, враховуючи її унікальність. Своєрідне поєднання параметрів цих варіантів і дає цілісне 
уявлення про будь-яку особистість. На його основі можна діагностувати її особливості, наприклад, 
знання, вміння школярів, рівень педагогічної майстерності студентів, молодих учителів. 

Особливо заслуговує на увагу відтворення четвертого кроку конкретизації діяльнісної теорії осо-
бистості і демонстрація її можливостей для характеристики особистості вчителя. Гіпотетична 
характеристика педагога-майстра така. Він ясно уявляє перспективи розвитку своїх вихованців, і особ-
ливо в зоні найближчого розвитку (за Л. Виготським). "Інша людина" (учні, батьки, колеги) мають 
посідати значуще місце в його діяльності. Його педагогічна діяльність має бути творчою (за рівнем 
освоєння): будь-яку теорію і методику учіння йому слід творчо пристосувати до своєї особистості і 
шукати нові шляхи у педагогіці. Щоб прогнозувати наслідки педагогічної ситуації, вчитель зобов'язаний 
розвивати власну інтуїцію, мислення. І, нарешті, почуття: педагогічний оптимізм учителя спирається, як 
правило, на позитивні почуття. Педагогу-майстру немає потреби використовувати покарання, йому 
достатньо позитивних почуттів. Він може змінювати їхню інтенсивність і цілеспрямованість. 

Принцип незалежних експертів полягає в тому, що характеристику особистості складають декілька 
незалежних дослідників. Наприклад, при дослідженні особистості майбутніх учителів як експерти ви-
ступають фахівці одного профілю (вчителі шкіл, викладачі вузів). У школі учнів характеризують 
директор, його заступники, класний керівник, керівники факультативів, громадських організацій. У групі 
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психолого-педагогічної діагностики беруть участь різні фахівці – від соціолога до математика-
програміста. 

Приймальна комісія вищого навчального закладу, в свою чергу, вирішуватиме питання про 
зарахування абітурієнта вже на основі чотирьох документів: шкільної і психодіагностичної 
характеристик, оцінок експертної комісії, оцінок екзаменаційної комісії. У такий спосіб, крім результатів 
екзаменів, вона зможе керуватися і трьома незалежними "портретами" абітурієнта. Підкреслимо: 
діагностуючи, незалежні експерти мають виходити з єдиної концепції особистості і користуватися одним 
і тим самим набором характеристик. І принцип гармонії, і принцип незалежних експертів потребує 
комплексу різних методик дослідження особистості, з виявом особистісних новоутворень у різних видах 
діяльності. 

Принцип комплексності психодіагностики. Саме визначення передбачає комплексний метод 
дослідження. Для відбору конкретних методик може використовуватися системно-діяльнісний підхід. 
Для класифікації методик згідно з визначеними інваріантами у структурі особистості виокремлюємо ті 
самі п'ять основ: мотиваційно-емоційну (дня чого обстежується особистість?), предметну (що 
досліджується?), за рівнем (як досліджується?), за формою (в якій формі?), за етапами взаємодії 
дослідника з досліджуваним (тимчасовий аспект). Природний експеримент, включене спостереження, 
клінічна бесіда, фіксована установка і формуючий експеримент є найоб'єктивнішими і найнадійнішими 
методами сучасної психології. Перспективним напрямом розвитку психодіагностики є експресформуюча 
діагностика, яка дозволяє оцінити наявний рівень здібностей з обґрунтуванням прогнозу їх розвитку. 
Конкретні методики психодіагностики майбутніх учителів для різних фахівців різні. У шкільних 
експертів провідним є включене спостереження, у дослідників – спеціальні методики, у факультетської 
комісії – поглиблена співбесіда, у приймальної комісії – аналіз документів. 

Принцип лонгітюдності (тривалості в часі) передбачає послідовну систематичну психодіагностику 
учнів, наприклад, 7-10-х класів – слухачів факультативу "Юний педагог", абітурієнтів, студентів І-V 
курсів педуніверситету і молодих учителів, які працюють у школі перші три роки. Реалізація цього 
принципу підвищує надійність дослідження, а також дозволяє керувати динамікою розвитку особистості 
в її професійному становленні й розвитку. Крім того, вона уточнює специфіку психодіагностики з метою 
відбору. По-перше, психодіагностика при відборі перестає бути разовою процедурою. По-друге, 
змінюється сама її мета: не стільки відсівання абітурієнтів, скільки цілісне сприймання особистості 
кожного. Вона знадобиться і для цілеспрямованого виховання студентів. Кожна з процедур обстеження 
дає можливість корегувати навчально-виховну роботу, починаючи з раннього профпідбору, профвідбору 
у вузі, профпідготовки у педвузі і закінчуючи адаптацією молодих спеціалістів. Використання 
психолого-педагогічного комплексу діагностики на базі комп'ютера дозволяє в подальшому 
нагромаджувати банк даних і за його допомогою здійснювати оперативне управління підготовкою кадрів 
вищої кваліфікації у масштабах регіону. 

У такий спосіб реалізація вказаних принципів дає змогу значно підвищити надійність, валідність і 
прогностичність психодіагностики, а також відібрати найбільш ефективні форми і методи навчально-
виховної роботи зі школярами, студентами і молодими фахівцями. 
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Рассматриваются теоретико-методологические основы профессионального мастерства учителя и 
особенности психодиагностики ее составляющих. 
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This article analyzes the theoretical and methodological foundation of professional mastership of the teacher 
and some peculiarities of psychodiagnosis of its components.  
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РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ СПЕЦІАЛЬНИХ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ 

У статті розглядаються результати експериментальної роботи, спрямованої на розвиток у майбутніх 
учителів спеціальних педагогічних знань  на основі впровадження  в учбовий процес розвиваючої 

технології навчання. 

Упродовж багатьох років  метою освіти  було набуття знань,  умінь та репродуктивно-адаптивний 
рівень  їх засвоєння. Модернізація системи   освіти в Україні ставить нові вимоги щодо  розвитку   та 
саморозвитку  майбутніх учителів  засобами педагогічної освіти і передбачає насамперед  створення 
продуктивних технологій навчання, які б постійно стимулювали  їх професійне зростання. На думку 
академіка І.А.Зязюна: „Вчитель є носієм...і джерелом знань, компетенції і цінностей, ретранслятором 
набутого історичного та культурного досвіду..." [1:292]. Саме тому перспективним вважається пошук 
шляхів цілісного вирішення  однієї з  найбільш загальних проблем - проблеми освіти й самоосвіти як  
спонукальних чинників самореалізації творчого потенціалу майбутнього вчителя. Сутність   дослідження 
полягає в тому, щоб знайти  можливі стратегії   загальнокультурного та професійного розвитку  
майбутніх учителів засобами  продуктивних розвиваючих технологій навчання педагогічним знанням. 
Експериментальною роботою було охоплено  150 студентів фізико-математичного факультету 
Житомирського педуніверситету. 

Мета дослідження – розробити продуктивну технологію навчання  курсу педагогіки і виявити 
закономірний зв`язок процесу розвитку професійних якостей майбутнього педагога та його навчальної 
діяльності.  

Доведено, що традиційні методики  навчання спеціальним педагогічним знанням  не вирішують даної 
проблеми і не сприяють  досягненню   необхідного рівня діяльності.  

Організація  навчального процесу із застосуванням  технологій, спрямованих на розвиваюче 
навчання, передбачають  цілеспрямований,  багатоплановий розвиток особистості й діяльності. Для 
цього необхідно передбачити   комплекс певних психолого-педагогічних умов, що забезпечують 
оптимальне засвоєння знань у ВНЗ. 

У дослідженні висунуте припущення: формування й розвиток  професійних якостей майбутнього 
фахівця, яке передбачає  посилення педагогічної спрямованості, розвиток  педагогічних здібностей й 
умінь, інтересу до педагогічної діяльності,  і в цілому підвищення рівня знань, буде здійснюватися 
ефективно  за умови впровадження у навчальний процес  продуктивної, акмеологічної технології 
навчання, яка стимулює саморозвиток майбутніх учителів.  

Акмеологічний підхід ґрунтується  на принципах гуманізації змісту  педагогічної підготовки, 
діалогізації навчання, стимулювання розвитку рефлексії у студентів засобами навчання, а також 
контекстне   навчання, що передбачає можливості професійної самореалізації. 

Теоретико-методологічною основою дослідження стали концепція навчальної діяльності (П.Я. 
Гальперін,  С.У. Гончаренко, Д.Б. Ельконін, В.В. Давидов, Н.Ф. Тализіна), психологічна теорія  
особистості (Л.С. Виготський, Ж. Піаже, Б.Г. Ананьев, О.М. Леонтьєв та ін.), акмеологічна теорія 
розвитку особистості і діяльності (Б.Г. Ананьєв, О.О. Бодальов, Н.В. Кузьміна, А.О. Деркач та інші), 
принципи системного підходу (П.К. Анохін, І.В. Блауберг, Н.В. Кузьміна, Б.Ф. Ломов та інші), 
концептуальні засади технологізації неперервної професійної освіти (А.М. Алексюк, В.П. Беспалько, 
М.В. Кларін, Н.Г. Ничкало,  С.О. Сисоєва та інші),  концепція педагогічної майстерності (І.А. Зязюн, 
В.О. Сластьонін, Л.І. Рувінський, Н.М. Тарасевич та інші), основні  положення психології праці вчителя 
(Ф.Н. Гоноболін, В.М. Моргун, Д.Ф. Ніколенко, В.А. Семиченко, Т.С. Яценко, А.І. Щербаков та інші), 
провідні ідеї  загально педагогічної підготовки вчителя (О.А. Абдулліна, В.П. Белозєрцев, М.Б. Євтух, 
Н.В. Кічук, О.Г. Мороз, І.Є. Синиця та інші). 

У роботі  застосовано комплекс методів науково-педагогічного дослідження: вивчення та аналіз   
філософської, психолого-педагогічної літератури з визначеної проблеми, програм, підручників і 
навчальних посібників з курсу педагогіки; узагальнення досвіду викладання педагогічних дисциплін; 
спостереження, бесіда, анкетування, метод самооцінювання, метод аналізу продуктів діяльності, методи   
статистичного аналізу тощо. 

 Сутність акмеологічного підходу до професійної світи  полягає у виявленні  закономірностей, умов 
та чинників, що стимулюють самореалізацію  творчого потенціалу людини та шляхи розвитку  її творчої 
готовності до майбутньої діяльності [2:119; 123]. 

Розвиваючі  технології освіти з позиції акмеології  – це системний метод навчання майбутніх фахівців 
проектуванню, створенню  і часткової перевірки  високопродуктивних моделей авторських систем 
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діяльності. Останнє являє собою взаємопов`язану систему елементів і дій, які підпорядковані 
досягненню  визначених  поточних і кінцевих результатів, що формулюються  суб`єктом для себе, тобто 
заснованих  на його  суб`єктивних  уявленнях про результат та систему дій, за допомогою  якої їх можна 
отримати. 

Даний  підхід до навчання базується на порівняльному методі дослідження різних рівнів  
продуктивності професійної діяльності і виявленні суттєвих ознак вищого рівня. За допомогою цього 
методу викладачі  організують  самостійне спостереження  студентами  різних моделей педагогічної 
діяльності. Далі ними робиться самостійний аналіз цих моделей та науковий  пошук й дослідження 
чинників, які сприяють або не сприяють  досягненню високого рівня продуктивності педагогічної 
діяльності різними фахівцями. Останнє стимулює прийняття рішення щодо ступеня ефективності 
функціонування тієї чи іншої моделі професійної діяльності. 

Акмеологічний підхід до педагогічного процесу передбачає: міждисциплінарний рівень дослідження; 
системне бачення  досліджуваного об`єкту; прогнозування якісного результату, який за своїми 
параметрами має співпадати  з поставленою метою; виділення чинників продуктивності педагогічної 
діяльності, котрі мають   стимулювати розвиток об`єкта; визначення стратегій дослідження  якісного 
результату, які можна використати у виборі технологій і способів  розв`язку педагогічних задач; 
цілісність досліджуваного об`єкта; обґрунтування критеріїв для оцінки професіоналізму й 
продуктивності шляхів та засобів його досягнення. 

Водночас акмеологічний підхід  у професійній освіті орієнтує на впровадження  у теорію та практику 
ідей розвиваючого навчання на всіх ступенях освітнього маршруту. Згідно цього підходу, результатом 
процесу освіти  мають бути не тільки знання, але й сформована соціально зріла особистість, суб`єкт 
діяльності, який  володіє  професійно-педагогічними уміннями та навичками, має сформовану готовність 
до саморозвитку та самовдосконалення у галузі  обраної професії [2:120]. Розвиток фахівця  передбачає  
соціально значущі,  інноваційні зміни суб`єкта, які відображаються   в основних видах діяльності – праці, 
спілкуванні, пізнанні, у процесі інтеріоризації соціального досвіду (Л.С. Виготський, Б.Г. Ананьев). 
Розвиток насамперед передбачає  психічні новоутворення в особистісній сфері майбутнього педагога під 
впливом навчального процесу, що забезпечує йому входження у нові освітні системи.  Акмеологічна 
теорія навчальної діяльності забезпечує орієнтацію на  зону найближчого розвитку студента  та  його 
подальший  саморозвиток за допомогою   продуктивних  технологій навчання, метою яких  є досягнення 
вищого рівня освіченості, розумової й духовної зрілості майбутнього фахівця.  

 Вивчення  багатої педагогічної спадщини відомих зарубіжних та вітчизняних педагогів, які по суті 
створили свої авторські розвивальні системи, також сприяє розробці ефективної технології формування 
особистості [3:286]. Гуманізація освіти потребує перегляду та переоцінки усіх компонентів педагогічного 
процесу у світлі особистісно-орієнтованого підходу. Екстенсивний підхід побудови змісту  й способів 
передачі являє собою традиційне, інформаційно-пояснювальне навчання, яке  орієнтоване   на передачу 
готових знань. Інтенсивний шлях  може бути здійснений  при використанні діяльнісного підходу, який 
орієнтує не тільки на засвоєння знань, але й  на засоби цього засвоєння, на зразки та способи мислення і 
діяльності, на розвиток пізнавальних інтересів,  творчого потенціалу майбутнього вчителя [4].  

Формування розвитку особистості педагога має здійснюватися у системі, що забезпечує студентів не 
тільки необхідними педагогічними знаннями, але й уміннями професійного зростання й 
самовдосконалення. Спираючись на  даний підхід,  під професійно-педагогічною спрямованістю 
навчання у педагогічному закладі розуміємо  створення організаційно-педагогічних умов  для 
проектування авторської системи діяльності  студента, котрі забезпечують неперервне й цілеспрямоване 
формування у нього основ педагогічної майстерності. Останнє базується на активних і глибоких знаннях 
предмета педагогіки,  її логіки, закономірностей самоорганізації особистості й діяльності, законів 
функціонування освітніх систем, закономірностей і чинників досягнення спеціалістом високого рівня 
продуктивності[5:88]. 

Метою констатуючого експерименту було виявлення рівнів сформованості  педагогічних знань і, 
зокрема, визначався рівень засвоєння базових  педагогічних понять як одного з показників понятійного 
рівня мислення студентів. Оцінка знань із педагогіки здійснювалася за такими критеріями:  повнота 
викладу матеріалу, правильність, глибина, системність, уміння виділяти головне, суттєве; використання  
педагогічних джерел, лаконічність. Виявилося, що 78,3% опитуваних  засвоїли педагогічні знання на 
репродуктивно-адаптивному  рівнях. Серед типових недоліків відзначимо: невміння цілісно аналізувати 
педагогічні явища на основі сучасних методологічних підходів,  нерозуміння сутності педагогічних 
закономірностей та новітніх  тенденцій педагогічної науки, відсутність глибоких знань щодо рушійних 
сил розвитку особистості, недостатній рівень знань  творів класиків педагогіки тощо.   Перевірялося 
оволодіння студентами системою   базових педагогічних понять: на рівні знань змісту  визначень; на 
рівні умінь використовувати їх  при розв'язку педагогічних задач. Виявилося, що  38% студентів  
володіли лише способами відтворюючої діяльності, 58,6%  - способами  реконструктивної діяльності.  
Ступінь засвоєння понять була досліджена за допомогою комплексу завдань, зокрема, широко 
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застосовувався метод контент-аналізу досліджуваних  базових педагогічних понять. За   результатами  
констатуючого експерименту  зроблені  наступні висновки: значна частина студентів має лише загальне 
уявлення стосовно  педагогічного поняття, нерідко одне поняття підміняється іншим; спостерігаються 
спроби   окремих опитуваних   пояснити такі базові поняття як „виховання", „розвиток", „освіта", 
„навчання" на побутовому  рівні. Дана категорія студентів  неспроможна  робити психолого-
педагогічний аналіз, для неї характерний формалізм знань, стереотипність мислення.  

Значна частина студентів  при розв`язанні педагогічних задач була  нездатна  аналізувати їх  у 
педагогічних термінах, оскільки  мала посередній рівень  педагогічних знань.  Проблеми й труднощі  
виникали при  виділенні етапів розв`язку педагогічних задач, виявленні  причин та чинників, які 
впливали  на конкретну ситуацію та  у   пошуку оптимальних засобів розв`язання педагогічних задач. 

Важливим об`єктивним показником ступеня засвоєння педагогічних понять  була оцінка  
компетентними суддями  уміння  використовувати  знання педагогічних понять при розв`язанні  
педагогічних задач. На основі аналізу задач  виявлено: лише 15% опитаних  досягнули рівня високого  
теоретичного  узагальнення; більше половини студентів  мали знання  на рівні уявлень; у третини 
опитаних базові поняття виявилися несформованими. 

Логіка розвиваючої технології навчання будувалися таким чином: від  аналізу конкретних 
педагогічних фактів, оволодіння  окремими етапами розв`язання педагогічних задач, типовими 
технологіями організації навчальних занять до глибокого  осмислення сутності педагогічного процесу 
шляхом оволодіння  продуктивними моделями  інноваційної педагогічної діяльності. 

Основним завданням  формуючого експерименту була перевірка  ефективності розробленої 
технології викладання, спрямованої  на формування  професійного мислення. Результати навчання 
зумовлені   рядом чинників, серед них: рівень педагогічних знань студентів, ступінь інтересу до 
педагогіки, розвиток мислення. Діагностичний експеримент дозволив виявити вихідний рівень  
сформованості  зазначених параметрів експериментальної та контрольної груп. Зіставлення результатів 
експерименту засвідчило, що при рівні значущості α=0,05 допустима гіпотеза про рівність вибіркових 
середніх, тобто різниця між  вибірковими середніх показників контрольних та експериментальних груп 
не суттєва. Це означає, що до початку експерименту  контрольна та експериментальна групи мали 
однаковий вихідний рівень за визначеними параметрами. 

Розробка  моделі акмеологічної технології навчання педагогічним знанням здійснювалася на основі 
системного підходу, який поєднувався з особистісно-орієнтованим та діяльнісним. Водночас ми 
спиралися  на ідеї Н.В. Кузьміної [5: 62, 81, 82], якою був розроблений  продуктивний варіант 
системного підходу на основі цілісного уявлення про багаторівневий процес розвитку особистості. Отже,  
процес навчання  розглядався як цілісна система, взаємодія компонентів якої дозволяє виявити  нові 
якості  і новий стан, а їх  врахування й використання  має забезпечити  функціонування всієї системи. 
Орієнтація на нову розвиваючу парадигму  системи освіти  передбачає  об`єктивні зміни,  які мають 
відбутися  за такими напрямами:  

- змінюються цілі – функціонування педагогічних систем  підпорядковується   цілям саморозвитку 
майбутніх учителів, формуванню у них готовності до такого саморозвитку;  

- змінюється зміст навчальної діяльності при вивченні педагогічних дисциплін, увага зосереджується  
на джерела формування й розвиток професіоналізму,  розкриваючи при цьому  сутність педагогічних 
понять та логіку їх розвитку; 

- змінюються засоби педагогічної комунікації, тобто засоби, форми та методи педагогічної взаємодії 
за допомогою діалогізації процесу навчання та суб`єктної позиції студента; 

- змінюється сам об`єкт педагогічного впливу – студент – майбутній учитель, який з об`єкта 
перетворюється на суб`єкт педагогічної взаємодії і водночас оволодіває методологією розвиваючого 
навчання; виступає „відкривачем знань" 

- змінюється роль викладача, який стає помічником студента у процесі відкриття знань. 
Розроблена  модель навчально-професійної діяльності  своїм підґрунтям  мала методологію 

розвиваючого навчання, яка передбачала формування професійно-педагогічного мислення майбутніх 
учителів.  Виходячи з даної моделі,  була створена технологія  формування й розвитку професійно-
педагогічного мислення засобами педагогічної освіти. Розвиваюча  технологія вміщувала наступні етапи:  
формування первинної змістової педагогічної бази; формування  системи педагогічних понять (аналіз, 
осягання їх сутності та логіки процесу його формування); розвиток теоретичного мислення відбувався  
також й шляхом застосування педагогічних  знань у процесі розв`язання педагогічних задач та під час 
педагогічної практики. Все це вимагало створення ґрунтовної  теоретичної бази й сходження на більш 
високий поняттєвий рівень. 

Ступінь оволодіння  поняттєвим рівнем мислення студентів визначалася  за результатами розв`язання 
педагогічних задач, які відповідали  рівням сформованості базових понять. До основних критеріїв 
сформованості понять були віднесені  характеристики рівнів розвитку умінь розв`язувати задачі, які були 
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вибудовані  у порядку, що відповідав  логіці сходження  до теоретичного рівня мислення. Виділені 
наступні групи умінь: гностичні, проектувальні, конструктивні, організаторські, комунікативні. 

У період педагогічної практики майбутні педагоги поступово засвоювали  розвиваючі технології 
навчально-виховної роботи, яка моделювала етапи діяльності вчителів-майстрів. У такий спосіб студенти 
усвідомлювали   роль і сутність технологічного підходу до організації  педагогічного процесу, 
розробляли   алгоритми  продуктивної прогностичної й конструктивної діяльності, а також  авторські 
варіанти технологічного розв`язання розвиваючих ситуацій у педагогічному процесі з використанням 
опорної технологічної програми, здійснювали  наукове обґрунтування  власного замислу; моделювали  
уроки, виховні заходи та позакласну роботу. Формуванню основ педагогічної майстерності  сприяла 
самостійна творча робота, зокрема виконання курсових та дипломних робіт, індивідуальних творчих 
завдань[6:42, 43]. 

Після експериментального навчання  відповідно до розробленої технології був проведений зріз.  
Результати формуючого експерименту засвідчили, що при рівні значущості α=0,05,  гіпотеза про рівність 
вибіркових середніх відкинута, тобто існує суттєва різниця між вибірковими середніми контрольних і 
експериментальних груп. Це означає, що на заключному етапі  експерименту рівень сформованості знань 
та умінь у студентів експериментальної групи виявився  вище сформованості тих самих параметрів у 
студентів контрольної групи.    Отже,  запропонована технологія навчання  сприяє  підвищенню  якості 
оволодіння студентами основами продуктивної педагогічної діяльності за умов: значного розвитку ціле- 
мотиваційної сфери, педагогічної спрямованості та практичних умінь студентів,  оволодіння ними  
сучасними інноваційними підходами. Зокрема, формування  професійних умінь при поглибленому 
вивченні циклу  педагогічних дисциплін передбачає випереджувальне  вивчення основних  
закономірностей розвитку особистості, що створює базу для ґрунтовного  опанування педагогічними 
знаннями  вищого рівня їх систематизації й узагальнення. 

Крім того, результати експерименту підтвердили й зростання таких показників як  індекс 
задоволеності  педагогічною професією (0,87),  ступінь  вираженості інтересу до вивчення педагогічних 
дисциплін (86,7%); рівень розвитку педагогічного мислення (73,3%); підвищення рівня рефлексійної 
діяльності (0,8) та академічної успішності (92, 8%) з педагогічних дисциплін. Таким чином, 
підтверджено  ефективність розробленої розвиваючої технології навчання. 
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В статье рассматриваются результаты экспериментальной работы, направленной на развитие у 
будущих учителей специальных педагогических знаний на основе  внедрения в учебный процесс  

развивающей  технологии обучения. 

  Dubaseniuk O.A.  The development of the personality of future teachers by means of special pedagogical 
knowledge. 

The article is dedicated to the results of the experimental work which is aimed at the formation of the special 
pedagogical knowledge of future teachers on the basis of the establishing the developing technology of education 

to the pedagogical process. 
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ЙОГАН-ГЕНРІХ ПЕСТАЛОЦЦІ ПРО МОРАЛЬНО-ПРАВОВУ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА 

Розкривається зміст поглядів видатного швейцарського педагога-гуманіста Й.-Г. Песталоцці на 
проблему морально-правової відповідальності у її зв'язку із професійною діяльністю учителя. 

Сучасний стан розвитку суспільства вимагає від педагога високого рівня професійної компетентності, 
відповідальності. Закон України ″Про вищу освіту″ зобов'язує педагогічних та науково-педагогічних 
працівників постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію, 
забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному 
обсязі освітньої програми відповідної спеціальності [1:40-41]. Вочевидь, що рівень професійної 
майстерності, відповідальності учителя не повною мірою задовольняють потреби особистості, 
суспільства і держави.  

Загальному теоретичному осмисленню педагогічних ідей вченого приділили увагу Й. Гербарт, 
А. Дістервег, К. Ушинський, П. Каптєрєв, Я. Абрамов, П. Блонський, С. Шацький, Н. Крупська, 
А. Макаренко, О. Сухомлинський, С. Сірополко, В. Кларін та ін. Однак, що стосується окресленої нами 
проблеми, то вона залишається ще мало дослідженою. Тому метою цієї статті є визначення й висвітлення 
провідних положень Й. -Г. Песталоцці щодо сутності, змісту, ролі морально-правової відповідальності у 
професійній діяльності педагога. Видатний педагог-гуманіст зазначав, по-перше, що на державі лежить 
вина за низький рівень відповідальності педагога. Неправова держава не здатна забезпечити належний 
рівень морально-правової відповідальності й тим самим спотворює людство, поширює зло в цілому світі. 
Руйнація суспільства і особистості очевидна. ″…Яскраво горить страшний вівтар суспільної зіпсованості 
людства, а священне полум'я духовного життя погасло до останньої іскри″, – з сумом констатував Й.-
Г. Песталоцці [2, Т. 2:145]. 

За умов несвободи педагог зазнає всіляких матеріальних і духовних знущань, а його відповідальність 
носить суто формальний характер. Саме так Песталоцці оцінював власний стан перебування у школі 
м. Бургдорф на посаді її керівника. Він писав: ″Тут панував шкільний порядок, видимість 
відповідальності, деяка доля педантизму і зарозумілості. Все це було мені чуже, ніколи не терпів я 
нічого подібного; проте я добивався своєї мети, і мені довелось все це терпіти″ [3, Т. 1: 78]. Лише в 
умовах свободи, наголошував Песталоцці, педагог здатний виконувати свої професійні обов'язки не 
формально, а творчо.  

По-друге, морально-правова відповідальність за те, що при владі знаходяться ″інтелектуально 
розвинуті дурисвіти″, егоїсти, безсердечні хижаки, ″розумні осли″ [4, Т. 1: 223-225], певною мірою 
покладається на однобічність навчання і виховання, вважав мислитель. Все це недоліки професійної 
діяльності педагога, передусім у сфері морального, інтелектуального і фізичного виховання. 

"Як в одиничних виявах, так і в цілому, світ наповнений такими хижаками, у самому державному 
устрої не міститься ніякої противаги проти них. Будь-який лад, що спирається на однобоке застосування 
сили, не містить у собі самому ніякої противаги проти зловживань силою. Сила за самою своєю 
природою одвічно протистоїть праву" [5, Т. 1: 226]. 

На думку мислителя-гуманіста, саме педагог покликаний врятувати людство від морально-правового 
дикунства, зберегти людяність у людині. Педагог повинен виховати таку людину, яка б не була 
духовною калікою, не захоплювалася земною користю, а пам'ятала би про відповідальність перед Богом, 
людьми, власною совістю. Що ж цьому заважає? – запитував Й.-Г. Песталоцці. У "Пам'ятній записці про 
семінарію у Кантоні Во" він однозначно відповів, що такими перешкодами на шляху гармонії і 
гуманізації навчання та особистості є: 1) недосконалий метод; 2) убогі засоби; 3) непідготовлений 
вчитель [6, Т. 2: 164].  

Песталоцці невтомно розробляв власний метод, провідною ідеєю якого є ідея "розвиваючого навчання 
і виховання", діалектично пов'язана з "елементарною освітою". За оцінкою К.Д. Ушинського, ця ідея є 
великим відкриттям Песталоцці, відкриттям, яке "...принесло і приносить людству більше користі, ніж 
відкриття Америки" [7, Т. 3: 95]. 

"Елементарна освіта" Песталоцці, в ході якої і здійснюється вищезгадане навчання, – це освіта з 
допомогою "елементів", вихідних, відправних моментів людського пізнання, що володіють 
конструктивною і формуючою силою.  

Фундаментальним поняттям методу Песталоцці є також поняття споглядання. Він неодноразово 
підкреслював, що будь-яке пізнання повинно починатися зі споглядання і мати можливість повертатися 
до нього. Згідно з Песталоцці, споглядання – активне, творче сприйняття світу з виробленням власного 
ставлення до сприйнятого. Споглядання у розумінні Песталоцці близьке до лейбніцівського розуміння 
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інтуїції – однієї з форм інтелекту. І все-таки Песталоцці не йде за Лейбніцем сліпо і буквально. Він 
близький до Б. Спінози, І.В. Гете, І.Г. Фіхте. Песталоцці в розуміння споглядання частково вносить 
кантівський елемент: воно – необхідний момент творчості; споглядання поєднується з поняттям, із 
діяльністю продуктивної здібності уявлення. Це цілком по-новому ставило проблему наочного навчання. 
У постаті Песталоцці воно знайшло глибоко психологічне обґрунтування і стало абсолютною основою 
будь-якого пізнання. 

Знайдені ним "найпростіші складові елементи людського знання" розкривали резерви 
інтелектуального розвитку, були прямим шляхом до розумової самостійності. Вивчення наукових праць 
свідчить, що деякі сучасники Песталоцці звинувачували його у тому, що буцімто його "метод" не дає 
можливості розвинути визначні здібності дитини, і що з його закладів ніколи не вийдуть Ньютони та 
Рафаелі. Педагог-демократ рішуче відповідає на це звинувачення таким чином: справді, метод не може 
перетворити на геніїв людей, яким природа не дала відповідних задатків. Але метод, без сумніву, здатний 
розвинути закладені природою сили, він точно і впевнено доведе до такого рівня, коли дитина сама 
зможе вільно і впевнено усвідомити, що в ній закладено. Песталоцці підкреслював, що основним 
завданням його закладів є не стільки формування геніальних особистостей, скільки розвиток природних 
сил і здібностей кожної дитини. 

Педагог шукав і знаходив "елементи" і в сфері не лише пізнання, але й праці, моральності. У будь-
якому фізичному, зокрема трудовому, русі він розрізняв "найпростіше": вдарити, кинути і т. ін. На цій 
основі він сподівався створити "азбуку" вмінь, подібну до "азбуки" споглядання. І в політехнічному 
навчанні він передбачав вияв "елементів", не формально-загальних до будь-яких видів промисловості, 
виробництва, ремесла, а конкретно-загальних, тобто сутнісних і одночасно реально існуючих початків 
будь-якої техніки, будь-якого промислового виробництва. 

Проте, наскільки значних результатів педагог-гуманіст очікував від застосування "методу 
елементарного навчання" в сенсі підготовки дітей до праці у сучасній йому промисловості, свідчить лист 
від 7 березня 1807 р. до відомого американського вченого і педагога В. Маклюра, у якому він писав, що 
його найбільше цікавить ідея елементарної підготовки для індустрії. Песталоцці був глибоко 
переконаний, що розвиток цієї ідеї розкриє можливості народу постійно удосконалювати засоби 
досягнення економічної незалежності. Розумове елементарне виховання й елементарний розвиток 
загальнотрудових умінь, навичок за самою їх сутністю глибоко пов'язані з елементарним вихованням для 
індустрії. Сила, властива індустрії, у тісній єдності зі всім елементарним вихованням у цілому зможе 
стати більш людяною силою. 

Таким чином, Песталоцці вчив думати і працювати, а не лише працювати; працювати і думати, а не 
тільки думати. Без цього неможливе цілісне і системне, безперервне збагачення свідомості учня – 
майбутнього громадянина.  

Наголошуючи на різнобічності й гармонійності виховання, Песталоцці все-таки віддавав пріоритет 
моральному вихованню, моральному спілкуванню. Вихідним і конструктивним "елементом" морального 
спілкування є перший контакт дитини з матір'ю. 

Але не менша роль у вихованні моральної цнотливості, людської краси належить педагогу. Педагог 
повинен бути мільйонером моральності, розуму і фізичної сили. Він повинен щиро любити дітей, 
відчувати себе ніби їх батьком і вважати, що все необхідне для їх виховання і розвитку – це справа його 
совісті і відповідальності.  

Крім любові до дітей, мислитель високо цінує в особистості учителя такі якості, як спритність, 
життєрадісність, безпосередність, скромність, моральну чистоту. Саме ці якості вчителя, на думку 
Песталоцці, здатні допомогти йому завоювати симпатії дітей, увійти з ними в тісне спілкування, 
користуватися з їх боку заслуженою любов'ю і повагою. Діяльність вихователя він розглядає як 
діяльність творчу і рішуче заперечує застосування в ній рутинних і одноманітних прийомів. До 
відповідальної справи формування людини, за словами Песталоцці, не повинні бути допущені 
"ремісники виховання". Співробітники Івердонського університету згадували, що Песталоцці часом гірко 
іронізував над тими горе-вчителями, які вміли вимовляти гіркі фрази про виховання, а насправді не були 
здатні урізноманітнювати прийоми своєї роботи, виявити в ній якусь оригінальність і винахідливість. Він 
називав таких учителів "порожніми людьми", "пустомелями". 

Упродовж усієї своєї довголітньої педагогічної діяльності Песталоцці був справжнім майстром 
виховання. У "Листі другу про перебування у Станці" він пише про те, що цілодобово знаходився серед 
дітей і навіть спав з ними в одному приміщенні: "Моя рука лежала в їх руці, мої очі дивились у їх очі. 
Мої сльози текли разом з їх слізьми, і моя посмішка  супроводжувала їх посмішку″ [8, Т. 2: 54]. Із сумом 
він сповіщає, що інколи йому доводилося вдаватись до легких тілесних покарань, адже діти надзвичайно 
розпущені і розбещені. Проте це було, по-перше, у крайніх випадках, по-друге, при тій абсолютній 
довірі, яка склалося між ним і учнями, покарання оцінювались самими учнями як справедливі й легко 
забувалися. І тут великий педагог висловлював думку про те, що вчитель несе безпосередню морально-
правову відповідальність за впровадження у своїй педагогічній практиці покарань і заохочень. 
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Песталоцці підкреслював, що дуже важливо, хто карає: одна справа –  вчитель, що не пов'язаний 
міцними вузами з учнями, й інше – вчитель як батько. Крім того, надзвичайно важливо, щоб покарання 
було пов'язане з конкретним проступком. Якщо ж цього немає, то покарання як засіб виховання втрачає 
будь-який сенс. 

Слід зазначити, що в ідеальному варіанті великий педагог-гуманіст виступав як проти покарань, так і 
проти заохочень. Тут він розходиться не лише з Я.А. Коменським, але і з багатьма іншими педагогами-
попередниками. Песталоцці вважав, що різноманітні нагороди, відзнаки (медалі, похвальні листи), 
псують моральну свідомість учня, породжують марнославство, погорду тощо. Людська природа 
достатньо досконала для того, щоб гармонійно розвивати розум і серце без цих сумнівних засобів: 
покарання і заохочення. 

Відповідальний педагог доводить до моральної досконалості людину своєю глибокою довірою, 
пізнанням її душі, умінням розкрити її природні задатки, справедливістю, самовідданістю своїй професії, 
гуманізмом дій і стосунків. Відповідальний педагог завжди буде проти удаваної культури, маскарадних 
революцій і перебудов в освіті, проти однобічності у навчанні і вихованні особистості. 

Таким чином, педагогічна спадщина Й.-Г. Песталоцці надзвичайно багата гуманістичними ідеями, які 
своєрідно відображаються у проблемі формування морально-правової відповідальності педагога. 
Актуальність і спорідненість його ідей із сучасними підходами очевидна. В сучасній педагогіці, 
психології, філософії ідеї Песталоцці отримали наукову інтерпретацію у працях А.Н. Леонтьєва, 
Є.В. Ільєнкова, В.О. Сухомлинського, Д.Б. Ельконіна, В.В. Давидова, Ш. Амонашвілі, І.А. Зязюна, 
С.У. Гончаренко та багатьох інших. 

Проте подальшого вивчення, на наш погляд, заслуговують питання, пов'язані із перспективним і 
ретроспективним аспектами морально-правової відповідальності педагога; визначення мотиваційних 
чинників у формуванні педагогічної майстерності і відповідальності майбутнього вчителя; визначення 
критеріїв морально-правової відповідальності учителя на основі теоретичних положень видатного 
педагога – Й.-Г. Песталоцці. 
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деятельностью учителя. 

Vasyanovych G.P. Pestalozzi on moral and legal responsibility  of the pedagogue. 

The author presents views of the prominent Swiss pedagogue Pestalozzi on moral and legal responsibility and its 
connection with professional activity of a teacher. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ 
ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

Розглядаються актуальні проблеми методології розробки стандартів професійної освіти у 
західноєвропейських країнах. 

Розвиток економіки в Україні стримується повільними темпами структурної перебудови, низькими 
обсягами інвестицій в економіку, недостатньою підтримкою органами державної влади й управління 
вітчизняного виробника, недосконалістю податкової системи, незбалансованістю і нерівномірністю 
економічного становища і розвитку регіонів, непідготовленістю до впровадження інноваційних підходів, 
інформаційних технологій у керуванні розвитком економіки. 

В сучасних умовах актуальним завданням є удосконалення мережі навчальних закладів професійної 
освіти, створення навчальних закладів нового типу, інтеграція номенклатури професій, створення нових 
стандартів професійної освіти, розробка нових навчальних планів і програм, що неможливо без інтеграції 
з міжнародними освітніми системами статистики і стандартами. Необхідно розширювати і поглиблювати 
міжнародне співробітництво в галузі професійної освіти, створювати і творчо впроваджувати 
прогресивні ідеї зарубіжного і вітчизняного досвіду, інтеграції національної системи професійної освіти 
в міжнародний освітній простір [1 : 29]. 

До практики освітньої стандартизації різні країни звертаються, з огляду на величезні розходження 
соціокультурних умов, традицій, у які "занурені" їхні системи освіти. Стандарт – це документ, що 
встановлює певні норми реалізації освітнього процесу. Аналіз літературних джерел свідчить про 
багатозначність використання цього поняття внаслідок переносу з технічної сфери в соціальну. Освітні 
стандарти ні в якому разі не можна ототожнювати з тими, котрі прийняті в техніці і виробництві вже 
тому, що виробничо-технічні стандарти задають максимально досяжний рівень виконавчої діяльності, а 
освітні – мінімальний, нижче якого освіта як набута здатність до деякої діяльності не виявляється. Крім 
того, для виробничо-технічних стандартів уже давно існують загальноприйняті поняття, вимірники, 
процедури контролю й інші елементи апарату їхнього створення [7:41]. 

США, захищаючи інтереси споживачів освітніх послуг, знайшли вихід у створенні та  впровадженні 
процедури атестації й акредитації навчальних закладів. Відповідно до цієї процедури, встановлювалася 
відповідність показників конкретного навчального закладу освітнім стандартам, що розроблялися і 
приймалися професійними співтовариствами і відповідно містили в собі опис стандартизованих 
характеристик; місію та цілі вузу; фінанси; фізичні споруди; матеріали; устаткування; бібліотеки і 
навчальні ресурси; навчальні програми та їхню ефективність; неперервну освіту і спеціальну навчальну 
діяльність; навчальний персонал; адміністрацію; контингент студентів; науково-методичну і науково-
дослідну роботу, аспірантські програми [5 : 52]. 

У США для переосмислення національно-освітніх цілей створено Національний комітет по освітнім 
стандартам та удосконаленню освіти. В завдання Комітету входить перегляд і схвалення стандартів на 
основі конкретних критеріїв їх якості. Створено також Національний комітет при президенті, 
Міністерстві освіти і Конгресі США [12]. 

Завдання Комітету полягають у широкому вивченні та аналізі робіт, пов'язаних зі стандартизацією 
освіти в державі, у поданні доповідей з цих питань уряду. В законодавчих актах уряду США достатньо 
точно визначені функції місцевих органів управління освітою у справі створення і сертифікації 
регіональних стандартів, порядок фінансування цих робіт і узгодженість з федеральними органами. 

Враховуючи нововведення в умовах стандартизації освіти, уряд США прийняв логічне рішення про 
зміцнення науково-дослідної бази майбутніх робіт. На основі такого підходу до проблеми з боку уряду, 
дослідники роблять висновок: рівень освіти населення США має добрий науково-фінансовий фундамент, 
що в цілому дозволить розв'язати проблему освіти у майбутньому. Для освітніх стандартів США 
характерні наступні особливості: вони регулюються такими нормативними документами, як "Акт про 
освіту з метою зміцнення економічної безпеки", "Америка в 2000р.: стратегія освіти" (1991), програмна 
концепція пріоритетних цілей освіти Національної асоціації губернаторів США "Цілі 2000: досягнення 
національних цілей освіти" (1991) [3 : 89]; стандарт розглядається як сукупність кінцевих і супутніх 
цілей (в галузі реформи освіти); стандарт передбачає досягнення фіксованих показників; випускні іспити 
проводяться наприкінці кожного рівня освіти; має місце інтерпретація навчального плану як загальної 
усередненої картини по країні; здійснюється фундаменталізація головних академічних предметів з 
установкою на неприпустимість їхнього прискореного вивчення [5: 53]; усуваються прояви 
безсистемності, дискретності, випадкового підбору предметів, еклектичності; передбачається 
обов'язковість математики й одного з предметів природознавства для майбутніх гуманітаріїв, так само як 
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іноземної мови й одного предмета суспільних наук для майбутнього математика або фізика; 
передбачається зміна підходу до диференціації, на 1–му і 2–му рівнях за ISCED – єдина навчальна 
академічна підготовка [8 : 9]. 

У 1991 р. створено Національний комітет з освітніх стандартів і тестування. Освіта тлумачиться як 
"прихований скарб", володіння яким здатне "розсунути межі росту цивілізації і культури". США 
оголосили "...загальнонаціональний хрестовий похід за нові стандарти в галузі освіти – стандарти не 
федерального уряду, а загальнонаціональні, що представляють усе, що повинні знати наші учні, щоб 
домогтися успіху в умовах освіченої економіки XXI століття" [12]. 

У Великій Британії освітні стандарти розробляються і функціонують на основі урядового документа 
"Національний навчальний план" – NC, створеного на неконкурсній, неконкурентній основі (1987) і 
введеного поетапно (1991-1995), і Закону про освіту (1988). Особливостями англійських освітніх 
стандартів є: NC включає 10 навчальних предметів, у тому числі 3 дисципліни, що утворюють ядро 
програми, і виступає як широкий і збалансований єдиний навчальний план; стандарт передбачає 
наявність просунутих цілей і рівнів для вступу в університет; розподіл часу між предметами 
здійснюється за розсудом навчального закладу; стандарт передбачає, що обсяг часу, що відводиться на 
державний навчальний план, повинний складати 70-75%; стандарт забезпечує безперервність і 
наступність освіти за допомогою поетапної побудови курсів і регулярного контролю рівнів навченості; 
стандарт визначає кількість розділів і їхній зміст для кожного етапу; стандарт передбачає можливість 
варіативності і диференціації навчання (різним предметам – різні підходи) шляхом виділення "основних"  
і допоміжних (додаткових) розділів; стандарт забезпечує вибір – як точного адресата стандарту – учня; 
стандарт уводить оцінювальні засоби і технології; стандарт передбачає обов'язкове оволодіння однією з 
19-ти іноземних мов, диференційованих по двох групах: а) мови країн ЄС; б) мови інших держав; 
стандарт уводить пріоритетність у NC навчальних дисциплін гуманітарної спрямованості [10-11].  

Об'єктами стандартизації професійної освіти Великої Британії виступають: навчальні плани 
(контроль над навчальними планами); робота освітньої установи в рамках державної програми; 
екзаменаційні вимоги;  рівні кваліфікації; професійна освіта Великої Британії перебуває у віданні 
Міністерства освіти і науки, а також Міністерства зайнятості [6 : 78]. 

Професійна освіта Німеччини регулюється низкою законів. Об'єктами стандартизації виступають: 
структура професійної освіти; основи професійної освіти; класифікатор професій; тривалість  підготовки; 
вимоги до знань і умінь. До особливостей національних стандартів професійної освіти Німеччини варто 
віднести: наявність стандартних комплексів учбово-програмної документації по окремих групах 
професій (інструкція про структуру професій, каталог старих і нових професій, опис професій, навчальні 
плани, механізм проведення іспитів); контрольні функції за ходом професійної освіти залишаються за 
торгово-промисловими палатами [4 : 95].  

Знайомство із системою професійної освіти Німеччини, вивчення наукової літератури, нормативно-
правової бази дозволяють зробити наступні висновки: професійна освіта максимально наближена до 
потреб німецької економіки, тісно пов'язана із традиціями країни; диференціація професійної освіти 
дозволяє гнучко врахувати динаміку потреб підприємств, фірм, установ, їхні професійні інтереси і 
схильності, експериментально перевірити інноваційні підходи в підготовці робочих кадрів; модернізація 
форм і методів професійного навчання ґрунтується на широкому використанні інформаційних 
технологій, індивідуальних і групових форм навчання; розширення профілю професійної підготовки 
здійснюється шляхом включення у кваліфікацію робітника особистісного потенціалу, що сприяє 
духовному й інтелектуальному розвиткові учнів. 

У західній практиці стандарт з'являється як спосіб подолання надмірних (загрозливих) ступенів 
децентралізації і варіативності, так само як і реакція на такі тенденції в освіті, економіці і на ринках 
праці, як глобалізація й інтернаціоналізація. 

Глобальні проблеми XXI сторіччя, стрімкий розвиток інформаційних і комунікаційних технологій, 
задачі підготовки виробничого персоналу для різних секторів промисловості, сільського господарства і 
сфери послуг вимагають теоретико-методологічного обґрунтування нової концепції розвитку 
професійної освіти і навчання. В „Національній доктрині розвитку освіти" враховано світові тенденції 
неперервної освіти та об'єктивні закономірності розвитку суспільства і освіти як цілісної системи. 
Зокрема, у розділі „Безперервність освіти, навчання протягом життя" зазначено: забезпечення 
наступності змісту та координації навчально-виховної діяльності на різних ступенях освіти, що 
функціонують як продовження попередніх і передбачають підготовку громадян для можливого переходу 
на наступні ступені, формування потреби та здатності особистості до самоосвіти; оптимізації системи 
перепідготовки працівників і підвищення їх кваліфікації, модернізації системи післядипломної освіти на 
основі відповідних державних стандартів; створення інтегрованих навчальних планів і програм; 
формування та розвитку навчальних науково-виробничих комплексів ступеневої підготовки фахівців; 
запровадження та розвитку дистанційної освіти, організації навчання відповідно до потреб особистості і 
ринку праці на базі професійно-технічних та вищих навчальних закладів і закладів післядипломної 
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освіти, а також використання інших форм навчання; забезпечення зв'язку між загальною середньою 
професійно-технічною, вищою та післядипломною освітою. 

Держава прогнозує обсяги та визначає напрями професійної підготовки у навчальних закладах різних 
типів і форм власності, створює умови для професійного навчання незайнятого населення з урахуванням 
змін на ринку праці [2 : 5]. 

Великим досягненням в оцінці зарубіжного досвіду стандартизації є вже саме визнання необхідності 
прийняття нової ідеології і нової методології в розробці основного нормативного документа в освіті. На 
даний момент зі всією очевидністю встала задача знайти адекватні змістовні складові концепції 
неперервної професійної освіти, особистісно-орієнтованого підходу. Як висновок із усього сказаного, 
можна припустити необхідність збереження в освітніх стандартах трьох згадуваних функцій: бути 
нормативом рівня освіти, тобто визначати вихідну (базову) освіту, тривалість термінів навчання, 
співвідношення теоретичної і практичної підготовки, складу, обсягу і змісту загальнонаукової, 
загальнопрофесійної і спеціальної підготовки; клас професійних, економічних і соціальних задач, до 
рішення яких готується у процесі навчання випускник; типи організації навчального процесу; бути 
нормативом змісту освіти, тобто містити перелік предметних галузей або навчальних дисциплін, 
регламентований на кожен обсяг годин, послідовність і інтенсивність їхнього вивчення; бути 
нормативом якості освіти: визначати однакові вимоги до кінцевого результату навчання, 
диагностованому перевірочними іспитами на кваліфікацію. 

Реалізація хоча б деяких з названих пропозицій по реформуванню стандарту професійної освіти, 
змістовно розширює функціональну характеристику освіти, звільняючи її від традиційного прагматизму 
у вигляді сукупності педагогічних зусиль по пристосуванню учнів до різних видів професійної 
діяльності, до виконання обумовлених навчальним курсом соціальних ролей. Головною якістю стандарту 
стає не функціональність, а підведення людини до стану готовності жити відповідно до духовних, 
моральних, економічних і політичних вимог суспільства, без чого неможливе існування самого 
суспільства. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ  ЯК 
СКЛАДОВА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

У статті розглядаються питання підготовки майбутнього педагога до навчання та виховання 
обдарованих учнів, а також проблеми розвитку обдарованості студентів вищих педагогічних закладів 

освіти. 

Проблема обдарованості знаходиться у центрі уваги психологів та педагогів вже достатньо тривалий 
час. Перші кроки у розв'язанні даного питання було зроблено ще у другий половині ХІХ століття, коли 
побачила світ книга Ф. Гальтона „Спадковість таланту. Її закони і наслідки" (1869). Сьогодні ж проблема 
виховання обдарованої особистості стала невід'ємною частиною нашого життя, нагальною потребою 
сучасного етапу розвитку людства, від вирішення якої певною мірою залежить і подальший розвиток 
нашої цивілізації. Саме тому розвиток творчих здібностей людини набуває особливої актуальності, 
потребує якісно нового підходу до освіти на основі інтеграції зусиль учених, педагогів, громадськості 
всіх країн. Для України, яка прагне до статусу розвиненої, правової і демократичної держави, створення 
системи розвитку обдарованої особистості є необхідною умовою досягнення успіху на цьому шляху. 
Нині і сама доля України залежить від того, наскільки ефективно будуть реалізовані інтелектуальні, 
творчі можливості її народу, кожного громадянина. Ось чому великого значення набуває науково-
педагогічне вирішення цієї проблеми, зокрема вияв і розвиток здібностей і таланту кожної дитини, 
дослідження теоретичних основ ефективної державної системи підтримки талановитої молоді, а також 
вдосконалення процесу підготовки вчителя до реалізації поставлених завдань.  

Талановиті діти – це величезне загальнолюдське багатство, неоціненний національний статок. Сам 
факт їх існування гарантує людству гідне існування. Кожна дитина обдарована по-своєму. Для того щоб 
зберегти національне багатство, примножити його і використовувати з максимально можливою користю, 
необхідно навчитися допомагати особистості віднайти себе і правильно оцінити, обережно підтримувати 
її розвиток. 

Нова українська школа повинна забезпечувати всебічний розвиток індивідуальності людини як 
особистості та найвищої цінності суспільства на основі виявлення її задатків, здібностей, обдарувань і 
талантів. В Україні прийнято цілий ряд законів і програм (зокрема Закон України "Про освіту", 
Національна програма "Діти України", Програма розвитку обдарованих дітей і молоді, Указ Президента 
України про підтримку обдарованих дітей та інші), які спрямовані на створення загальнодержавної 
мережі навчальних закладів для обдарованої молоді. Метою цієї роботи є формування цілісної, 
саморегульованої системи щодо виявлення і підтримки обдарованої молоді; розвитку та реалізації її 
здібностей; стимулювання творчої роботи учнів, студентів, вчителів та викладачів вищих навчальних 
закладів; активізації навчально-пізнавальної діяльності молоді; формування резерву для вступу у вищі 
заклади освіти, магістратуру та аспірантуру; підготовки наукових, педагогічних та науково-технічних 
кадрів.  

Відповідна робота щодо реформування вищої освіти в Україні має здійснюватися у кількох напрямах, 
серед яких пріоритетними визначено такі: 

• необхідність створення державної системи добору і навчання талановитої молоді, 
розроблення і запровадження механізмів її державної підтримки. Підкреслюється необхідність 
удосконалення і розвитку вітчизняних традицій з пошуку, підтримки і розвитку обдарованих дітей та 
молоді; сприяння їх залученню до участі у всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах 
тощо.  

• потребу у забезпеченні однакового доступу до освіти дітей і молоді з особливими потребами 
за рахунок забезпечення варіативності здобуття базової освіти відповідно до здібностей та 
індивідуальних можливостей. Для цього передбачено створення цілісної багаторівневої системи закладів 
різних типів та форм власності для забезпечення розвитку здібностей, талантів та обдарувань дітей 
та молоді, а також індивідуалізацію навчання обдарованої учнівської та студентської молоді [1]. 

• необхідність залучення кращих інтелектуальних та духовних сил суспільства в освітню сферу. 
При цьому визнається, що у системі педагогічної освіти повільно впроваджуються багатоваріантні 
моделі і програми здобуття педагогічної освіти, не забезпечується диференційована підготовка 
педагогічних працівників для роботи з обдарованими дітьми у навчальних закладах нового типу [2]. 

Нові завдання актуалізують проблеми, пов'язані з підготовкою вчителя, оскільки саме йому 
відводиться провідна роль у реалізації накреслених перетворень. "Національна доктрина розвитку освіти 
України у ХХІ столітті", Державна національна програма "Освіта" ("Україна ХХІ століття"), Закон 
України "Про освіту" центральним завданням модернізації освіти, провідним принципом державної 
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освітньої політики визнають підготовку педагогічних працівників, створення умов для формування 
освіченої, творчої особистості вчителя, реалізації та самореалізації його природних задатків і 
можливостей в освітньому процесі. Однак у процесі розв'язання зазначеної проблеми виникає ряд 
суперечностей, найбільш суттєвими з яких можна назвати наступні: 

• між соціальною потребою у педагогічно обдарованих, творчо працюючих вчителях, здатних 
формувати всебічно розвинену особистість учня, та відсутністю відповідної цілеспрямованої підготовки 
майбутніх вчителів;  

• невідповідність між необхідністю виховання нової генерації педагогічних кадрів, здатних 
виявляти і розвивати здібності та обдарування дитини і не розробленістю комплексу теоретичних і 
методичних засад щодо забезпечення підготовки педагогічно обдарованого вчителя, здатного працювати 
із здібними дітьми. 

Суспільні тенденції гуманізації змісту, методів і форм педагогічного процесу, орієнтація на вияв 
індивідуальності кожного учня ставлять високі вимоги до особистості педагога, розвитку його творчого 
потенціалу. На сьогодні актуальності набувають такі зміни в організації професійної підготовки 
майбутнього вчителя як: 

ü розвиток організаційної структури педагогічної освіти за рахунок запровадження ступеневої 
системи освіти, що дасть змогу забезпечити варіативність навчання (вибір різних освітніх та 
професійних програм, спеціалізацій) і цим самим сприяти більш повній реалізації творчого потенціалу 
особистості, зробить навчання більш гнучким, спроможним реагувати на зміни соціальних процесів;  

ü диференціація змісту загальнопедагогічної підготовки вчителя для різних груп студентів 
протягом всього терміну навчання, що знаходить своє відображення у багатоваріантних навчальних 
планах та програмах ВНЗ, кожний з яких самостійно визначає зміст професійної підготовки вчителів;  

ü індивідуалізація навчання, здійснення якої, на думку експертів, полягає у реалізації концепції 
підготовки педагогів різних спеціальностей, спеціалізацій та профілів; навчанні студентів за 
індивідуальними програмами і планами; у розробці широкого кола освітньо-професійних програм; 

ü технологізація процесу навчання;  
ü запровадження нових методів, форм, засобів та технологій навчання студентів, адже 

організаційно-методична гнучкість забезпечить студентам свободу вибору рівня освіти, спеціалізації та 
профілю залежно від спрямованості особистості студента, його здібностей та можливостей (обдарувань). 

Проте у реалізації проблеми роботи з обдарованою молоддю все відчутніше проявляються недоліки 
професійної підготовки вчителя до здійснення відповідної діяльності. Часто нестандартна, обдарована 
дитина викликає у педагога негативне ставлення: з одного боку, педагог розуміє, що така дитина 
потребує специфічної і досить складної роботи, а з другого – відчуває, що йому просто не вистачає 
відповідних знань до роботи з нею.  

У провідних західних країнах проблема обдарованості розробляється з середини ХХ століття, коли 
ще на рубежі 50-60-х років були створені школи для талановитих дітей та молоді. У США 1972 року 
розроблено Програму з розвитку обдарованості, а з 1975 року тут існує Міжнародна асоціація щодо 
обдарованих дітей; у Великобританії створено Центр досліджень обдарованих дітей та молоді, діє 
асоціація "Обдарованим дітям"; у Німеччині впроваджено особливу службу консультацій з питань 
соціального навчання найздібніших учнів; у Франції з середини 80-х років у деяких навчальних закладах 
з'явилися класи для обдарованих учнів. У квітні 1989 року у Москві при Інституті психології АПН Росії 
відкрито Центр творчої обдарованості, на базі якого почали з'являтися школи для обдарованих дітей. 
Тобто, педагоги, психологи, соціологи і чиновники цих країн одностайні у своїй думці про необхідність 
своєчасного виявлення талановитої молоді і розвитку її здібностей. 

На початку 90-х років і в Україні визначилася наукова школа, яка займається проблемами 
обдарованості (Моляко В.О., Кульчицька О.І.). Ще у 1991 році ними розроблено і затверджено колегією 
Президії АН України, міністерств народної освіти, вищої освіти, зі справ молоді та спорту, охорони 
здоров'я та ін., велику та одночасно достатньо реалістичну програму "Творча обдарованість". На сьогодні 
прийнято цілий ряд законодавчих документів щодо проблеми обдарованості. Вже майже шість років 
видається журнал „Обдарована дитина", який читають і з яким співробітничають науковці й педагоги з 
Росії, Білорусії, Канади, інших країн світу. 

Проте дана проблема, по суті, тільки почала розроблятися. Особливо недостатньо розроблено питання 
підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми. В основних документах про школу 
проголошується відхід від усередненості навчання та виховання, що веде до нівелювання особистості, 
реально ж у загальноосвітніх і вищих закладах освіти продовжує домінувати усереднений підхід 
(орієнтація вчителя на так званого „середнього" учня), ігнорування самої проблеми обдарованого учня і 
навіть авторитарний підхід у навчанні та вихованні. 

Крім того, якщо вчителі і визнають необхідність спеціально організованої роботи з обдарованими 
дітьми, частіше їх увага зосереджується на академічній обдарованості учнів (переможці предметних 
олімпіад, учасники МАН тощо). Робота ж з розвитку інших видів обдарованості відбувається епізодично. 
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На нашу думку, вчителі просто не готові до роботи з обдарованими дітьми. При цьому ми 
підтримуємо позицію значної кількості психологів і педагогів, що обдарованою є кожна дитина, але 
кожна обдарована по-своєму. Більшість же вчителів не готові враховувати у своїй діяльності 
обдарування кожної дитини. Як результат неспроможності вчителів роздивитися в дитині певні 
обдарування і допомогти реалізувати їх у практичній діяльності, особистість часто не може правильно 
обрати життєвий шлях, що врешті-решт негативно позначається на науковому та інтелектуальному 
потенціалі держави в цілому, на рівні її економічного та соціального розвитку. Адже обдарований учень 
починається з обдарованого вчителя (інтелект загострюється інтелектом, характер виховується 
характером, особистість формується особистістю). 

Навчання обдарованої особистості є важливою частиною у вихованні майбутніх фахівців, 
орієнтованих на сучасні ринкові умови виробництва і підприємництва, а також підготовки 
висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів. Проблема підготовки вчителя, здатного працювати з 
обдарованими дітьми, а особливо питання розвитку обдарованості самого майбутнього вчителя ще 
недостатньо досліджені як у теоретичному, так і у методичному аспектах, що суттєво позначається на 
практичній діяльності вчителів і викладачів у системі професійної освіти. На нашу думку, розвиток 
обдарованості майбутнього вчителя набуватиме особливої ефективності при побудові змісту, форм та 
методів його професійної підготовки на таких теоретичних і методичних засадах, що забезпечують 
створення певних умов для виявлення і реалізації відповідних здібностей і обдарувань. Цьому процесу 
сприятимуть пошуки щодо побудови цілісної багатофакторної моделі педагогічно обдарованого 
майбутнього вчителя; створення у навчальному закладі цілісної саморегульованої системи виявлення і 
підтримки обдарованої студентської молоді; стимулювання творчої роботи студентів та викладачів; 
розробка та впровадження педагогічних технологій стосовно розвитку та реалізації здібностей майбутніх 
учителів, заснованих на активізації, індивідуалізації та диференціації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів. Реалізуючи свій потенціал у процесі навчання у ВНЗ, майбутні вчителі навчаються виявляти і 
розвивати обдарування учнів. 

Система підготовки обдарованого майбутнього педагога повинна охоплювати заклади освіти різних 
рівних акредитації: середня загальноосвітня школа, педагогічний ліцей, педагогічне училище, вищий 
педагогічний заклад освіти, заклади післядипломної педагогічної освіти. І починати необхідно ще із 
середньої школи, де повинна бути організована цілеспрямована робота щодо виявлення серед 
старшокласників педагогічно обдарованих учнів і створені умови для їх професійної орієнтації на 
педагогічну діяльність. У вищому навчальному закладі робота з обдарованою молоддю також має бути 
багатоступеневою і охоплювати діяльність студентських наукових гуртків та семінарів на кафедрах і 
лабораторіях;діяльність студентських наукових загонів; підготовку кращих наукових робіт і розробок 
студентів, аспірантів та молодих вчених на наукові конференції, виставки технічної творчості молоді; 
підготовку і організацію студентських олімпіад І (університетського) та II (Всеукраїнського) турів з 
дисциплін і спеціальностей університету тощо. Досвід роботи тих вищих навчальних закладів, де 
відповідна робота вже здійснюється певний час (Харківський національний університет 
радіоелектроніки, Донбаська державна машинобудівна академія, Запорізький національний технічний 
університет та інші), свідчить про те, що робота з обдарованими студентами має бути цілеспрямованою, 
керованою, систематичною, повинна здійснюватися цілісно, охоплювати всі види навчання студентів, до 
неї мають бути залучені, практично, всі кафедри ВНЗ. Тільки тоді можна сподіватися на відповідні 
результати. 

Ефективність професійної підготовки обдарованих майбутніх учителів під час навчання їх у 
педагогічному закладі освіти суттєво залежить і від організаційних форм навчальної роботи. Робота з 
обдарованими студентами вимагає належної змістової наповненості занять, зорієнтованої на новизну 
інформації та різноманітні види пошукової, аналітичної, розвивальної, творчої діяльності. У вищому 
навчальному педагогічному закладі освіти формами організації навчального процесу є лекція, семінар, 
лабораторний практикум, індивідуальні та групові консультації, колоквіуми, ділові ігри, навчальні 
конференції тощо. Проте серед методів навчання обдарованих студентів мають переважати самостійна 
робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєння знань, умінь та навичок. Контроль за їх 
навчанням повинен стимулювати поглиблене вивчення, систематизацію, структурування навчального 
матеріалу, перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих елементів у їх навчанні. 

Крім того, вчитель завжди діє у конкретних ситуаціях, тому важливо ще у період навчання у вищому 
педагогічному закладі освіти навчити студентів бачити ситуацію, аналізувати її, виділяти провідні ідеї, 
які лежать в основі пошуку її розв'язання, розробляти конструктивні схеми і варіанти практичних рішень. 
На такий підхід орієнтовані такі види діяльності, як мікровикладання фрагментів уроку, моделювання 
фрагментів виховних проектів, розв'язування педагогічних задач, ділові ігри, аукціони педагогічних ідей 
та конкурси педагогічних талантів, конкурси-імпровізації тощо.  
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Окреме місце серед форм організації навчання обдарованих майбутніх учителів відіграє 
Всеукраїнська студентська олімпіада з педагогіки. Саме олімпіади розглядаються на сучасному етапі 
однією з найефективніших і перспективних форм роботи з обдарованою молоддю. 

На нинішньому етапі розв'язання даної проблеми більше запитань, ніж відповідей на них, а саме: як 
максимально розвинути педагогічні здібності майбутнього вчителя; за допомогою яких форм, методів, 
технологій, як в умовах колективної підготовки максимально розвинути здібності кожного; як в умовах 
сучасної системи освіти підготувати студентів до роботи з обдарованими дітьми; який зв'язок існує між 
загальними та спеціальними (педагогічними) здібностями, між рівнем розвитку інтелекту майбутнього 
вчителя та рівнем його знань,  умінь та багато інших. 

Отже, одним із провідних завдань підготовки майбутніх учителів у сучасних суспільних умовах є 
формування їх професійної компетентності, важливою складовою якої визнається уміння вчителя 
здійснювати навчальну та виховну роботу з обдарованими дітьми. Готувати ж студентів до здійснення 
відповідної діяльності необхідно ще під час навчання їх у вищому педагогічному навчальному закладі. 
Реалізуючи свій потенціал у процесі навчання, майбутні вчителі навчаються виявляти і розвивати 
обдарування учнів. Основними ж умовами ефективності роботи з обдарованими студентами вважаємо 
високий рівень професійної компетентності викладачів, у тому числі рівень їх інтелектуальної 
підготовки; рівень розвитку їх особистісних якостей; відповідну систему стимулювання студентів та 
викладачів; створення умов для появи і розвитку в них інтересу до роботи з обдарованими учнями; 
розробку педагогічного інструментарію для підготовки студентів до роботи з обдарованими учнями.  
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Антонова Е.Е. Подготовка будущего учителя к работе с одарёнными учениками как составляющая 
его педагогической компетентности. 

В статье рассматриваются вопросы подготовки будущего учителя к воспитанию и обучению 
одарённых учеников, а также проблемы, связанные с развитием одарённости студента высшего 

педагогического учебного заведения. 

Antonova E.E. Preparatoin of  future teaches to the  work with gifted pupils as a component of his/her 
pedagogical competence. 

This article deals with the issues of preparetion of future teachers for upbringing and education of gifred pupils. 
It also deals with the issues, pertaining to the development of gifted students withina higher educational 

pedagogical establishment. 
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВ'ЯЗАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАДАЧ У ПРОЦЕСІ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

Розглядається один із напрямів формування професійної компетентності майбутнього вчителя 
засобами розв'язання соціально-педагогічних задач. 

Теоретично-експериментальні дослідження багатьох вчених показали, що стереотипне мислення 
вчителів перебудовується під впливом нових вимог у найбільш талановитих, незадоволених результатом, 
котрі постійно займаються професійною самоосвітою і тому здатних до саморозвитку. У більшості ж 
спеціалістів необхідно перебудувати стереотипне мислення, озброїти їх більш продуктивними способами 
розв'язання професійних задач. При цьому творчі розв'язки професійних задач логічно використовувати в 
процесі навчання як продуктивні моделі, зразки, еталони. 

Соціально-педагогічна задача дає можливість конкретизувати пошук загальних закономірностей 
навчально-виховного процесу стосовно даної ситуації. Розв'язуючи соціально-педагогічні задачі, вчитель 
включається в самостійну пошукову діяльність - він пізнає раніше невідомі властивості своїх учнів як 
суб'єктів педагогічної взаємодії, розкриває причинно-наслідкові зв'язки соціально-педагогічних 
чинників, знання яких дозволяє більш глибоко орієнтуватися у педагогічних явищах, оволодіває новими 
способами, методами, прийомами вивчення фактів, закономірностей, теорій. На думку 
Ю.О. Тихомирова, розв'язок задачі - це момент свідомої і вольової дії, пов'язаної з усвідомленням цілі та 
шляхів її досягнення. Л.Ф. Спірін підкреслює, що педагогічні рішення - це соціальні акти, що 
виконуються на основі варіантного (альтернативного) аналізу і оцінки конкретної педагогічної ситуації.  

Проблема підготовки вчителя до професійної соціально-педагогічної діяльності буде більш 
ефективно вирішуватись на основі розробки педагогічної технології (системи дій, методів, прийомів), 
розробленої відповідно до етапів розв'язку соціально-педагогічної задачі. Оволодіння даною технологією 
виступає як свого роду власний педагогічний інструментарій педагога, що дає йому самодопомогу в 
процесі вирішення різних проблем, конфліктів, утруднень у процесі педагогічної взаємодії. 

З цією метою розглянемо етапи процесу розв'язання соціально-педагогічної задачі як головної 
одиниці в структурі соціально-педагогічної професійної діяльності педагога. Однак - соціально-
педагогічна задача, разом з тим, є структурною одиницею розумової діяльності вчителя, а функція 
мислення стосовно практичної діяльності виступає як функція аналізу конкретних педагогічних ситуацій 
шляхом постановки задач за даних умов діяльності, розробка планів і проектів розв'язку цих задач, 
регуляції процесу виконання намічених планів, оцінки отриманих результатів. 

Таким чином, процес розв'язання соціально-педагогічної задачі включає наступні етапи: 
І етап - підготовчий чи орієнтаційний. Він передбачає накопичення знань, умінь, навичок, 

удосконалення майстерності, вивчення проблем учнівського середовища. На цьому ж етапі 
осмислюється соціально-педагогічна задача як педагогічна система. Остання включає такі структурні 
компоненти: суб'єкти соціально-педагогічної ситуації (учні, педагоги, батьки), педагогічну взаємодію, 
умови, середовище, в якому виникає і відбувається соціально-педагогічна задача. 

Стосовно вчителя, як одного з головних суб'єктів задачної ситуації, передбачається спеціальна 
підготовка до усвідомлення, постановки і розв'язання соціально-педагогічної задачі. 

Вона складається із самовиховної, самоосвітньої діяльності щодо оволодіння всім арсеналом 
психолого-педагогічної науки стосовно процесу формування та розвитку особистості школяра, 
передовою педагогічною практикою (вивчення програм, посібників, підручників для розв'язання 
соціально-педагогічних задач, ситуацій, конфліктів). Корисним є визначення практичних вправ щодо 
вирішення модельних задачних ситуацій, наближених до практичної діяльності. Це дає можливість 
краще розвинути професійне педагогічне мислення. Моделювання, мисленне програвання задачних 
ситуацій сприяє накопиченню досвіду їх розв'язання. 

Крім того, педагоги мають всебічно вивчити особливості підліткового та юнацького віку, їх потреби, 
інтереси, професійні напрями, досконало проаналізувати проблеми соціального та особистісного 
становлення (соціальну ситуацію розвитку). Все це дозволить перевести учнів з позиції об'єкту взаємодії 
в її суб'єкт . 

Далі аналізується педагогічна взаємодія (виховуючі відносини), що являє собою спеціально 
організовану під керівництвом вчителя творчу, морально-естетичну взаємодію суб'єктів педагогічного 
процесу, спрямовану на досягнення мети виховання, зумовлену соціально та психологічно всією 
системою суспільних відносин, загальнолюдських та національних цінностей, відповідає певному етапу 
розвитку суспільства. 
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Ми розділяємо думку про те, що типи виховуючих відносин можна типологізувати за метою та 
загальною спрямованістю взаємодії, за її змістом, за способами здійснення, організацією, а також 
семантикою, тобто за суб'єктивним її сприйняттям (значення, сенсу), і за характером - емоційною 
спрямованістю. Серед них слід розрізняти зовнішньо-спрямовані (формальні), диференційовано-
спрямовані (неформальні), особистісно-спрямовані, а також однобічно-репродуктивні, ситуативні, 
негативні; гармонійно-репродуктивні, обмежено-евристичні, позитивні; гармонійно-творчі, дослідницькі; 
наступальні, офіційно-авторитарні, взаємно-вимогливі, дружньо-довірчі тощо. 

Розглядаються компоненти середовища, з якими взаємодіє педагогічна система, що підлягає аналізу. 
Слід вивчити систему опосередкованих та безпосередніх соціально-педагогічних чинників, що 
детермінують навчально-виховний процес; можливі умови, обставини, за яких відбувається цей процес; 
проаналізувати взаємозв'язки, що існують між ними, їх зміст. Вивчити особливості соціального макро- та 
мікросередовища, що оточує школярів. Це дає можливість визначити виховну спрямованість соціального 
середовища, його вплив на особистість учня; організувати педагогічно доцільну взаємодію для 
досягнення поставленої мети виховання. 

Такий підхід створює передумови психолого-педагогічної готовності майбутнього вчителя для 
вирішення соціально-педагогічних ситуацій. 

ІІ етап - діагностичний чи аналітичний. Вчитель, спираючись на підготовчий етап, здійснює 
діагностику рівня розвитку конкретного колективу, групи, особистості кожного учня. Такий діагноз, на 
думку Л.Ф. Спіріна, має містити опис дій, стану, відносин школярів через психолого-педагогічні 
поняття, їх пояснення на основі психолого-педагогічних знань; прогноз розвитку події в даній ситуації і в 
майбутньому; аргументовану оцінку фактів, що мають місце і що передбачаються в майбутньому; 
висновок стосовно їх педагогічної доцільності. 

ІІІ етап - проектувальний. Передбачається виокремлення і формулювання проблеми, а на її основі і 
соціально-педагогічної задачі. Далі проектується предметний зміст і форми соціально-педагогічної 
діяльності вчителя і діяльності учнів, спрямовані на вирішення поставленої задачі. Одночасно 
зосереджується увага на розробці способів розв'язання соціально-педагогічної задачі, передбачаються 
також результати педагогічного впливу і можливі наслідки. Все це включає зміст евристичної програми 
розв'язання соціально-педагогічної задачі. Таким чином, евристичні програми являють собою певне 
утворення, що містить інформацію, необхідну для аналізу і прогнозування соціально-педагогічної 
ситуації та її перетворення у соціально-педагогічну задачу. Одночасно евристичні програми визначають 
напрям пошукової творчої діяльності, її технологічну побудову. Своєрідність програми визначається 
типологією соціально-педагогічних задач. 

ІV етап - виконавчий, тобто реалізація евристичної програми, визначення засобів, форм та методів 
розв'язання соціально-педагогічної задачі. Це досить складний етап, оскільки він передбачає вироблення 
гіпотези, пошук розв'язку, прийняття рішення, його реалізацію. В центрі цього етапу знаходиться 
ситуація добору рішення (розв'язку), а потім - вибір засобів її розв'язання. Науковий підхід до процесу 
прийняття рішення зумовлений трьома групами чинників: емпіричні засоби розв'язку, що спираються на 
набутий досвід; кількісні порівняльні оцінки, що вимагають застосування певних методів педагогічного 
дослідження; конструктивні моделі, що є спробою достатньо повно описати процес. 

Звідси, процес прийняття рішення може бути описаний в категоріях наступних фаз: ініціатива, опис 
проблеми, аналіз ситуації, постановка соціально-педагогічної задачі, аналіз наявної інформації, 
дискретизація і комбінування зовнішніх та внутрішніх умов, вироблення альтернатив, оцінка наслідків, 
вибір раціональних, оптимальних альтернатив, попередня оцінка результативності педагогічних дій. 

V етап - узагальнено-оцінний. На цьому етапі аналізуються загальні результати, що зіставляються з 
поставленою задачею, визначаються відхилення, виокремлюються і проектуються нові проблеми, нові 
соціально-педагогічні задачі. 

Слід підкреслити, що кожен етап розв'язання соціально-педагогічної задачі має циклічний характер і 
кожен підсумковий етап одночасно є початковою фазою виявлення нових проблем і, на їх основі, нових 
соціально-педагогічних задач. 

На основі цього виділимо свого роду гнучкий алгоритм процесу розв'язання навчальної соціально-
педагогічної задачі. 

Даний алгоритм вміщує наступні дії студента: 
1. Орієнтація в ситуації, аналіз наявних даних (структурних компонентів соціально-

педагогічної ситуації) з опорою на психолого-педагогічну теорію. 
2. Усвідомлення рівня її проблемності, виділення проблеми, виявлення суперечностей, 

головних впливових чинників, явищ, що аналізуються, формулювання соціально-педагогічної задачі, 
визначення її типу. 

3. Висування гіпотези стосовно способів розв'язання соціально-педагогічної задачі, 
надання їм гуманістичного напряму. 

4. Прийняття рішення, вироблення альтернатив (оптимального способу розв'язку задачі). 
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5. Здійснення прийнятого рішення, організація педагогічно доцільної взаємодії між 
суб'єктами навчально-виховного процесу (в соціумі). 

6. Оцінка, аналіз отриманого результату. 
7. Визначення напрямів подальшої соціально-педагогічної діяльності, наступних 

соціально-педагогічних задач. 
Уміння розв'язувати соціально-педагогічні задачі розглядається нами як педагогічна дія, котра є не 

лише елементом структури навчально-пізнавальної діяльності студента, але й вихідною одиницею його 
творчого професійного мислення. Пошук розв'язку соціально-педагогічних задач реалізується за 
допомогою: механізму аналізу шляхом синтезу та узагальнення; взаємодії логічного та інтуїтивного; 
асоціації та евристичних прийомів і методів. 

Зупинимося більш детально на третьому пункті - визначенні системи евристичних прийомів та 
методів. 

Класифікацію педагогічних прийомів та методів, що  використовуються під час розв'язання 
соціально-педагогічних задач, доцільно проводити, виходячи з різних контекстів: часового, змістового, 
результативного, позиційного, загального, специфічного тощо. 

Стосовно часового критерію, можна виділити оперативні та стратегічні прийоми та методи. Часова 
характеристика залежить від параметрів соціально-педагогічної задачі. Під час розв'язання ситуативних 
ускладнень вчитель реагує миттєво. В разі ж розв'язку стійких ускладнень, дії вчителя стають більш 
плановими, тривалими та систематичними. 

Змістовий критерій передбачає класифікацію методів та прийомів на безпосередні, які включають 
прямі педагогічні вимоги, та опосередковані, що реалізуються в результаті зміни змісту та організації 
навчально-виховної діяльності учасників ситуації. До цієї групи відносяться також педагогічні прийоми і 
методи, орієнтовані як на зовнішню стимуляцію особистості школяра ("ти повинен", "зобов'язаний"), так 
і на внутрішню стимуляцію ("ти розумна людина, тому сам(а) можеш оцінити свої дії"). 

За критерієм узагальнення та конкретизації виділяються загальні педагогічні прийоми і методи та 
спеціальні, що сприяють ефективному розв'язанню соціально-педагогічних задач. 

Загальні педагогічні прийоми 
Прийом "переконання": розв'язання, поєднане з доведенням правильності та необхідності певної 

поведінки. 
Прийом "довіри": доручення школяру відповідної справи. 
Прийом "моральна підтримка": зміцнення віри у власні сили. Підвищення авторитету учня в очах 

однолітків при виконанні доручень, які відповідають його інтересам та здібностям. Розвиток віри у 
власні сили та підвищення самооцінки. 

Прийом "залучення до діяльності". Максимальне врахування інтересів та нахилів школяра виступає 
передумовою використання цього прийому. Необхідно створити перевагу позитивних тенденцій в 
діяльності вчителя над негативними, завдяки захопленості справою, успіхами, що досягаються в процесі 
діяльності. 

Прийом "пробудження гуманних почуттів". Цей прийом передбачає організацію вчителем умов, за 
яких школяр стає свідком життєвих складностей та емоційних переживань з боку інших людей, коли 
відбувається пробудження співчуття, співпереживання (емпатії). 

Прийом "активізації потаємних почуттів учня". Цей прийом вимагає розуміння вчителем душевного 
стану дитини та проникнення у його потаємні почуття (мотиваційно-потребнісну сферу особистості). 
Опора на останнє якраз найбільше впливає на формування позитивних, доброзичливих взаємин між 
суб'єктами взаємодії). 

Спеціальні педагогічні прийоми та методи 
Прийом "осуду". Уміле застосування цього прийому (методу) викликає негативне, емоційне, оцінне 

ставлення до вчинку, яке  виявляється у змісті висловлювань та інтонації мови; пробуджується почуття 
вини та сорому. Необхідно врахувати умову прийому об'єктивності оцінювання - це справедливість 
осуду. 

Прийом "покарання", тобто покладання гуманного стягнення за певну провину, коли виникає почуття 
сорому, жалю, наміру не повторювати провину. 

Прийом "пробудження тривоги стосовно можливого покарання". Цей прийом використовується при 
розв'язанні соціально-педагогічних задач, коли розкривається сутність вчинку учня, але без термінового 
вияву свого емоційного ставлення. Завдяки умілому використанню цього прийому розвивається потреба 
до самоусвідомлення, самооцінювання наслідків негативного вчинку. 

Прийом "ласкавого докору" - використання в бесіді про нецікаве та неприємне у доброзичливому тоні, 
висловлення догани у м'якій формі. Відбувається вияв почуття полегшення після напруженого 
очікування суворого осуду. 

За критерієм оцінки результату можна виділити неефективні та ефективні дії вчителя, тобто 
неадекватне використання методів і прийомів. Найбільш поширеними ознаками неефективних 
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педагогічних дій, які проявляються при розв'язанні соціально-педагогічних задач, є такі: некритичність 
мислення педагога; егоцентризм вчителя; тенденція до уніформізму та конформізму; "нечуттєвість" до 
проблеми тощо. 

Кожний етап розвитку соціально-педагогічної задачі характеризується вибором певної системи 
методів. Цей вибір зумовлений: типом соціально-педагогічної задачі, характером взаємодії учасників, 
особливостями місця, часу протікання задачі тощо. Зазначимо, що система методів на кожному 
окремому етапі може повторюватись, доповнюватись. Тому, на нашу думку, доцільно розглядати 
найбільш загальний варіант стратегії розв'язання соціально-педагогічної задачі. 

Узагальнену стратегію розв'язку соціально-педагогічної задачі можна представити як реалізацію 
послідовних етапів: діагностичного, виконавчого і оцінного. Покажемо це на рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Система  методів, що застосовуються при розв'язанні соціально-педагогічних задач. 
Необхідно відзначити, що розв'язок соціально-педагогічної задачі - це, в першу чергу, надання 

педагогічної допомоги, це використання системи методів та прийомів, що викликають високоморальну 
потребнісно-мотиваційну активність вихованців, стимулюють їх зробити моральний вибір на користь 
добрих почуттів, думок та справ. 

Застосування того чи іншого педагогічного методу і прийому при розв'язанні таких задач є зовнішнім 
стимулом, здатним цілеспрямовано і позитивно впливати на свідомість і самосвідомість особистості 
учасника соціально-педагогічної ситуації. 
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Ковальчук В.А. Методические основы решения социально-педагогических задач в процессе 
подготовки будущих учителей.  

Рассматривается одно из направлений формирования профессиональной компетентности будущих 
учителей средством решения социально-педагогических задач. 

Kovalchuk V.A. Methodological  principles of resolving social and pedagogical tasks within education of  
future  teachers. 

The author deals with one of the trends which form the proficiency of  future teachers by means of resolving 
social and pedagogical tasks. 
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ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

У статті представлено аналіз категорії "діяльність" у контексті вивчення проблеми підготовки 
майбутніх учителів до науково-дослідної діяльності. 

Сучасний етап розвитку незалежної України потребує реформування певних ланок системи освіти на 
основі положень Закону "Про освіту", цільової комплексної програми "Вчитель", "Національної 
доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті". Розв'язання визначених завдань потребує оновлення 
підготовки професійних кадрів, однією з найважливіших складових якої є науково-дослідна робота як 
прояв професійної творчості майбутніх фахівців, підґрунтя для аналізу та розв'язання нестандартних 
педагогічних задач. Такий підхід передбачає, з одного боку, створення необхідних умов для творчого 
росту, підвищення кваліфікації та сучасної підготовки вчителів, з іншого – залучення до системи освіти 
талановитих спеціалістів, здатних на високому рівні здійснювати навчально-виховний процес, вести 
наукові дослідження, оволодівати новими технологічними та інформаційними системами, виховувати в 
учнів духовні та моральні якості, готувати спеціалістів високої кваліфікації. 

Однак сучасний етап розвитку педагогічної освіти визначив ряд протиріч між традиційною 
підготовкою майбутнього вчителя до науково-дослідної роботи та новими вимогами суспільства до 
випускників педагогічних навчальних закладів, які мають бути готовими до прийняття професійних 
рішень на основі самостійного аналізу, синтезу та узагальнення інформації, набутої у складних 
соціально-педагогічних умовах. Останнє зумовлює потребу узагальнення теоретичного та практичного 
досвіду щодо підготовки майбутніх учителів до науково-дослідної роботи та вимагає оновлення 
теоретико-методологічних положень щодо визначеної проблеми. 

Розгляд методологічних та теоретичних основ аналізу та моделювання науково-дослідної діяльності 
майбутніх учителів має певну специфіку. Міждисциплінарний статус наукових досліджень визначає 
необхідність проведення категорійного аналізу цілого ряду дефініцій на основі, в першу чергу, 
діяльнісного підходу, з позицій якого людська психіка не тільки проявляється, але й формується в 
діяльності. Його застосування також дає можливість простежити взаємообумовленість цілей наукового 
пошуку педагога та системи його ціннісний орієнтацій, визначити операційний склад дій вчителя, 
класифікувати їх особливості відповідно до рівня його майстерності, визначити шляхи її вдосконалення. 

Проаналізуємо особливості категорії "діяльність" відповідно до завдань нашого дослідження. 
Філософське тлумачення діяльності, обґрунтоване Г.Ф. Гегелем, І. Кантом, К. Марксом, визначає 

діяльність як відношення між суб'єктом діяльності та її об'єктом, який за рахунок активності суб'єкта 
перетворюється задля задоволення його потреб. Ці уявлення у "Философском словаре" конкретизовані 
таким чином: діяльність – специфічно людський спосіб відношення до світу – "предметна діяльність" 
(К. Маркс); являє собою процес, в ході якого людина творчо перетворює природу, стаючи активним 
суб'єктом, а явища природи, що нею освоюються, - об'єктом своєї діяльності. У сучасному 
філософському енциклопедичному словнику поняття "діяльність" відсутнє (Философский 
энциклопедический словарь. – М., 2000. – 576 с.). 

У соціології праці К.Маркса діяльність тлумачиться як "праця" та визначається через її сутнісні 
характеристики: праця - насамперед процес, який здійснюється між людиною та природою, процес, у 
якому людина своєю діяльністю опосередковує, регулює та контролює обмін речовин між собою та 
природою. Найбільш простими характеристиками праці є: сама праця, предмет праці та засоби праці. 

Сучасна соціологія праці розвиває традиції К. Маркса та припускає "працю взагалі" у якості 
відправної точки категорійного аналізу. Подвійний характер праці взагалі означає, що вона являє собою, 
з одного боку, обмін речовин між природою та людиною, з іншого – обмін продуктами діяльності між 
індивідами. Перший аспект розкриває звичайний процес праці, незалежний від індивіда та суспільства. Її 
основне призначення – відтворення життєдіяльності індивіда як біологічної істоти. Другий аспект, 
навпаки, характеризує суспільну визначеність праці, детерміновану розподілом праці у суспільстві та 
формами власності. У даному разі призначення праці змінюється, а головною її функцією стає 
забезпечення суспільних потреб та відтворення людини як соціальної істоти. Якщо йдеться про побудову 
концептуального апарату соціології праці, то не можна забувати, що кожна зі сторін "праці взагалі" 
описується власною системою понять. 

Сучасний "Философский энциклопедический словарь" (2000 р.) визначає працю як етичне явище: 
праця як етичне явище являє собою те саме, що й участь, витрати, застосування; індивід знаходить собі 
застосування, витрачає сили, віддає свою енергію. Праця потребує виконання роботи та "старанності". 
Індивід не тільки наштовхується на опір речей, але й відвойовує собі необхідний результат. 
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Бажання людини спрямовані на те, щоб стати вище праці, оволодіти процесом праці. У праці вона 
весь час пізнає як самого себе, так і речі: самого себе – у спонтанності застосування енергії, як фізичної, 
так і духовної; речі – в їх опорі цій енергії.  

У психологічних дослідженнях дотримуються позиції, що діяльність - поняття, яке характеризує 
функцію індивіда в процесі його взаємодії з оточуючим середовищем. Психічна діяльність – 
специфічний для всієї живої системи зв'язок з оточуючим, який регулює взаємини між організмом та 
середовищем. Психічна діяльність визначається потребами, спрямованими на предмет їх задоволення, та 
здійснюється системою дій: передбачає наявність в організму психіки і, разом з тим, складає 
найважливішу умову її виникнення та є рушійною силою її розвитку [2:126-127]. 

Основними характеристиками діяльності, представленими у роботах О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, 
П. Гальперіна, Д. Ельконіна та ін., можна вважати: 

• саму психіку індивіду та його діяльність, що конструюють активно-діяльнісну модель поведінки 
індивіду; 

• діяльність, що здійснюється завдяки атрибутивним зв'язкам з функціями-процесами, у структурах 
підсвідомого та свідомого; 

• відповідно до принципу історизму, діяльність, що є рушійною силою розвитку психічного 
відображення; 

• існуючий модельний принцип єдності екстро- та інтродіяльності у вигляді форми-принципу 
інтеріоризації-екстеріоризації як механізму засвоєння соціально-історичного досвіду; 

• базові характеристикі діяльності  (предметність та суб'єктність). 
Експлікаційний аналіз діяльності дає можливість виділити її чотири основних аспекти: 1) генезо-

генетичний; 2) модельно-функціональний; 3) модельно-динамічний; 4) модельно-результативний. 
Генезо-генетичний аспект визначає вихідну форму людської діяльності як соціально-сумісні дії, а 

основним механізмом еволюції психіки індивіда – інтеріоризацію, яка забезпечує засвоєння 
соціокультурного та історичного досвіду шляхом перетворення соціально-сумісної діяльності у 
структури-моделі індивідуальної діяльності. У ході інтеріоризації відбувається також перетворення 
зовнішньої діяльності у внутрішню. 

У фундамент другого аспекту покладений принцип аналізу за одиницями (Л. Виготський), який 
передбачає розчленування конструкцій реальності на одиниці. Вони ж, в свою чергу, вміщують основні 
предикати-властивості, що притаманні цій реальності як цілісній моделі-структурі.  

Розглядаючи у динаміці (третій аспект) модель діяльності, необхідно вивчити механізми, які 
забезпечують динаміку самої діяльності. Наприклад, "надситуативна активність" включає: самоеволюцію 
діяльності; можливу для індивіда трансформацію діяльності; виникнення нових форм діяльності, що 
детермінують цілеспрямований характер діяльності у постійно змінній діяльності, соціумі. 

Реалізація ж мультимоделей діяльності (четвертий аспект) здійснюється на основі психофізіологічних 
механізмів, специфіку яких неоднозначно тлумачать відомі дослідники (Бернштейн, Скіннер, Фромм, 
Юнг, Айзенк, Маслоу, Анохін, Роджерс). 

Аналіз наукових психологічних джерел дозволив віділити модель матеріально-духовної діяльності, 
яку складають такі компоненти: 

• мотиви, що спонукають суб'єкт до певної діяльності; 
• цілі як результати, на досягнення яких діяльність спрямована; 
• засоби, за допомогою яких модель діяльності реалізується [6:135-137]. 
Разом з тим, у двох найбільш фундаментальних теоріях діяльності суб'єкт та об'єкт розглядаються з 

різних позицій: у психологічній (О.М. Леонтьєв), наприклад, суб'єкт повністю розчинився у потребах та 
мотивах окремого індивіда, а об'єкт – у його ідеальному уявленні про цілі та умови своїх дій; у іншій – 
методологічній (Г.П. Щедоровицький) – навпаки, суб'єкт замінений цілями та завданнями суспільного 
виробництва, сам індивід став лише однією з умов (засобів) цього виробництва, а об'єкт – його 
матеріалами та продуктами. 

У той же час найважливішим досягненням розглянутих підходів стало те, що саме в них вперше, 
причому достатньо повно, були визначені та понятійно оформлені найбільш важливі діяльнісні категорії 
(спосіб, засіб, метод, операції, цілі, задачі, мотиви, умови тощо), які дозволили принципово по-новому 
будувати теоретичні об'єкти дослідження соціальних та соціально-психологічних систем. 

Саме такий рівень аналізу категорії діяльності дозволяє точно сформулювати власне психологічні 
проблеми: по-перше, становлення не просто активної, а дієвої істоти (в онто- та профенсіогенезі), де 
необхідно спеціально обговорювати питання про "зняття" та "інтеріоризацію" структури діяльності, яка 
здійснюється з метою реалізації конкретних дій; по-друге, становлення самодіяльної істоти, де вперше 
постає питання про освоєння людиною всього універсаму діяльності, у всіх її планах, що надасть 
можливість проявити здібності до організації та управління власною діяльністю, а значить – стати 
справжнім суб'єктом власної діяльності. 
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Умовою реалізація практичної діяльності конкретною людиною є можливість опису нею власної 
дійсності на основі використання нормативної (а не узагальненої) структури. Лише за таких умов вона, 
по-перше, стає власною діяльністю, а по-друге, людина дійсно отримує можливість бути її суб'єктом. 
Найбільш важливим є те, що зворотнім, рефлексивним шляхом (від цілепокладання до вияву та 
формування нових ресурсів суб'єктивності) можна розробити способи та засоби самоперетворення та 
саморозвитку в діяльнісному просторі. 

Схематично форми рефлексивної діяльності над власною предметною діяльністю (за Кондрухом В.І.) 
можна представити таким чином: 
1. Дослідження – у буквальному розумінні: рух слідами – визначається за відомою формулою Г. Гегеля: 
"мета – засіб – результат"; у нашому випадку програма ставлення до наслідків дослідницької діяльності, 
яка дає можливість побачити її у всьому об'ємі, аналіз наслідків власного пошуку при вивченні певної 
проблеми; аналіз результатів дослідження веде до виявлення нових джерел та нових ресурсів діяльності 
та шляхи їх відкриття. 
2. Конструювання (перетворення) – у буквальному розумінні: структурування, надання форми будь-
чому – можна описати відомою методологічною схемою: "матеріал – засіб – продукт" (із заданими 
властивостями); ставлення до діяльності в цілому – це оцінка якості продукту конструкторської 
діяльності; її наслідком виявляється створення принципово нового ресурсу розвитку та удосконалення 
основної діяльності. 
3. Проектування – побудова потенційно можливого простору різнопланових видів діяльності – може 
бути описано за допомогою схеми: "задум – реалізація – наслідки"; програма відношення до діяльності та 
збереження її в цілому – це експертиза наслідків проектування, співвідношення їх з вихідною проектною 
ідеєю; головний сенс проектування діяльності – розкриття її неочевидних ресурсів, взагалі – збагачення 
ресурсної бази різних видів діяльності. 
4. Управління – нормування будь-якої системи за правилом, правом, правдою – можна описати відомою 
схемою П.Я. Гальперіна: "орієнтація – виконання – норма функціонування" системи діяльностей 
(певного виробництва); ставлення та спосіб збереження діяльності в цілому – контроль базових 
параметрів основної діяльності (діяльності, що управляється); головне завдання цієї діяльності – розподіл 
та реалізація наявних ресурсів. 

Таким чином, чітко визначається декілька підходів до поняття діяльності: 
• філософськиф підхід – концепції І. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса; сучасні дослідники: Г.С. Батищев, 

О.В. Брушлинський, В.В. Давидов, В.Д. Лекторський, В.С. Швирєв, Е.Г. Юдін та ін.; 
• соціологічний підхід – концепції М. Вебера, Е. Дюркгейма, Г. Зиммеля, К. Маркса, М. Шелера, 

Ф. Енгельса; сучасні автори: Г.М. Андреєва, Л.П. Беєва, Г.М. Волков, Б.Д. Паригін та ін.; 
• психологічний підхід – концепції Б.Г. Ананьєва, П.Я. Гальперіна, Л.М. Леонтьєва, Б.Ф. Ломова, 

К.К. Платонова, О.В. Петровського, С.Л. Рубінштейна, Н.Ф. Тализіної, В.Д. Шадрікова, 
Г.П. Щедровицького та ін. 

Логічним продовженням визначеного переліку має стати "педагогічний підхід" до тлумачення 
поняття діяльності, однак це не достатньо просте завдання. Поняття "педагогічна діяльність" відсутнє як 
у "Педагогической энциклопедии" 1966 року видання, так і сучасній довідковій літературі, тому 
тлумачення поняття "педагогічна діяльність" є результатом аналізу дефініцій, а не її вихідним 
положенням. 

Розробка означеного поняття, на нашу думку, має базуватися не на основі пошуку необхідного 
способу логічних зв'язків компонентів визначення педагогічної діяльності з іншими компонентами, а у 
попередньому виявленні структури самої педагогічної діяльності та відповідних контурів регуляції, що 
здійснюються у межах цієї структури. 

Визначення основ педагогічного підходу до розуміння діяльності та її структури (на фоні 
філософського, соціологічного та психологічного підходів) стає можливим на основі методології 
К. Маркса.  

Діяльність як явище являє собою синтез матеріального та ідеального, об'єктивного та суб'єктивного. З 
метою визначення змісту поняття "діяльність" необхідно врахувати все те, без чого діяльність не може не 
існувати, не бути уявленою. Відповідно, необхідно виявити всs її (діяльності) атрибути. В.В. Белічем в 
педагогіку введено нове поняття – атрибутивний аналіз діяльності (педагогічної та навчально-
пізнавальної). Поняття атрибутивного аналізу діяльності фіксує постійність складу атрибутів, їх взаємну 
обумовленість та можливість послідовного виявлення кожного з атрибутів будь-якої діяльності. Із 
введенням цього поняття уточнюються поняття мети, процесу, способу, методу педагогічної діяльності 
та їх взаємної обумовленості [1:11]. 

Серед наукових праць щодо розробки поняття та моделей педагогічної діяльності варто відзначити 
роботи Н.В. Кузьміної [3:10-11, 63], О.І. Щербакові [7], В.О. Сластьоніна [5]. 

Н.В. Кузьміна з позицій загальної теорії систем та задачного підходу розглядає педагогічну діяльність 
як складну динамічну систему, яка характеризується специфічною структурою з численними 
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взаємопов'язаними компонентами, серед яких – суб'єкт та об'єкт педагогічного впливу, предмет їх 
спільної діяльності, цілі діяльності та засоби педагогічної комунікації. Вони пов'язані між собою 
прямими та оберненими зв′язками. Кожному з компонентів відповідає певна група робочих функцій: 
конструктивних, організаторських, комунікативних. Така модель має певні переваги, оскільки враховує 
загальний характер педагогічної діяльності, що будується за законами спілкування. 

Дослідження головних компонентів педагогічної діяльності вчителя складає підґрунтя наукових 
праць О.І. Щербакова, який поряд з названими структурними компонентами виділяє в педагогічній 
діяльності інформативну та дослідницьку (гностичну) функції. На його думку, всі названі функції тісно 
взаємопов'язані та складають основу педагогічної  діяльності вчителя. 

Розвиваючи погляди Н.В. Кузьміної та О.І. Щербакова, В.О. Сластьонін доповнив структуру педагогічної 
діяльності новою функціональною одиницею, якою є педагогічна дія як єдність мети та змісту. 

Здійснений на основі розробок Н.В. Кузьміної, О.І. Щербакова, В.О. Сластьоніна аналіз структури 
педагогічної діяльності вчителя дає можливість дійти висновку про те, що будь-яка форма педагогічної 
діяльності вчителя являє собою складний психологічний процес, сукупність певних взаємопов'язаних 
елементів, що утворюють своєрідну структурну цілісність (систему і послідовність). Останнє 
характеризує особистість вчителя, його соціальну зрілість, професійну спрямованість, знання основ наук, 
уміння показати їх роль у суспільному та соціальному прогресі, знання психології та закономірностей 
фізичного розвитку дитини, зв'язок теорії з практикою навчання та виховання учнів, володіння 
педагогічною майстерністю, прагнення до неперервної самоосвіти [4].  

Науково-дослідна діяльність вчителя, як один з видів педагогічної, має всі атрибути, ознаки та 
властивості загального феномену людської діяльності. В той же час вона відзначається наявністю 
специфічних особливостей, що пов'язані з виконанням педагогом своїх професійних функцій, вона є 
вершиною ("акме") його професійної діяльності. 

Представлені матеріали дають можливість більш детально окреслити у подальших дослідженнях 
поняття "науково-дослідної діяльності" як важливої складової педагогічної. У цьому випадку категорії 
діяльності та педагогічної діяльності є базовими для визначення її сутності і значною мірою 
обумовлюють методологічні та теоретичні напрями дослідження проблеми, її організації в межах 
вивчення педагогічних дисциплін студентами педагогічних навчальних закладів. 
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ПЕДАГОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 

В статті аналізується сутність та основні шляхи формування педагогічної спрямованості студентів 
педагогічних  університетів. 

На сучасному етапі розвитку української держави підготовка висококваліфікованих спеціалістів 
відіграє суттєву роль у справі побудови незалежного демократичного суспільства. Рівень підготовки 
майбутніх вчителів як висококваліфікованих фахівців залежить не тільки від якості навчально-виховного 
процесу у вищому навчальному закладі, але й від рівня громадянської і професійної готовності 
випускників до роботи у закладах освіти. Важливою передумовою формування такої готовності є 
виховання педагогічної спрямованості у студентів педагогічних закладів освіти.  

Метою цієї статті є висвітлення результатів дослідження, що присвячено проблемі формування 
педагогічної спрямованості у студентів педагогічних університетів. 

Професійна педагогічна спрямованість досліджувалася вченими Н.В. Кузьміною, 
А.М. Ахмедзяновою, Т.А. Томіловою та ін. 

Феномен професійно-педагогічної спрямованості психологи трактують як "систему особистісних 
якостей, які визначають стійке, усвідомлене, активно-дійове ставлення до педагогічної праці" [1:8], як 
"професійно значущу якість особистості вчителя, основним мотивом якої є спрямованість учителя на 
розвиток особистості учня (гуманістичний мотив) і яка залежить від характеру провідного мотиву в 
структурі мотивації вчителя" [2:10] ,  як основну форму активності студентів [3]. З погляду 
М.І. Дьяченка і Л.О. Кандибовича - це розуміння і внутрішнє прийняття мети й завдань професійної 
діяльності, її інтересів, ідеалів, настанов, переконань, поглядів, що характеризуються "стійкістю 
(нестійкістю), домінуванням суспільних або вузькоособистісних мотивів, далекою або близькою 
перспективою" [4:274]. Отже, професійно-педагогічну спрямованість дослідники розглядають переважно 
як систему особистісних якостей, які визначають внутрішнє розуміння мети й завдань педагогічної 
діяльності і які залежать від характеру провідного мотиву в структурі мотивації майбутнього педагога. 

На наш погляд, під педагогічною спрямованістю слід розуміти мотиви, інтерес до педагогічної 
професії, схильність та потребу працювати вчителем. 

Водночас багато вчених стверджує, що на формування цього структурного компонента особистості 
фахівця значно впливають психологічні знання та усвідомлення студентами їхньої значущості в 
професійному становленні [5,6]. 

Яремчук С.В. виділяє як компонент педагогічної спрямованості професійно-психічну спрямованість. 
Під професійно-психічною спрямованістю майбутнього вчителя вона розуміє таке динамічне психічне 
утворення, яке характеризується усвідомлюваними особистістю домінуючими професійними мотивами, що визначають 
стійке, тривале, активно-дійове позитивне ставлення особистості до опанування психологічних знань, умінь, навичок, 
і забезпечує ефективність виконання виховних, освітніх і розвивальних завдань у майбутній професійній діяльності. 

Професійно-педагогічна й професійно-психологічна спрямованості в компонентній структурі загальної 
спрямованості особистості на професію вчителя діалектично взаємозв'язані - залежать одна від одної і доповнюють одна 
одну. Суть їхньої взаємодії полягає в розвитку й формуванні усвідомленого, активного дійового ставлення не тільки до 
опанування фахових, але й до опанування психолого-педагогічних знань, набуття вмінь і навичок, до їхньої інтеграції й 
перенесення на дії інших людей, до розвитку й закріплення раніше набутих до вступу у вищий навчальний педагогічний 
заклад професійно важливих якостей [ 7 : 89-97]. 

На підставі проведеного аналізу психолого-педагогічної літератури та досліджень у структурі професійно-
педагогічної спрямованості особистості майбутнього вчителя, можна виділити насамперед два аспекти - 
особистісний та процесуальний. 

Перший, особистісний, — це сукупність тих домінуючих форм особистісної спрямованості майбутнього вчителя, що 
спричинюють його вираження. Складовими цього аспекту є: потреби (в досягненні професійно-педагогічної мети, 
педагогічному спілкуванні ,  професійному самовираженні, самопізнанні), що обумовлюють професійно 
значущу мотивацію; інтерес (до програмних і позапрограмних психолого-педагогічних знань, до себе 
самого та інших людей і, зрештою, до професії вчителя); ідеали (наслідування педагога-"ідеала", 
прагнення до професійного вдосконалення, "еталонного" рівня вчителя); переконання в потребі й 
важливості психолого-педагогічних знань, навичок та вмінь для успішної діяльності; рівень домагань 
(складність педагогічних завдань); самооцінка (загальноосвітня та професійна); ціннісні орієнтації, 
життєва мета тощо.  

У другому, процесуальному, аспекті професійно-педагогічної спрямованості особистості майбутнього 
вчителя можна виділити три складові: когнітивну - наявність психолого-педагогічних знань і усвідомлення 
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способів самопізнання, професійно-особистісної самоактуалізації; емоційно-оцінну - проявляється в 
позитивному ставленні до майбутньої професії, знань педагогіки і психології, в захопленні додатковою літе-
ратурою з предмету педагогіки;  поведінкову - проявляється в активності кожного студента в навчальній 
діяльності з курсів педагогіки і психології, в самопізнанні та саморозвитку своїх особистісних психічних 
якостей, професійних навичок і вмінь, у суб'єкт-суб'єктних стосунках "студент-учень",  "викладач - 
студент", "студент-студент". 

Провідні параметри професійної спрямованості виділені Н.В. Кузьміною: об'єкт спрямованості, 
свідомість або обґрунтованість, протидія, задоволеність, здібність, готовність, валентність, 
цілеспрямованість, громадянська або професйна відповідальність та потреба. 

Мета нашого дослідження – вивчення рівня педагогічної спрямованості у студентів педагогічного 
університету по деяким з цих параметрів, котрі ми вважаємо провідними (задоволеність обраною 
спеціальністю, наявність педагогічних здібностей, готовність до роботи педагогом та результативність, а 
також визначення ефективних шляхів формування цього компоненту професійної майстерності).  

Задоволеність професією вимірювалася за допомогою методів опитування, анкетування (252 
студенти), а індекс задоволеності розраховувався за методикою Н.В. Кузьміної [8].  

Цей параметр характеризує силу емоційного ставлення студентів до майбутньої професії і є важливим 
показником якості навчально-виховного процесу у педагогічному закладі. В результаті дослідження ми 
отримали такі показники: на І курсі І = 0,64, на ІІ – І = 0,63, на ІІІ – І = 0,6, на ІV – І = 0,59, на  V – І = 
0,56. Це свідчить про те, що задоволеність професією від першого до п'ятого курсу знижується. Таке 
явище можна пояснити тим, що ідеальні уявлення першокурсників про професію були співвіднесені 
п'ятикурсниками з реальнодіючою моделлю практичної діяльності, статусом педагога в школі та 
суспільстві. 

Серед мотивів начальної діяльності студентів виділяють внутрішні мотиви: суспільна значущість 
навчання, професійні мотиви, що відображають значення навчальної діяльності для оволодіння 
майбутньою професією, пізнавальні, пов'язані з потребою у нових знаннях, і зовнішні мотиви, які 
орієнтуються на цінності, що лежать поза навчальною діяльністю (мотиви матеріального заохочення, 
особисті вигоди, пов'язані з одержанням диплома, побоювання неуспішності і стягнень, мотиви 
спілкування, престижу серед студентів) та ін. По-справжньому позитивно впливають на діяльність 
студентів внутрішні мотиви.  

Отже, за впливом різних внутрішніх і зовнішніх мотивів можна виділити 4 групи студентів: з 
вираженою професійною і предметною мотивацією; з вираженою професійною, але слабкою 
предметною мотивацією; лише з предметною; з відсутністю предметної і професійної мотивації. 

Під час спеціального дослідження ролі мотивів серед відрахованих студентів було виявлено 94,7% 
студентів ІV групи і тільки 6,9% - другої. 

Здатність до виконання професійних обов'язків – це наявність і усвідомленість професійних 
здібностей до майбутньої діяльності. Будь-який інтерес до професії потухне, якщо він не підкріплюється 
успіхами у діяльності, залежить від здібностей до неї. 

В наш час існують різні підходи до виділення видів педагогічних здібностей. Так, Н.В. Кузьміна 
вважає, що вони є відображенням структури педагогічної діяльності. У зв'язку з цим вона виділяє такі 
педагогічні здібності: проективні, конструктивні, організаторські, комунікативні, гностичні. 

Ф.Н. Гоноболін відокремлює такі групи педагогічних здібностей: дидактичні, експресивні, 
перцептивні, організаторські, суспільні, академічні.  

В.А. Крутецький педагогічні здібності поділяє на три групи: особистісні, дидактичні та організаційно-
комунікативні. 

На наш погляд, класифікації Н.В. Кузьміної та Ф.Н. Гоноболіна можна об'єднати, оскільки вони у 
певній мірі доповнюють одна одну. 

Результати проведеного анкетування (самооцінки педагогічних здібностей) серед студентів ЖДПУ 
такі: 51,8% вважають, що педагогічні здібності розвинені посередньо; 11,2% оцінили свої здібності на 
високому рівні; 14,5% - вважають, що у них педагогічні здібності знаходяться вище середнього рівня; 
21,3% - студентів взагалі не впевнені у наявності педагогічних здібностей; 3,2% - вважають, що у них 
немає педагогічних здібностей. 

Усвідомлення здібностей до педагогічної діяльності підвищується від першого до п'ятого курсу. Це 
свідчить про те, що здібності усвідомлюються, проявляються і формуються в діяльності. 

Готовність до професійної діяльності – це прагнення реалізувати цілі майбутньої діяльності, 
схильність до неї, мобілізованість. Дослідження показало, що 55% випускників виразили готовність до 
педагогічної діяльності; 12,5% вважають, що вони не готові до практичної діяльності; 32,5% - не 
впевнені у своїй готовності. Це свідчить про те, що студенти-випускники не мають високого рівня 
компетентності. Тому однією з цілей педагогічної системи вищої педагогічної освіти має бути 
формування професійної спрямованості у майбутніх вчителів. 
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У Житомирському педагогічному університеті з 1996 року застосовується модульно-контекстна 
технологія, яка ставить за мету формування педагогічної спрямованості, розвиток емоційних і морально-
естетичних якостей, засвоєння знань, умінь та навичок, способів розумових дій, дійово-практичної сфери 
та самокеруючих механізмів особистості майбутнього фахівця. 

Ця технологія по орієнтації на особистісні структури – всебічно гармонійна, за характером змісту 
гуманістична, навчально-виховна, за типом управління – система малих груп, за провідним методом 
навчання – проблемно-пошукова, творча, діалогічна, ігрова; за організаційними формами – академічна, 
індивідуально-групова, диференційована.  

Вона спрямована на розвиток потреби студента в самореалізації, що посідає одне з найвагоміших 
місць у сфері спонукання дидактичного вибору. Виходячи з класифікації потреб А. Маслоу, 
самоактуалізація (самореалізація) становить вершину піраміди людських потреб. Лише за умови 
підготовленості особистості до духовного розвитку і бажання самовдосконалюватися, можна її досягти. 

У зміст педагогічної освіти закладено модель підготовки вчителя-вихователя, яка відображає 
діяльнісну модель педагога, що включає предметно-професійний і соціальний контекст майбутньої 
професії. Перехід від навчальної діяльності до професійної відбувається за допомогою діяльнісного 
модуля – інтегрованої якості педагога-вихователя. Діяльнісний модуль включає в себе такі угрупування: 
методологічний, теоретичний, практичний і соціальний. 

Технологічний підхід у вивченні курсу "Педагогіка" передбачає: постановку цілей, проектування, 
організацію навчального процесу, діагностичну і підсумкову перевірку ефективності за допомогою 
тестів, контрольних питань, розв'язання задач, кросвордів тощо у кожному модулі. 

Логіка викладання курсу така: проектування цілей навчання відбувається відповідно розробленої 
моделі підготовки вчителя; переведення цілей на мову практичних завдань у вигляді діяльнісного 
модуля, який має забезпечити  перехід від навчальних завдань до професійної діяльності; реалізація 
моделі підготовки вчителя-вихователя у процесі викладання педагогічних дисциплін; корекція процесу 
засвоєння ЗУН студентами; контроль, оцінка (поточна, рубіжна, заключна) ЗУН студентів. 

Ця логіка реалізується у кожному модулю (темі) курсу "Педагогіка" через зовнішню структуру (тема, 
мета, обладнання, план, завдання студентам, рекомендована література, теоретичний і практичний блоки, 
прогнозовані педагогічні якості та вміння) та внутрішню структуру, що відображає основні рівні 
засвоєння ЗУН студентами, що відповідає таксономії цілей: на рівні пізнання, розуміння, застосування, 
аналізу, синтезу, оцінки.  

Підготовлені членами кафедри педагогіки навчальні посібники "Практикум з педагогіки" [9] і 
"Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів" [10] включають загально-
методичний модуль, філософську методологію, конкретно-методологічний модуль, власне теоретичний, 
теоретичний модуль і практичний блок, блок контролю і самоконтролю, блок професійно-педагогічних 
умінь та професійних якостей.  

В основу лекційно-семінарскіх занять з педагогіки покладена технологія проблемного навчання.  
Технологія проблемного навчання не нова і вона отримала широке розповсюдження у ВНЗ. 
Сьогодні під проблемним навчанням розуміють таку організацію навчальних занять, котрі 

передбачають створення під керівництвом викладача проблемних ситуацій і активну самостійну 
діяльність студентів по їх розв'язанню, результатом якої є творче оволодіння знанями, навичками, 
уміннями та розвиток мислительних здібностей. Нами використовуються різни типи проблемних 
сітуацій, як за змістом так і рівнем складності. 

Основою проведення семінарсько-практичних занять з педагогіки є групові технології. Академічна 
група поділяється на мікрогрупи. Технологічний процес групової роботи складається з таких елементів: 

1. Підготовка до виконання групового завдання: постановка пізнавальної задачі (проблемної 
ситуації); інструктаж про зміст і послідовність роботи; рекомендації щодо дидактичного 
матеріалу по групах. 

2. Групова робота: знайомство з матеріалом, планування роботи в групі; розподіл завдань між 
членами групи; індивідуальне виконання завдань; обговорення індивідуальних результатів 
роботи в групі; обговорення загального завдання групи (зауваження, доповнення,  уточнення, 
узагальнення); підведення підсумків групового завдання. 

3. Заключна частина: повідомлення про результати роботи в групах; аналіз пізнавальної задачі, 
рефлексія; загальний висновок про групову роботу і виконання поставленої задачі. 

4. Висновки про роботу групи та їх членів. 
У процесі групової роботи викладач виконує різноманітні функції: контролює хід роботи у групах; 

консультує, відповідає на запитання, координує діяльність, при необхідності допомагає окремим 
студентам або групі в цілому.  На практичних заняттях з педагогіки використовується також технологія 
на основі активації та інтенсифікації діяльності студентів – ігрові технології. 

Гра – це вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтворення і засвоєння суспільного 
досвіду, в якому складається, формується й удосконалюється самоуправління поведінкою. 
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Концептуальними основами ігрових технологій є психологічні механізми ігрової діяльності, що 
спираються на фундаментальні потреби особистості у самовираженні, самоутвердженні, самовизначенні, 
саморегуляції, самореалізації. 

За цільовими орієнтаціями ігрові технології поділяються на: дидактичні, виховні, розвивальні, 
соціалізуючі. За характером педагогічного процесу: навчальні, тренінгові, контролюючі, узагальнюючі, 
пізнавальні, виховні, розвивальні, репродуктивні, продуктивні, творчі, комунікативні, діагностичні, 
профорієнтаційні, психотехнічні. Більшість ігор мають риси вільної розвивальної діяльності, що має 
активний творчий характер, сприяє розвитку почуттів і позитивних емоцій. 

У нашому досвіді широко використовуються ділові ігри для розв'язання комплексних задач засвоєння 
нового, закріплення матеріалів, розвитку творчих здібностей, формування загально-навчальних умінь. 
Ділові ігри дають можливість студентам зрозуміти навчальний матеріал з різних позицій. У процесі 
вивчення педагогіки застосовуються різні модифікації ділових ігор: імітаційні, операційні, рольові ігри, 
діловий театр, психо- і соціограма.  

Звичайно, представлене дослідження – це перший крок у поки що емпірично мало вивченій  
проблемі. Проте результати дослідження дають можливість зробити нам  висновки, а саме: формування 
педагогічної спрямованості є нагальною потребою у підготовці нової генерації майбутніх вчителів, які 
мають працювати в умовах ступеневої освіти і володіти сучасними особистісно зорієнтованими 
технологіями; більш глибокого експериментального дослідження потребують моделі формування у 
майбутнього вчителя професійно-педагогічної спрямованості як умови його особистісно-професійного 
становлення. 
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Витвицкая С.С. Педагогическая направленность как компонент профессионального мастерства 
будущих учителей. 

В статье анализируется сущность и основные пути формирования педагогической направленности 
студентов педагогических университетов. 

Vitvitskaya S.S.  A pedagogical orientation as a component of professional skill of the future teachers. 

This article analyzes  the essence and the basic ways of formation of a pedagogical orientation of students of 
pedagogical universities. 
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ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО СПІЛКУВАННЯ З УЧНЯМИ 
В ПЕДВУЗІ 

Досліджується  проблема формування комунікативних вмінь у майбутніх вчителів, методи та засоби 
підготовки студентів педвузів до спілкування з учнями 

Процес спілкування вчителя і учня складає суттєвий компонент змісту професійно-педагогічної 
діяльності. Готовність вчителя до спілкування з учнями полягає в умінні будувати і розв'язувати 
навчально-виховні ситуації спілкування, в здатності ефективно використовувати їх арсенал для розвитку 
особистості школяра. Проблема підготовки майбутнього вчителя до спілкування з учнями в тій чи іншій 
мірі знайшла своє відображення в працях вчених-педагогів О.А. Абдуліної, І.А. Зязюна, В.А. Кан-Каліка, 
О.В. Киричука, Л.В. Кондрашової, Н.В. Кузьміної, Ю.М. Кулюткіна, А.С. Макаренко, А.В. Мудрика, 
В.А. Сластьоніна, Л.Ф. Спіріна, В.О. Сухомлинського, П.І. Щербаня та ін., психологів - Б.Г. Ананьєва, 
О.О. Бодальова, Я.Л. Коломинського, В.І. Леви, О.О. Леонтьєва, Б.Ф. Ломова, В.М. Мясищева, 
Г.С. Сухобської, Т.С. Яценко та ін. 

У працях цих вчених розкрито сутність педагогічного спілкування, його структуру, функції, умови, 
стадії формування комунікативних умінь, методи навчання студентів певних прийомів педагогічного 
спілкування, встановлено закономірності психічних явищ, на основі яких можна сформувати 
комунікативні уміння, обирати певний стиль спілкування, пояснено залежність підготовки до 
спілкування від особистих якостей вчителя.  

 Дана проблема не є новою, але поки що вона остаточно не вирішена. Навчально-виховний процес у 
вузі ще недостатньо спрямований на підготовку студентів до спілкування з учнями. Як показує наше 
дослідження, це пов`язане передусім з відсутністю у багатьох вузівських педагогів чітких уявлень про 
шляхи і засоби підготовки майбутніх вчителів з учнями до спілкування.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що проблема підготовки студентів до 
спілкування розв`язувалась в основному на рівні психологічних досліджень, а педагогічному аспектові 
було приділено менше уваги. У своєму дослідженні ми виходимо з того, що при організації 
педагогічного спілкування треба особливу увагу звертати на аналіз навчальних і виховних ситуацій, 
вибирати можливі варіанти їх розв`язання, оптимальні методи здійснення комунікативного спілкування. 

Для досягнення мети дослідження ми визначили такі завдання: вивчити теоретичні основи підготовки 
майбутнього вчителя до спілкування з учнями; розробити критерії оцінки комунікативної підготовки 
вчителя до педагогічного процесу; проаналізувати навчальні програми, посібники; провести анкетування 
та бесіди з викладачами, вчителями, студентами, які допоможуть зробити висновок про стан підготовки 
майбутнього вчителя до спілкування з учнями. Анкетуванням, інтерв'юванням було охоплено 395 
вчителів і 336 учнів міських та сільських шкіл, ліцеїв, гімназій Житомирської та Вінницької областей, 32 
викладачі кафедр психолого-педагогічних дисциплін, 440 студентів Житомирського та Вінницького 
педагогічних університетів. 

Насамперед була виявлена оцінка самими вчителями підготовки до спілкування з учнями, яка 
склалася на практиці взаємодії педагогічних і учнівських колективів. Тут представлена діаграма, 
побудована на основі відповідей учителів з різним педагогічним стажем на запитання "Чи виникають у 
Вас труднощі у спілкуванні з дітьми?". 

Діаграма 1. 
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Як бачимо з діаграми I, тільки 19,8% з опитуваних молодих учителів вважають, що в них не виникає 

труднощів у спілкуванні з дітьми, а 54,6% вважають, що труднощі наявні і великі. Ускладнюють 
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спілкування з дітьми такі основні причини: недостатній рівень педагогічної підготовки у вузі - 36,4%; 
низький рівень методичної підготовки - 42,3%; слабкий рівень психологічної підготовки - 27,6%; 

Спілкування - це процес двосторонній. Якщо для вчителя спілкування є видом професійної 
діяльності, то для учня - він вид життєдіяльності. Вчитель, спілкуючись з дітьми, працює, а це значить, 
що він завжди повинен відчувати, що відбувається між ним і його вихованцями. Беручи участь у 
спілкуванні, вчитель завжди повинен бути ніби поза ним: спостерігати, приймати рішення, знаходити 
оптимальні шляхи його вирішення, відчувати настрій партнерів по спілкуванню, в даному випадку учнів. 

Проведена анкета - оцінка серед старшокласників свідчить, що вміння вірно встановлювати 
взаємовідносини з учнями, батьками, учні оцінюють досить високо (88%), а серед перерахованих 
здібностей вони займають провідне місце. Це можна показати за допомогою діаграми 2. 

Діаграма 2. 
Оцінка учнями старших класів важливості умінь, необхідних вчителю у своїй професійній діяльності 

Основний перелік умінь такий: I - обирати раціональні методи організації навчальної роботи в класі; 
II - шукати раціональні форми і методи спільної творчої діяльності з учнями; III - встановлювати  
педагогічно доцільні відносини з учнями та їх батьками; IV - керувати своєю поведінкою, виявляти 
емоційну стриманість; V - навчати учнів самоконтролю, способам розумової праці; VI- навчати учнів 
способам організації колективної творчої діяльності; VII- організовувати разом з учнями виховні заходи; 
VIII - надавати допомогу в роботі учнівського самоврядування; IX - вміти викликати ініціативу, 
активність учнів. 

Отже, в практичній учительській роботі спілкування відіграє важливу роль, а в той час рівень 
підготовки вчителя у вузі до професійного спілкування не задовольняє педагогів. 

Неодноразово на науково - практичних конференціях викладачі вузів відмічали, що аналіз результатів 
педагогічної практики студентів IV - V курсів у загальноосвітніх школах свідчить про наявність у них 
значних труднощів щодо організації співробітництва та співтворчості у процесі спілкування з учнями. 
Студенти - практиканти губляться в конфліктних ситуаціях, які дуже часто виникають на уроці, не 
можуть знайти правильний тон, оптимальний вихід із скрутного становища. Все це дозволяє зробити 
припущення про низький рівень комунікативних здібностей у спілкуванні майбутніх вчителів. 

Шкільна практика свідчить про наявність у випускників педвузу, перш за все, труднощів 
психологічного плану, які виникають тому, що не співпадає образ "моделі" професійної діяльності, який 
сформувався в їх свідомості за роки навчання у вузі, з тими реальними обставинами, в яких їм 
доводиться починати свою педагогічну діяльність. 

Це підтверджують такі дані: із 440 студентів - випускників педагогічних вузів 83,8% відмітили, що 
під час педагогічної практики в них виникали труднощі у спілкуванні з дітьми. І якщо розглянути 
структуру спілкування , то найбільше труднощів виникає на першому етапі, а саме при моделюванні 
майбутнього спілкування (прогностичний етап) - 76,4%. Покажемо це за допомогою діаграми 3. 

Діаграма 3. 
Структура педагогічного спілкування 

I

76,4%

23,6%

II

63,2%

36,8%

III

43,4%

56,6%

IV

52,3%
47,7%

 
I етап - моделювання спілкування; II етап - організація безпосереднього спілкування; III етап - 

управління процесом спілкування; IV етап - аналіз результатів спілкування. 
Таким чином, одержані дані свідчать про те, що в педагогічному вузі повинна проводитись 

послідовна і систематична робота з підготовки майбутніх учителів до спілкування з учнями, для цього 
потрібна перебудова форм підготовки майбутніх спеціалістів на основі сучасних принципів дидактики і 
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методики вищої школи; пошук конкретних практичних заходів, які забезпечать високий рівень 
професіоналізму випускників педуніверситету. Лише тоді удосконалення професійної підготовки 
перестане бути тим "шаблоном", під який "підганяються" студенти.  

За останнє десятиріччя у вузівській педагогіці відбулося багато змін, спрямованих на поліпшення 
методики викладання навчальних предметів, на наближення їх до реального миття. Аналіз наукових 
публікацій і досвіду роботи викладачів показує, що колективи кафедр психолого-педагогічних дисциплін 
вузів шукають ефективні шляхи формування у студентів навичок спілкування. 

Останнім часом в деяких педагогічних університетах (Донецьк, Івано-Франківськ, Полтава, Луцьк) 
прийнята така система вивчення курсів педагогічного процесу на практичних заняттях у школі, семінари, 
моделювання практичної діяльності на заняттях, активна  практика студентів. 

У Житомирському педуніверситеті розроблена система творчих вправ і завдань типу 
"мікровикладання" для формування комунікативних умінь вчителя. Один з варіантів такої методики-
навчання студентів умінням розробляти технологію уроку, виховного заходу, тобто складати своєрідну 
модель-програму діяльності вчителя і учня на уроці та в позаурочний час. 

Ми дійшли висновку, що моделювання професійних ситуацій у вузівському процесі дозволяє 
розкрити перед студентами соціальний зміст вчительської професії, зрозуміти основні її кваліфікаційні 
характеристики, а найголовніше – забезпечити тісний зв'язок теорії зі шкільною практикою; побачити 
типові труднощі, з якими вчитель зустрічається у своїй повсякденній роботі, визначити шляхи 
моделювання різних педагогічних явищ. Однак повного розв'язання в вузівській практиці ця проблема 
ще не одержала. 

У результаті теоретичних і експериментальних досліджень методики моделювання педагогічних 
ситуацій як засобу підготовки майбутнього вчителя до спілкування з учнями та на основі груп 
комунікативних умінь, нами виділено чотири блоки моделювання педагогічних ситуацій: теоретичний, 
експресивний, соціально-перцептивний і поведінковий, поетапне застосування яких забезпечує 
формування у майбутнього вчителя творчого ставлення до спілкування. 

Проведене дослідження не претендує на повноту охоплення проблеми. Доцільно вивчати надалі такі 
питання, як розробка структури моделювання, особливості психолого-педагогічних умов формування 
комунікативних умінь; особливості використання запропонованих засобів і способів моделювання 
підготовки до спілкування при проходженні педагогічної практики студентами тощо. 
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Березюк Е.С. Проблема подготовки будущего учителя к общению с учениками. 

Исследуется проблема формирования коммуникативных умений будущего учителя, методы и способы 
подготовки студентов к общению с учениками. 

Berezyuk O.S. The problem of traning future teachers to the communication with the pupils. 

The problem researched is the development of communicative skills of future teachers,as methods and ways of 
training students of higher  educational pedagogical  establishments to cjmmunicate with pupils 
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МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО 
КЛАСНОГО КЕРІВНИЦТВА 

У статті здійснено спробу змоделювати сучасну підготовку майбутніх класних керівників 
початкової школи. 

Докорінна зміна парадигми виховання зумовлює і нові вимоги до рівня підготовки майбутніх 
вчителів-вихователів. Передусім це стосується підготовки класних керівників, від діяльності яких 
значною мірою залежатиме розвиток задатків і інтересів дитини, виховання гармонійно розвинутої 
особистості, організованість і життєдіяльність колективу учнів, розвиток учнівського самоврядування, 
підвищення рівня педагогічної освіти батьків тощо. Підґрунтя ж цієї роботи закладаються у початкових 
класах вчителями, оскільки, згідно з "Положенням про класного керівника навчального закладу системи 
загальної середньої освіти", вчитель початкових класів здійснює і класне керівництво [1:5]. 

Діяльність класного керівника специфічна. Можна бути прекрасним вчителем-предметником і погано 
виконувати роботу класного керівника, тому що ця сфера вимагає певних знань, умінь, навичок 
впровадження своєрідного змісту і технології виховної роботи. 

Вивчення стану роботи на місцях свідчить про те, що саме в діяльності класних керівників початкової 
школи є ще дуже багато суттєвих недоліків. Це і невміння спланувати виховну роботу, вивчити рівень 
вихованості учнів свого класу, їх індивідуальні особливості, створити оптимальні умови для розвитку 
нахилів дітей та учнівського самоврядування, використання застарілих, одноманітних форм в організації 
виховної роботи з класом. Значна частина класних керівників ще не позбавилась авторитарності, 
надмірної опіки в роботі з дітьми, яким відводиться роль звичайних виконавців волі дорослих. 
Недооцінюється роль індивідуальної роботи зі школярами, роботи з батьками учнів тощо. 

Такий стан речей пояснюється недостатнім рівнем підготовки майбутніх класних керівників 
початкової школи. Тому на результативність виховної роботи в сучасній початковій школі значною 
мірою впливає певне протиріччя між сучасними вимогами до виховного процесу і рівнем 
підготовленості вчителів до виконання функцій класного керівника. З цього постає актуальна наукова 
проблема щодо пошуку шляхів удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкової 
школи до класного керівництва за нових умов. 

Слід зазначити, що теоретична та практична підготовка педагога до виховної діяльності висвітлена у 
працях І.Д. Беха, В.І. Воробей, О.В. Киричук, Б.С. Кобзар, Л.Г. Коваль, Л.І. Міщика, В.П. Король, 
Г.В. Троцко та інших. 

Підготовка майбутніх учителів до окремих напрямів діяльності класного керівника описана в працях 
В.Л. Воронова, Л.І. Макарової, Л.О. Масунової, Р.І. Пенькової, М.П.Федорова, Г.Я. Цибулько та інших. 

Дослідження щодо шляхів підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховної роботи 
знайшли відображення в працях В.В. Васенко, І.В. Казанжи, А.Й. Капської, О.М. Отич, Л.О. Хомич, 
Т.І. Шанскової та інших. 

Проте зміст, методи і форми підготовки майбутніх класних керівників початкової школи за нових 
умов розроблені недостатньо. Аналіз стану підготовки до класного керівництва, здійснений нами на 
основі вивчення сучасних навчальних планів, програм, підручників, навчальних посібників з педагогіки 
та організації навчального процесу в педагогічних закладах свідчить про те, що загальною тенденцією 
залишається використання традиційного змісту, методів та форм підготовки вчителів початкової школи 
до виконання функцій класного керівника. За таких умов виникає гостра потреба в розробці такої моделі 
підготовки майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва, яка б забезпечувала 
підвищення рівня методологічної підготовки студентів на сучасному етапі. 

Зазначимо, що модель – це речова, знакова, або уявна система, що відтворює принципи внутрішньої 
організації та функціонування, а також певні властивості, ознаки чи характеристики об'єкта дослідження, 
безпосереднє вивчення якого неможливе, ускладнене або недоцільне [2]. Уточнюючи загальноприйняте 
визначення моделі, Смирнова Є.Е. підкреслює, що модель – це описовий аналог діяльності, який у 
формалізованих конструкціях відображає її найважливіші характеристики [3:17]. Під моделлю 
підготовки майбутніх учителів початкової школи до класного  керівництва ми розуміємо комплекс 
взаємопов'язаних елементів педагогічного процесу, які забезпечують формування у студентів 
особистісних якостей, знань та умінь для професійного виконання функцій класного керівника. 

При створенні моделі нами використані наступні аспекти: 
- положення Державної програми "Вчитель", Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ 

столітті, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Концепцій національного 
виховання, виховання дітей та молоді у національній системі освіти, 12-річної загальноосвітньої школи; 
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- загальні принципи, що утворюють наукові засади здійснення професійної підготовки майбутніх 
фахівців на сучасному етапі (принцип гуманізації навчально-виховного процесу, принцип 
демократизації, принцип взаємозв'язку між усіма видами професійно-теоретичної і практичної 
підготовки, принцип оптимізації навчально-виховного процесу, принцип індивідуалізації, принцип 
поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самостійністю майбутніх учителів); 

- ідея формування професіонала у взаємозв'язку і єдності з розвитком його цілісної особистості; 
- структура процесу діяльності; 
- професіограма класного керівника початкових класів. 
Створюючи модель, ми виходили із розуміння, що підготовка – це процес, а поняття "процес" 

використовується завжди у значенні ходу, проходження будь-чого і відображає закономірну, послідовну, 
безперервну зміну тісно пов'язаних між собою компонентів розвитку [4:133]. Тому аналіз процесу 
підготовки вимагає бачення в ньому мети, умов, змісту, способів діяльності та способів регулювання дій 
і контролю за їх результативністю (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зупинимося на окремих елементах запропонованої моделі. 
Важливим компонентом моделі є зміст підготовки. Він потребує корекції навчальних планів і 

програм, створення нових підручників, навчальних посібників, удосконалення певних видів практики, 

Рис.1. Модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва. 
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науково-дослідної та позааудиторної роботи з метою розвитку у студентів суспільнo і професійно-
педагогічно спрямованих якостей; оволодіння ними соціально-педагогічними знаннями (законодавчі та 
правові документи щодо проблем захисту дитинства, основи соціального виховання, умови збереження 
та зміцнення здоров'я молодших школярів, специфіка взаємодії суб'єктів соціального виховання), 
психолого-педагогічними знаннями (державні документи про виховання, сучасні підходи до виховання, 
історія педагогіки, етнопедагогіка, зміст виховної роботи в сучасній зарубіжній школі, психологічні 
особливості молодшого школяра, напрями виховання, зміст, методи і форми організації виховної роботи 
в початкових класах, специфіка роботи класного керівника початкової школи, передовий педагогічний 
досвід виховання в початковій школі) та методичними знаннями (особливості педагогічної діагностики, 
технологія планування виховної роботи, організація і виховання колективу молодших школярів та 
керівництво ним, робота з дитячими організаціями та об'єднаннями, робота з різними категоріями дітей, 
робота з батьками учнів початкових класів та громадськістю, спільна виховна робота вчителя і 
вихователя ГПД); формування у студентів гностичних, проектувальних, комунікативних, 
організаторських, координаційних, прикладних умінь та умінь педтехніки, необхідних для виконання 
функцій класного керівника початкових класів. Виховна робота, на думку П. Таланчука, повинна стати 
пріоритетною у практиці навчання студентів педагогічних закладів [5], спрямованого на те, щоб навчити 
майбутніх педагогів створювати виховне середовище, систему соціальної допомоги в розвитку і 
саморозвитку особистості, умови найбільшої комфортності, психологічної захищеності її в життєвих 
ситуаціях. 

Втім для того, щоб задовільнити сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх спеціалістів, 
потрібно певним чином вибирати не тільки зміст, а й методи і форми навчання. Причому традиційних 
методів та форм для цього уже недостатньо, оскільки одним з найбільш їх суттєвих недоліків є те, що 
вони направлені переважно на оволодіння фактичним матеріалом. Студент, при використанні 
викладачем традиційних методів і форм навчання, найчастіше виступає в ролі об'єкта навчання, він 
повинен засвоїти і відтворити матеріал, який запропонований йому викладачем. Однак метою підготовки 
майбутніх учителів до класного керівництва є необхідність розвитку мислення студентів, оволодіння 
його методами (розумовими діями), тому слід перевагу надавати активним методам і формам. 

Слід також зауважити, що традиційні методи і форми зорієнтовані в основному на вербально-
логічний підхід, який не враховує достатньою мірою індивідуальних особливостей сприйняття 
інформації та варіативності типів мислення студентів. Тому врахування особливостей типу мислення при 
організації навчального процесу може забезпечити істотний прогрес у пізнавальній діяльності студентів. 

Ще одним завданням підготовки майбутніх учителів до класного керівництва є підвищення 
підготовленості студентів до майбутньої практичної діяльності. Тому важливою є розробка методів і 
форм навчання, які дозволяють відпрацювати поведінку майбутніх спеціалістів в умовах, що 
максимально наближені до реальних. 

Необхідність роботи в колективі висунули також завдання розвитку навичок спілкування у студентів. 
Цьому особливо сприяють інтерактивні методики навчання. 

Ще однією з основних тенденцій щодо зміни методів і форм навчання є перехід від концепції 
жорсткого управління до системи організації, підтримки та стимулювання самостійної пізнавальної 
діяльності студентів, створення умов до творчості. 

Нарешті ще одним з ключових моментів, який потрібно враховувати при виборі методів та форм, є 
необхідність забезпечення мотивації навчання, що, як і розвиток мислення, потребує врахування 
психологічних особливостей студентів [6:234-235]. 

Успіх реалізації змісту, методів та форм підготовки залежатиме від використання можливостей і 
вдосконалення існуючих шляхів підготовки (рис.1). Пріоритетне місце в системі підготовки майбутнього 
класного керівника займає спецкурс "Методика роботи класного керівника", про важливість 
впровадження якого зазначав ще М.І. Болдирєв [7]. Нагальна необхідність створення спецкурсу виникла 
у зв'язку з тим, що в чинних програмах з педагогіки, методики виховної роботи (такий курс викладається 
в окремих вищих педагогічних закладах України) недостатньо розкрито питання організації позаурочної 
виховної роботи з молодшими школярами. Означений спецкурс відіграє системоутворюючу роль у 
процесі фахової підготовки студентів, є проміжною ланкою між теоретичним засвоєнням знань з теорії і 
методики виховної роботи на молодших курсах та їх практичним застосуванням у реальних умовах 
сучасної школи. Мета спецкурсу - дати студентам, майбутнім учителям початкових класів, 
систематизовані знання з виховної роботи, напрямів класного керівництва, технології постановки та 
здійснення виховних цілей, оптимальних умов для розвитку особистості та колективу, співпраці з 
батьками та громадськими організаціями; формувати уміння та навички позакласної виховної роботи. 

Основні завдання спецкурсу: 
- формувати у студентів цілісне уявлення про роль і місце класного керівника у початковій школі за 

нових соціо-культурних умов; 
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- ознайомити зі специфікою взаємодії класного керівника з психологом, соціальним педагогом та 
вихователем ГПД; 

- оволодіти методами вивчення класним керівником учнів початкових класів; 
- розкрити специфіку планування класним керівником виховної роботи; 
- вивчити особливості створення і виховання учнівського колективу в початковій школі; 
- оволодіти формами виховної роботи в початкових класах; 
- визначити роль класного керівника в роботі дитячих громадських організацій; 
- розкрити зміст роботи класного керівника з різними категоріями дітей початкових класів; 
- оволодіти методикою роботи класного керівника з батьками молодших школярів. 
У структурі загальнопедагогічної підготовки вчителя початкових класів вивчення спецкурсу 

"Методика роботи класного керівника" розраховане нами на 30 годин (14 – лекційних, 14 – практичних, 2 
– лабораторних заняття). Теми спецкурсу мають бути продумані так, щоб всі разом вони розкривали 
систему роботи класного керівника, а кожна окремо - методику здійснення певного напряму діяльності 
класного керівника початкової школи. Пропонуємо наступний тематичний план спецкурсу: 

1.Роль і місце класного керівника в початковій школі за нових соціо-культурних умов. 
2.Робота класного керівника по вивченню учнів початкових класів. 
3.Планування класним керівником виховної роботи. Введення документації класу. 
4.Робота класного керівника по організації і вихованню учнівського колективу. 
5.Взаємодія класного керівника з дитячими громадськими формуваннями. 
6.Робота класного керівника з різними категоріями дітей. 
7.Робота класного керівника з батьками учнів. 
Втім готовність до виховної роботи включає як обов'язковий компонент потреби фахівця у 

професійному самовдосконаленні. Тому в кожного студента під час навчального процесу необхідно 
розвивати здібності самовиховання і самоосвіти, тобто забезпечувати кожному перспективу 
внутрішнього росту. Це означає: не давати студентові готові педагогічні рецепти, а правильно його 
орієнтувати в самостійних пошуках шляхів професійного становлення, допомагати йому засвоїти думку 
про необхідність поєднання самовдосконалення з ростом професійної майстерності. 

Таким чином, запропонована модель підготовки до класного керівництва дає уяву про 
багатогранність досліджуваного процесу, місце кожного компонента в системі сучасної підготовки. 
Проте реалізація моделі потребує і осмислення послідовності дій із впровадження окремих компонентів, 
що вимагає надалі опису технології підготовки майбутніх учителів початкової школи до класного 
керівництва. 
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Шквыр О.Л. Модель подготовки будущих учителей начальной школы к классному руководству. 

В статье сделана попытка смоделировать современную подготовку будущих классных руководителей 
начальной школы. 

Shkvyr O.L. Model of preparation of the future teachers of primary school to the class guidance. 

This article is an attempt to make a model of modern preparation of the future class-instructors of primary 
school. 
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ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ  В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО-
ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ  

Автор проводить теоретичний аналіз методичної літератури з питання особистісно-орієнтованого 
навчання та формулює вимоги до професійної підготовки вчителя фізики в контексті  сучасної 

філософії освіти. 

Особистісно-орієнтоване навчання – це континуум навчання, навчально-виховної діяльності, 
виховання, самовиховання, соціалізації, тобто єдність усіх процесів, що розвивають, пристосовують, 
формують, "створюють" особистість [9]. 

В особистісно-орієнтованому навчанні одні вбачають реалізацію індивідуального підходу через 
організацію і подачу навчального матеріалу різного рівня трудності (звідси розподіл учнів на сильних, 
середніх, слабких). Інші пов'язують його з інноваційними процесами в освіті, що активізувалися в 
останні роки у зв'язку з появою гімназій, ліцеїв, коледжів, де використовуються різні форми 
диференційованого навчання. 

Науковими основами розробки і впровадження розглядуваної системи у навчанні фізики стали: теорія 
змістовного (теоретичного) узагальнення навчального матеріалу з фізики у процесі його вивчення в 
середній школі (В.В. Давидов, О.І. Ляшенко); теорія блочно-модульного структурування змісту 
навчального матеріалу, як у "просторі", так і в "часі": укрупнення дидактичних одиниць у вигляді систем 
задач (А.К. Волошина, П.М. Ерднієв, А.І. Павленко) та організація матеріалу, що вивчається, у блоки, 
схеми, опорні конспекти (В.Ф. Шаталов та ін.); психолого-педагогічна концепція індивідуалізації та 
диференціації процесу навчання основам наук (Ю.З. Гільбух, О.А. Кірсанов, І. Унт та ін.) і фізики 
зокрема (О.І. Бугайов, О.В Сергєєв та ін.) та здійснення на цій основі особистісно-суб´єктного підходу у 
навчанні фізики; концепція розвитку пізнавальних інтересів учнів, мотивація учіння (Г.І. Щукіна, А.К. 
Маркова), розвитку іх пізнавальної самостійності (А.К. Громцева, В.К. Буряк, П.І. Підкасистий та ін.) [2]. 

Актуальність особистісно-орієнтованого навчання зумовлена необхідністю кардинальних змін не 
тільки в змісті освіти (що пов'язується звичайно зі зміною навчальних планів, програм, підручників), але 
й у технології освітнього процесу, який розуміється як своєрідне сполучення навчання (діяльність 
суспільства) та навчально-пізнавальної діяльності – індивідуально значущої діяльності окремого 
суб'єкта, в якій реалізується досвід його життєдіяльності. Спеціально організоване навчання є основним, 
але далеко не єдиним джерелом цього досвіду. 

В умовах особистісно-орієнтованого навчання вчитель отримує іншу роль і функцію в навчальному 
процесі, зовсім не менш значущу, ніж при традиційній системі навчання. Якщо у традиційній системі 
освіти вчитель разом з підручником були основними і найбільш компетентними джерелами знань, а 
вчитель був до того ж і контролюючим суб'єктом пізнання, то за новою парадигмою освіти вчитель 
більше виступає в ролі організатора самостійної активної пізнавальної діяльності учнів, компетентного 
консультанта і помічника. Його професійні вміння повинні бути спрямовані не просто на контроль знань 
і вмінь школярів, а на діагностику їх діяльності, щоб своєчасно допомогти кваліфікованими діями 
уникнути труднощів, які намічаються в пізнанні і застосуванні знань. Ця роль значно складніша, ніж у 
традиційному навчанні, і вимагає від учителя більш високого ступеня майстерності [5]. 

Тому мета дослідження полягає у розкритті сутності  особистісно-орієнтованого навчання та його 
впливу на професійну діяльність саме вчителя фізики.    

Завдання дослідження – провести теоретичний аналіз сучасної методичної літератури з питання 
особистісно-орієнтованого навчання та зробити висновки щодо шляхів удосконалення професійної 
підготовки вчителя фізики у контексті сучасної філософії освіти.  

Для особистісно-орієнтованого навчання надзвичайно важливими є такі положення: особистісно-
орієнтоване навчання повинно забезпечувати розвиток і саморозвиток особистості учня, виходячи з 
виявлення його індивідуальних особливостей як суб'єкта пізнання і предметної діяльності; освітній 
процес особистісно-орієнтованого навчання надає кожному учню, спираючись на його здібності, 
схильності, інтереси, ціннісні орієнтації і суб'єктний досвід, можливість реалізувати себе в пізнанні 
навчальної діяльності, поведінці; зміст освіти, її засоби і методи відбирають та організуються так, щоб 
учень міг проявити вибірковість до предметного матеріалу, його виду і форм; критеріальна база 
особистісно-орієнтованого навчання враховує не тільки рівень досягнутих знань, умінь, навичок, але і 
сформованість певного інтелекту (його властивості, якості, характер проявів); освіченість як сукупність 
знань, умінь, індивідуальних здібностей є найважливішим засобом становлення духовних та 
інтелектуальних якостей учня, що виступає основною метою сучасної освіти; навченість і освіченість не 
тотожні за своєю природою та результатами; у даному контексті традиційне навчання не може бути 
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провідним у цілісному освітньому процесі. Значущими стають ті складові, котрі розвивають 
індивідуальність учня, створюють усі необхідні умови для його саморозвитку, самовираження;  
особистісно-орієнтоване навчання будується на принципі варіативності, тобто визнанні розмаїтості 
змісту і форм навчального процесу, вибір яких повинен здійснюватися вчителем, вихователем з 
урахуванням мети розвитку кожної дитини, його педагогічної підтримки в пізнавальному процесі, 
скрутних життєвих обставинах [8]. 

Школа завжди ставила перед собою за мету розвиток особистості. Ця мета постійно декларувалася як 
завдання всебічного, гармонійного розвитку особистості. Існували соціально-педагогічні моделі цього 
розвитку, вони описувалися у виді соціокультурних зразків, якими було потрібно опанувати. Але 
особистість розумілася як носій цих зразків, як виразник їхнього змісту. 

Вітчизняна педагогіка, будуючи процес навчання і виховання, виходила в основному з визнання 
провідної ролі (детермінації) зовнішніх впливів (ролі педагога, колективу, групи), а не саморозвитку 
окремої особистості. 

Аналогічно розроблялися й відповідні дидактичні моделі, через які реалізовувався індивідуальний 
підхід у навчанні. Він зводився в основному до поділу учнів на сильних, середніх, слабких; до 
педагогічної корекції через спеціальну організацію навчального матеріалу за ступенями його об'єктивної 
складності, рівню вимог до оволодіння цим матеріалом (програмоване, проблемне, розвиваюче 
навчання). 

У теперішній час провідними педагогами (Монахов В.М., Тализіна Н.Ф., Махмутов М.І., Машбиц 
Е.І., Подмазін С.І.) розробляється інший підхід до розуміння й організації особистісно-орієнтованого 
навчання. В основу його покладено визнання індивідуальності, самобутності, самоцінності кожної 
людини, його розвитку не як "колективного суб'єкта", але насамперед як індивіда, наділеного своїм 
неповторним суб'єктним досвідом. 

Реалізація особистісно-орієнтованої системи навчання вимагає зміни "векторів" у педагогіці: від 
навчання, як нормативно побудованого процесу (і в цьому значенні жорстко регламентованого), до 
навчально-пізнавальної діяльності, як індивідуальної діяльності школяра, його корекції та педагогічної 
підтримки. 

Навчання не стільки задає вектор розвитку, скільки створює для цього всі необхідні умови. Тим 
самим істотно змінюється функція навчання. Завдання навчання  - не планувати загальну, єдину й 
обов'язкову для всіх лінію психічного розвитку, а допомагати кожному учню з обліком наявного в нього 
досвіду пізнання вдосконалювати свої, індивідуальні здібності, розвиватися як особистість. 

Розвиток здібностей учня – основне завдання особистісно-орієнтованої педагогіки, і "вектор" 
розвитку будується не від навчання до навчально-пізнавальної діяльності, а, навпаки, від учня до 
визначення педагогічних впливів, що сприяють його розвитку. На це повинен бути націлений увесь 
освітній процес. 

Реалізація особистісно-орієнтованого навчання вимагає розробки такого змісту освіти, куди 
включаються не тільки наукові знання, але й метазнання, тобто прийоми і методи пізнання. Важливим є 
розробка спеціальних форм взаємодії учасників освітнього процесу (учнів, учителів, батьків). 

Визнання учня головною діючою фігурою всього освітнього процесу становить сутність особистісно-
орієнтованої педагогіки. 

Побудова особистісно-орієнтованої системи навчання виходить з наступних положень: пріоритет 
індивідуальності, самоцінності, самобутності дитини як активного носія суб'єктного досвіду, що 
складається задовго до впливу спеціально організованого навчання в школі (учень не стає, а споконвічно 
є суб'єктом пізнання); освіта - єдність двох взаємозалежних складових: навчання і навчально-
пізнавальної діяльності; проектування освітнього процесу повинно передбачати можливість 
відтворювати навчально-пізнавальну діяльність як індивідуальну діяльність з трансформації 
(перетворення) соціально значущих нормативів (зразків) засвоєння, заданих у навчанні; при 
конструюванні і реалізації освітнього процесу необхідна особлива робота з виявлення досвіду кожного 
учня, його соціалізації ("окультурення"); контроль за способами навчальної роботи, співробітництво 
учня і вчителя, спрямоване на обмін різного змісту досвіду; спеціальна організація колективно 
розподіленої діяльності між всіма учасниками освітнього процесу; в освітньому процесі відбувається 
"зустріч" суспільно-історичного досвіду, що задається навчанням, і даного (суб'єктного) досвіду учня, 
реалізованого ним у навчанні; взаємодія двох видів досвіду (суспільно-історичного й індивідуального) 
повинна йти не за лінією витиснення індивідуального "наповнення" його суспільним досвідом, а шляхом 
їхнього постійного узгодження, використання всього того, що накопичено учнем як суб'єктом пізнання в 
його власній життєдіяльності; навчально-пізнавальна діяльність учнів саме тому не є прямою проекцією 
навчання; розвиток учня як особистості (його соціалізація) йде не тільки шляхом оволодіння ним 
нормативною діяльністю, але й через постійне збагачення, перетворення суб'єктного досвіду як 
важливого джерела власного розвитку; навчально-пізнавальна діяльність як діяльність учня, що 
забезпечує пізнання (засвоєння), повинна розвертатися як процес, описуватися у відповідних термінах, 
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що відбивають його природу, психологічний зміст; основним результатом навчально-пізнавальної 
діяльності повинно бути формування пізнавальних здібностей на основі оволодіння відповідними 
знаннями й уміннями [8]. 

Урок був і залишається основною формулою освітнього процесу, але в системі особистісно-
орієнтованого навчання істотно змінюється його функція, форма організації. В цьому випадку урок 
націлений не на повідомлення і перевірку знань (хоча й такі уроки потрібні), а на виявлення суб'єктного 
досвіду учнів щодо змісту, який викладається вчителем. Нерідко вчитель та учень по-різному 
сприймають той самий зміст. У зв'язку з цим необхідне їхнє узгодження, переклад того змісту, яким 
володіє учень, на науковий зміст, тобто своєрідне "окультурення" суб'єктного досвіду учня. Саме таке 
завдання повинен вирішувати вчитель за допомогою всього класу на уроці. 

Робота на уроці з суб'єктним досвідом учня потребує від учителя спеціальної підготовки: не просто 
викладу свого предмету, а аналізу змісту матеріалу, який вже засвоїли учні з теми [3]. 

У цих умовах змінюється режисура уроку: учні не просто слухають розповідь учителя, а постійно 
співробітничають з ним у діалозі, висловлюють свої думки, діляться своїми знаннями, обговорюють те, 
що пропонують однокласники, відбирають за допомогою вчителя той зміст, який закріплений науковим 
знанням. Учитель постійно звертається до класу з питаннями типу: що ви знаєте про це; які ознаки, 
властивості могли б виділити (назвати, перелічити і т. ін.), де вони, на вашу думку, можуть бути 
використані; з якими з них ви вже зустрічалися тощо. У ході такої бесіди немає правильних 
(неправильних) відповідей, просто є різні позиції, погляди, виділивши які, вчитель потім починає 
"відробляти" їх з позиції свого предмета, дидактичних цілей. Він повинен не примушувати, а 
переконувати учнів прийняти той зміст, що він пропонує з позиції наукового знання. Учні не просто 
засвоюють готові знання, а усвідомлюють, як вони отримані, чому в їхній основі лежить той чи інший 
зміст. Учень при цьому є "творець" цього знання; учасник його породження. Тому засобами збагнення 
вчителем цього процесу є: використання різноманітних форм і методів організації навчальної діяльності, 
що дозволяють розкривати суб'єктний досвід учнів; створення атмосфери зацікавленості кожного учня в 
роботі класу; стимулювання учнів до висловлень, використання різних способів виконання завдань без 
остраху помилитися, одержати неправильну відповідь і т. ін.; використання в ході уроку дидактичного 
матеріалу, що дозволяє учню вибирати найбільш значущі для нього види і форми навчання; оцінка 
діяльності учня не тільки за кінцевим результатом (правильно – неправильно), але і в процесі його 
досягнення; заохочення прагнення учня знаходити свій спосіб роботи (рішення задачі); аналізувати 
способи роботи інших учнів у ході уроку, вибирати й освоювати найбільш раціональні; створення 
педагогічних ситуацій спілкування на уроці, які дозволяють кожному учню виявляти ініціативу, 
самостійність, вибірковість у способах роботи; створення обстановки для природного самовираження 
учня [8, 9]. 

Ці загальні цілі і засоби організації особистісно-орієнтованого уроку, природно, повинні бути 
конкретизовані вчителем у залежності від призначення уроку, його тематичного змісту. Учитель 
повинний сам складати "режисуру" уроку в залежності від його теми, рівня підготовленості класу, 
цільової настанови, часу проведення уроку і т. ін. Тому в залежності від типу уроку повинні існувати 
різні критерії ефективності його проведення. Єдиних критеріїв не може бути.  

Критерії, що дозволяють аналізувати діяльність учителя на уроці з особистісно-орієнтованою 
спрямованістю, можуть бути такими: наявність в учителя навчального плану проведення уроку в 
залежності від готовності класу; використання проблемних пошуково-творчих завдань; застосування 
завдань, що дозволяють учню самому вибирати тип, вид і форму матеріалу (словесну, графічну, умовно-
символічну); створення позитивного емоційного настрою на роботу всіх учнів у ході уроку; 
повідомлення на початку уроку не тільки теми, але й організації навчальної діяльності в ході уроку; 
обговорення з учнями наприкінці уроку не тільки того, що "ми довідалися" (чим опанували), але й того, 
що сподобалося (не сподобалося) і чому; що б хотілося виконати ще раз, а що  змінити; стимулювання 
учнів до вибору й самостійного використання різних способів виконання завдань; оцінка (заохочення) 
при опитуванні на уроці не тільки правильної відповіді учня, але й аналіз того, як учень міркує, який 
спосіб використовував, чому й у чому помилився; оцінка, що виставляється учню наприкінці уроку, 
повинна аргументуватися по ряду параметрів: правильності, самостійності, оригінальності; при 
домашньому завданні називається не тільки тема й об'єм завдання, але докладно роз'ясняється, як варто 
раціонально організувати свою навчальну роботу при виконанні домашнього завдання [9]. 

Технологія навчання фізики в умовах особистісно-орієнтованого навчання ще має ряд актуальних 
проблем, які потребують подальшого аналізу та розв'язку, або ж перевірки альтернативних модельних 
варіантів їх практичного вирішення. До таких треба віднести: проблему організації планування та 
реалізації навчально-виховного процесу, створення спеціального комплексу дидактичних засобів; 
проблема зв'язків, взаємодії та інтеграції "у часі" уроків фізики в окремо взятому семестрі з іншими 
навчальними предметами природничо-математичного циклу; проблема оптимального вибору часу 
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проведення уроку і його диференціації за даною ознакою; проблема адаптації використання існуючих 
підручників і посібників з фізики. 
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ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ   ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ 

Подано коротку характеристику  теоретичних  основ професійної підготовки майбутнього вчителя 
української мови і літератури, формування його як толерантної національно-мовної особистості в 

умовах педагогічного університету. 

Проблеми  духовного стану українського суспільства,  реального утвердження державності 
української мови в усіх сферах  офіційного  і неофіційного використання, зниження мовленнєвої 
культури  громадян сьогодні хвилюють науковців-філологів, культурологів, педагогів, громадськість. 
Рідна мова, словесність складають ту скарбницю, в якій зосереджуються внутрішні сили народу, основні 
початки виховання національної самосвідомості громадянина України, соціального іміджу, 
міжнародного авторитету.  

Роздумуючи про роль і сутність мови, А.Бортняк зауважує, що  в інших країнах не розуміють, "як 
можна закликати любити свою рідну мову". На його думку, "це все одно, що закликати... дихати. А 
дихати ж хочеться чистим, свіжим повітрям!" [1]. 

До речі, саме з чистим  повітрям, кришталевою  джерельною водою порівнювали  мову  вчителя-
словесника  учні,  студенти, педагоги зі стажем  при опитуванні, яке ми проводили у м.Глухові Сумської 
області. Для  67 відсотків працюючих учителів і лише  для 34 відсотків  сучасної учнівсько-студентської 
молоді  це був або є реально існуючий, а не омріяний  оберіг рідної мови і культури як основи 
національної самосвідомості і самобутності.  Саме від учителя української мови і літератури, його 
професійної культури, професійної майстерності  залежить у повній мірі виховання національно 
свідомої, духовно багатої мовної особистості молодого громадянина і патріота Української держави. 

Розгляд теоретичних розвідок, вивчення досвіду професійної підготовки студентів на факультетах 
української філології педагогічних (зокрема Уманського, Житомирського, Глухівського, Луганського, 
Переяслав-Хмельницького, Сумського, Тернопільського) і класичних (Харківського, Херсонського, 
Черкаського, Запорізького) університетів, професійної діяльності вчителів української мови та 
літератури Сумської, Харківської, Чернігівської, Вінницької областей дали змогу виявити низку 
суперечностей,  зокрема між:  

-глобальними соціокультурними перетвореннями у світі, в Україні і традиційною системою 
педагогічної освіти; 

-вимогами, що ставляться освітнім середовищем до особистості вчителя української мови і 
літератури, та нечітким виконанням, а то й ігноруванням цих вимог  при формуванні  контингенту 
студентів філологічних факультетів  університетів; 

- творчим характером майбутньої  педагогічної  діяльності і слабкою орієнтацією на  професію 
вчителя-словесника системи  підготовки у ВНЗ; 

- необхідністю створення такої системи підготовки майбутнього вчителя-україніста, яка б відповідала 
вимогам до  професійно-педагогічної компетентності сучасного педагога   в умовах  реалізації  
особистісно  орієнтованої парадигми  освіти, і недостатнім  рівнем системного аналізу зарубіжних 
тенденцій та  перспективних підходів до підготовки вчителя  словесності;  

   - певним науковим напрацюванням окремих аспектів  професійної підготовки майбутніх учителів 
української мови і літератури та відсутністю цілісного теоретичного і методичного обґрунтування  
навчально-пізнавальної, науково-дослідницької, практично-діяльнісної   складових, здійснюваних у 
системному взаємозв'язку; 

- потребами сучасних загальноосвітніх закладів  у вихованні висококультурного, толерантного  і  
реальним станом мовної, літературної, культурологічної, українознавчої, психолого-педагогічної  
підготовки майбутніх учителів української словесності в педагогічних університетах; 

  - соціальними потребами в підготовці  вчителя-дослідника, новатора, здатного до творчої діяльності,  
та недостатньою розробленістю педагогічних технологій, спрямованих на розвиток його самостійності, 
створення умов для його самореалізації тощо. 

Питання професійного становлення – в центрі уваги вчених, педагогів. Науковцями  розробляються 
концептуальні ідеї  нової стратегії професійної підготовки студентів ВНЗ  (О. Абдулліна, 
С. Архангельський, Н. Кузьміна, В. Сластьонін, П. Підкасистий та ін.), розглядаються проблеми 
формування і розвитку педагогічної майстерності, педагогічної творчості (І. Зязюн, Є. Барбіна, 
В. Моляко, В. Семиченко, С. Сисоєва та ін.); особистісної культури (В. Кан-Калик, М. Лещенко,  
О. Рудницька, Р. Хмелюк). Є. Бондаревською, В. Сластьоніним, Є. Шияновим та ін. розроблено зміст  
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педагогічної освіти в університеті, складовими якої вчені вважають  культурологічний, антропологічний, 
психолого-педагогічний і технологічний  блоки.  

Філософські аспекти вищої освіти аналізують  В. Андрущенко, В. Кремень, В. Лутай та ін., питанням 
історії вищої педагогічної  освіти та  її  теоретико-методологічної  основи  присвячені  праці   
В. Майбороди, В. Лугового, М. Ярмаченка, Н. Дем´яненко та ін.,   тенденції професійної педагогічної 
освіти в Україні та зарубіжних країнах на різних етапах історичного розвитку досліджуються 
Н. Абашкіною, О. Глузманом,   Л. Пуховською, Л. Хомич та ін.  

Окремі  аспекти мовознавчої, літературознавчої, методичної підготовки вчителя-словесника, 
формування його як мовної особистості  розглядаються у працях   І. Білодіда, О. Біляєва,  Н. Волошиної, 
Т. Донченко, С. Карамана, Г. Клочека, В. Кононенка, Л. Мацько, Л. Мірошниченко, Л. Паламар, 
Є.І. Пасічника,  М. Пентилюк, М. Стельмаховича, Б. Степанишина, Л. Струганець,  П. Хропка  та ін., 
проте  бракує робіт, де  була б подана цілісна система професійної підготовки майбутнього вчителя 
української мови і літератури в умовах педагогічного університету.  

У межах даної статті зупинимось на теоретичних засадах гуманітарної, мовознавчої, 
літературознавчої, психолого-педагогічної підготовки майбутнього вчителя української словесності, 
формуванні його як толерантної національно-мовної особистості та пошуковця-дослідника.  
Дослідження наукової літератури, проведення  експериментальної роботи на філологічному факультеті 
Глухівського державного педагогічного університету упродовж 1997-2002рр.  дають підстави для 
формулюванння наступних положень і висновків. 

Визначальним у формуванні  теоретико-методологічних засад професійної підготовки є системний 
підхід, широко представлений у дослідженнях А. Алексюка, І. Блауберга, В. Лугового, В. Садовського, 
В. Семиченко, Е.Юдіна. У своєму дослідженні ми спираємось на теоретично обґрунтовані А. Лігоцьким  
концептуальні  засади  створення вітчизняної різнорівневої системи професійної підготовки фахівців у 
ВНЗ [2]. При цьому зазначимо, що наше дослідження триває, потребують розробки питання професійної 
підготовки на кожному освітньо-кваліфікаційному рівні, педагогічна практика філологів. 

Важливе значення у професійній підготовці майбутнього вчителя української мови і літератури 
мають його світоглядні позиції. Філософськими передумовами формування толерантної мовної 
особистості  майбутнього педагога-словесника мають стати комунікативна філософія, діалогізм як єдина 
форма міжособистісних стосунків і принцип людського співжиття. В якості методологічної основи ми 
спираємося на культурологічну і діалогову концепції М. Бахтіна і В. Біблера, згідно з якими  культура 
постає як антропологічний феномен.  

Обґрунтовуючи принцип діалогізму, видатний філолог і філософ М. Бахтін  здійснив справжній 
"лінгвістичний  поворот"(Л. Дротянко), перевівши поняття "діалог" у філософську категорію. Йому 
вдалось розкрити  суть монологізму, що довгі десятріччя  панував у нашому суспільстві в умовах 
тоталітарного режиму. На думку М.Бахтіна, саме диктат монологічного утвердження особистості 
приводить до духовної слабкості, її повної духовної загибелі. Особистість, стверджує М. Бахтін у ряді 
праць, не замкнута, самодостатня й ізольована річ в собі, ця особистість  відкрита світу людей, отже,   
діалог "на вищому рівні"  – це діалог особистостей [3]. 

Однією з найактуальніших проблем нашого часу стає усвідомлення потреби нової гуманістичної 
парадигми освіти, яка формує особливу атмосферу  естетичного і етичного ставлення до людей, 
навколишнього світу, культури, ставить за мету  формування такого  фахівця української мови і 
літератури, рівень підготовки якого  гармонійно поєднує освіченість, професіоналізм, духовність, 
моральну вихованість, розвиток особистості педагога у відповідності з  духовними  цінностями 
національної і загальнолюдської  культури. Таким чином, посилюється роль сучасної  університетської 
педагогічної освіти, яка  повинна  реалізувати  функцію збереження і відтворення  гуманістичних 
традицій вітчизняної і світової  культури, надати студентам можливості оволодіти системою 
антропологічного знання, запропонованого в навчальних  курсах психолого-педагогічних, 
соціогуманитарних і культурологічних дисциплін, побудованих на принципах проблемно-змістового 
взаємозв'язку. 

Учитель повинен  викладати українську мову і літературу в контексті розвитку сучасної культури 
Щодо технології підготовки учителя, на думку академіка І. Зязюна, то треба індивідуально готувати 
кожного, бо "учительська професія, за Костянтином Ушинським,– це професія мистецька... треба, щоб 
було почуття задоволення, що живеш в національному соціумі, знаєш національну культуру, вмієш цю 
культуру презентувати. .. Без національного не можна виховати особистість [4]. Саме  культура, 
мистецтво має величезну здатність  впливати на людину таємницею прекрасного. Л. Міллер 
запевнює:"Відроження  культури, істинного інтересу до  літератури  неможливе  без повернення до 
естетичного  критерію."[ 5: 6]. 

Цілком правомірною є  пропозиція науковців про введення або посилення значущості, професійної 
практикоорієнтованості навчальних курсів професійної естетики,  етики, педагогічної майстерності, 
висловлена на спільному засіданні Президії АПН України та вченої ради Тернопільського університету 
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ім. Володимира Гнатюка [4]. У процесі їх вивчення  студенти знайомляться з вимогами до особистості 
вчителя, опановують основні  елементи педагогічної  майстерності і пов'язані з  ними моральні норми 
діяльності, визначають власні життєві позиції, осмислюють власне "Я". 

 Професія вчителя мови і літератури – це насамперед  творча професія, тому вважаємо актуальною 
думку міністра освіти і науки України В. Кременя про запровадження спеціального  відбору на 
педагогічні спеціальності у вигляді творчого конкурсу: "Якщо студент за роки навчання недостатньо 
опанував якусь тему, то він у майбутньому зможе її легко надолужити. Але якщо він органічно не 
здатний до роботи з дітьми, то це виправленню не підлягає, і ми п'ять років даремно витрачаємо 
державні кошти, мучимо цю людину, яка ніколи не стане педагогом... Треба, щоб кожне слово, кожне 
речення педагога демонструвало багатство культури і позитивно впливало на учня"[6]. 

Багатостороння, жива сутність рідного слова повинна бути врахована  у викладанні мовознавчих 
дисциплін. Курс сучасної української літературної мови є своєрідним центром  історико-лінгвістичної 
підготовки і формування лінгвістичного мислення студентів факультетів української філології 
педуніверситеів. Серед основних принципів побудови навчального матеріалу  даної дисципліни – 
системість і професійна спрямованість, причому принцип системності має бути осмислений не лише як 
відображення системності мови, але й як забезпечення "взаємоув'язаності і взаємообумовленості" 
(Р. Гайсіна) знань, їх якісної цілісності. Суть принципу   професійної спрямованості – в орієнтованості на 
підготовку ерудованого, творчо мислячого фахівця, здатного бачити і оцінювати тенденції, динаміку 
змін  як в самій мові, так і науці про мову.  

Майбутній фахівець української філології має бути причетним до аналізу мовної ситуації в 
Українській державі, що суттєво впливає на рівень мовної культури. З одного боку,  в Україні 
"продовжує зростати модус присутності української мови в усіх без винятку сферах життя", в 
національну мову повертається традиційний мовленнєвий етикет, мовотворчість репресованих, 
заборонених, емігрованих і забутих письменників, політиків, учених, діячів культури, лексикологія 
активно очищається від радянізмів і збагачується новими термінами [7: 18].  З іншого - тривогу викликає 
невміння володіти мовою, низький рівень мовної  культури, грубе поводження зі словом. Величезну роль 
у формуванні мовного смаку відіграють ЗМІ.  Виникає протиріччя: з однієї сторони лексичний вибух 
останнього десятиліття, а з другої – неконтролюючий  потік іншомовних сліов, зловживання  
вульгарною, зниженою і жаргонною лексикою, низька мовна культура. 

Досить складною залишається проблема   виховання     мовної   особистості   у   східному,   
південному регіонах України, де російська мова  продовжує витісняти українську на всіх рівнях.  

Мовна картина сучасного студентства  складається  під впливом мінливих  соціальних умов. Така 
мовна особистість не трансформується,  а формується, тому процеси національного відродження 
активізують національно-культурну свідомість, збільшують  роль рідної мови у формуванні мовної 
особистості [8]. Таким чином, мова йде про формування під впливом соціолінгвістичних факторів 
сучасної мовної особистості, під якою О.А. Семенюк  пропонує розуміти мовну особистість, яка 
сприймає зміни у мові, прилаштовує свій тезаурус (лексикон) до вимог існуючих реалій, формує для себе 
фрагменти нової мовної  картини світу [9: 78].  

З цією метою важливо, наприклад, увести в  курси сучасної української мови, культури мови, 
стилістики  розділ екології мови, посилити спілкування студентів з українською класикою. 

Сконцентрований у  слові духовний і практичний досвід поколінь найкраще, найраціональніше  
розкривається  через осмислення його походження. Навчитись усвідомлювати  послідовність руху думки,  
закодованої  в кінцевому історичному розвитку  слова, є однією з головних  основ пізнанния рідної мови, 
тому в курсі мови і методики повинні  належне місце зайняти елементи етимології. 

Мовна особистість вчителя  найбільшою мірою реалізується в його діяльності, індивідуальному стилі 
діяльності: досить важливими є і тон  мовлення, і манера спілкування з учнями, і міміка руху, жестів, і 
здатність розуміти ситуацію, оцінювати її, орієнтуватись в ній, керувати нею. Усе це важливі 
компоненти професійної культури, саме від розвитку якої, та від професійної майстерності також, багато 
важить, щоб молода  людина  не стала  глухою до краси житття,  багатої музики живого мовлення. Метою навчання 
українській мові   є не просто засвоєння української мови як предмета, а розширення й ускладення 
індивідуальних інтелектуальних ресурсів особистості засобами рідної мови.  

Досить важливо при опануванні кожної  лінгвістичної  дисципліни враховувати взаємозв'язок з 
психолого-педагогічними. Мовознавці, наприклад, вважають, що і в  курсі педагогічної майстерності, і 
стилістики (науковець розробляє це більш детально на заняттях зі стилістики української мови)  
майбутньому педагогу-словеснику важливо опанувати  стилі діяча, мислителя, практика, теоретика, 
активіста, рефлектора.світу [10: 422-428].  

Глобалізаційні процеси торкнулися і королеви шкільних предметів — літератури. Аналіз занять 
учителів і викладачів, бесід з учнями, студентами дають можливість констатувати відсутність у багатьох 
випадках  літературного смаку. Відсутність естетичного критерію, вважає Н.Волошина,  є однією з 
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відповідей на питання, чому сьогодні  читають менше, ніж у часи застою, коли читання  було "краденим 
повітрям", прихованим спротивом мертвому тоталітарному режиму.  

Здається, що все вже вивчено, а насправді духовні  багатства фольклору, класичної літератури все ще 
чекають на своїх вдячних вдумливих читачів. На наше переконання, знання  літератури має визначатись 
не кількістю прочитаних  творів, а роздумами над тим, який слід вони залишили в душі людини, чи  
навчили співтворчості і співпереживання, чи  дали можливість відчути музику письменницького слова, 
чи сприяли вихованню інтелігентності. Тому одним із найважливіших завдань літературної освіти 
майбутніх учителів-словесників має стати розвиток і якісне вдосконалення  читацького сприйняття, що 
потребує опанування мови літератури, опанування умінь і навичок аналізу художнього  тексту, 
актуалізації архетипів у культурній пам'яті читача-студента. Література повинна стати співбесідником, 
своєрідним телефоном довіри, школою самовиховання.  

Науково-дослідницька діяльність, що пронизує систему підготовки майбутніх учителів  української 
мови і літератури упродовж   усього періоду навчання у вищому педагогічному закладі, під час 
проведення експедиційної (фольклорної, літературно-краєзнавчої, діалектологічної, етнографічної) 
роботи, на педагогічній практиці,  в позаудиторний час і характеризується тісним системним 
взаємозв´язком  між цими компонентами, передбачає озброєння студентів  методологією дослідницької  
роботи, сприяє не лише поглибленню і розширенню знань, а й збагачує світогляд студентської молоді, 
стимулює розвиток самостійності, творчого потенціалу, інтелектуальних здібностей кожної особистості, 
індивідуалізації та  естетизації процесу навчання. 
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Semenog O.M.  The Theoretical basis of training future teacher of Ukrainian language and literature. 

This article gives short characteristic of theoretical basis of future teacher of Ukrainian language and literature 
training, forming him as a tolerant national-language individual at  pedagogical university. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ЯК ІНТЕГРАТИВНЕ ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНЕ 
НОВОУТВОРЕННЯ УЧИТЕЛЯ-ВИХОВАТЕЛЯ 

Представлена модель педагогічного професіоналізму в єдності підсистем професіоналізму педагогічної 
діяльності та професіоналізму особистості педагога, а також їх смислоутворюючих чинників - 

педагогічної майстерності та творчості. 

Розвиток сучасних цивілізаційних процесів невід'ємно пов'язаний з утвердженням гуманістично 
орієнтованих парадигм, в контексті яких зростає роль таких суспільних та особистісних цінностей як 
"людина", "духовність", "творчість", "майстерність", "професіоналізм". Відповідно змінюються та 
оновлюються погляди на цілі, зміст та технології педагогічної праці, її суб'єкта - учителя-вихователя як 
людину та професіонала, еталонні моделі яких закладаються у процес багатоступеневої професійної 
підготовки фахівців педагогічного профілю.  

Найбільш теоретично обґрунтованими, методично проробленими та практично реалізованими 
моделями педагогічної праці високої якості сьогодні виступають ідеї та відповідно технології 
педагогічної майстерності (Барбіна Є.С., Зязюн І.А., Кузьміна Н.В., Семиченко В.А., Тарасевич Н.М., 
ін.), педагогічної техніки (Мидинкану В.М., Турчанінова Ю.І., ін.), педагогічної творчості 
(Вишнякова Н.В., Гузій Н.В., Лазарєв М.О., Сисоєва С.О., Скульський Р.П., Раченко І.П., ін.), 
педагогічної культури (Бондаревська О.В., Гриньова В.М., Іванова Т.С., Ісаєв І.Ф., ін.), педагогічної 
компетентності (Адольф В.О., Варданян Ю.В., Добудько Т.В., Маркова А.К., Лук'янова М.І.,ін.), 
педагогічної індивідуальності (Мажар М.І., Пєхота О.М., ін.). Параметр педагогічного професіоналізму 
лишається поки що малодослідженим явищем, хоча з'явилися роботи, в яких здійснюються перші спроби 
наукового осмислення сутності феномену й інтерпретації його змісту та структури (Багаєва І.Д., 
Гребенкіна Л.К., Дьяченко Б.А., Дубасенюк О.А., Кузьміна Н.В., Руднєва Т.І., Синенко В.Я., ін.). Їх 
аналіз показав, що, висвітлюючи ряд важливих ознак та характеристик педагогічного професіоналізму, 
вони обмежуються певними дослідницькими ракурсами, недостатньо цілісно інтегруючи його діяльнісні 
та особистісні сторони.  

Спираючись на існуючі підходи та виходячи з інтегрованої особистісно-діяльнісної сутності 
педагогічного професіоналізму, ми розробили власну модельну конструкцію феномену, концептуальна 
схема якої складається з підсистем професіоналізму педагогічної діяльності та професіоналізму 
особистості педагога. Їх розкриття та обґрунтування як інтегративного новоутворення складає мету та 
завдання даної статті. 

Методологічний принцип єдності свідомості та діяльності, сформульований Рубінштейном С.Л. 
плідно використовується при акмеологічному тлумаченні особистісно-діяльнісної природи категорії 
професіоналізму. Згідно з висновками учених-акмеологів професіоналізм фахівців необхідно вивчати в 
його діяльнісних і особистісних проявах, оскільки в професійній діяльності особистість розвивається, 
нею освоюються не тільки нові способи й алгоритми вирішення професійних задач, не тільки 
розширюється система професійних умінь і навичок, але й набуваються нові знання, розширюється 
кругозір, розвиваються складні загальні та спеціальні можливості, зміцнюються індивідуально-ділові і 
професійно важливі якості, що змінює систему потреб і цінностей суб'єкта праці, мотиваційну сферу 
особистості, без чого нові продуктивні технології не можуть бути засвоєні [1:307]. Педагогічний 
професіоналізм, на нашу думку, також слід визначати цілісністю особистісних та діяльнісних проявів 
феномену як органічно взаємозалежних підсистем, а його концептуальну схему - єдністю 
професіоналізму педагогічної діяльності та професіоналізму особистості педагога як базових складових.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Педагогічний професіоналізм як інтегративне новоутворення учителя-вихователя. 
 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ 

Професіоналізм педагогічної діяльності  
                педагогічна майстерність 

Професіоналізм особистості педагога 
                 педагогічна творчість 
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Аналіз сутності й змісту кожної з виділених підсистем педагогічного професіоналізму спирається на 
власну інтерпретацію базових дефініцій педагогічної діяльності й особистості вчителя як центральних 
понять теорії педагогічної праці у контексті обраних системотвірних чинників педагогічної майстерності 
та творчості учителя-вихователя. 

Вихідною передумовою та смисловою опорою аналізу підсистеми професіоналізму педагогічної 
діяльності виступає тлумачення сутності педагогічної діяльності на основі параметра продуктивності. 
Специфіка педагогічної діяльності визначається такими її особливостями: за спрямованістю - це 
ціннісно-орієнтаційна діяльність, що забезпечує трансляцію, закріплення і розвиток суспільно і 
особистісно значимих систем цінностей; за змістом - це перетворююча діяльність, спрямована на 
постійну зміну рівня навченості і вихованості дітей, засобів, умов і методів роботи, а також самого 
педагога, у якій складним чином сполучається дихотомія нормативно-репродуктивного і творчо - 
активного, оволодіння існуючими зразками та їхнє перетворення; за формою - це організаційно-
комунікативна діяльність, що вимагає активних соціальних контактів, постійного взаємоінформування, 
емоційно-вольового впливу вчителя; за умовами - це психологічно насичена праця, що припускає 
високий ступінь інтелектуально-емоційної напруженості і вимагає здібностей до емоційної саморегуляції 
і готовності до пізнавальної роботи з інформаційними потоками (Вершловский С.Г., Кулюткін Ю.М. і 
Сухобська Г.С., Маркова А.К., Мітіна Л.М., Неклюдова Н.Ф., Рогов Є.І.).  

Спираючись на напрацьований науковцями матеріал щодо сутності професійно-педагогічної 
діяльності, ми виділяємо при певній умовності і взаємозв'язках такі дослідницькі підходи і рівні аналізу 
педагогічної діяльності в аспекті її продуктивності, як: соціально-управлінський, змістовно-
функціональний, процесуально-психологічний. 

З точки зору соціально-управлінського підходу залучення школярів до процесу спеціально 
організованої та керованої вчителем педагогічної діяльності з метою їхнього навчання, виховання, 
розвитку, визначаємо її продуктивність як міру реалізації задач такого роду соціально-педагогічного 
управління, а професіоналізм педагогічної діяльності відповідно визначається рефлексивністю 
управління педагогічною діяльністю. 

Аналіз змістовно-функціонального складу педагогічної діяльності доводить її багатоаспектність, 
змістовну насиченість, а забезпечення функціонального наповнення педагогічної діяльності Зимня І.О., 
Кузьміна Н.В., Міжериков В.П. і Єрмоленко М.Н, Сластьонін В.О., Спірин Л.Ф., ін. співвідносять із 
педагогічною умілістю як ознакою успішності та педагогічної майстерності, вказуючи в такий спосіб на 
поліфункціональність як сутнісну характеристику продуктивної педагогічної діяльності. Саме виходячи з 
положення про поліфункціональність педагогічної діяльності, за думкою Семиченко В.А., розкривається 
її множинний смисл, який імпліцитно втілюється в кожній події шкільної дійсності і вимагає від вчителя 
реалізації усіх функцій одночасно, що складає безліч завдань для вирішення [2:195-200]. Отже, 
продуктивність педагогічної діяльності обумовлює забезпечення комплексної реалізації її різноманітних 
функцій, а поліфункціональність в такий спосіб характеризує професіоналізм педагогічної діяльності. 

Зміст процесуально-динамічних характеристик педагогічної діяльності визначається 
співвідношенням компонентів її психологічної структури - миследіяльності та поведінки вчителя. 
Психологічна структура педагогічної діяльності в цілому відповідає загальним родовим властивостям 
людської діяльності і відповідно укладається в загальновизнану схему: ціль - мотив - засоби - результат - 
умови, а також співвідноситься з діями та операціями. Загальна логіка процесу діяльності припускає 
складні динамічні переходи від фіксування суб'єктом потреби до цілепокладання, програмування, 
виконання діяльності до її завершення й оцінки результатів (Леонтьєв О.М., Ломов Б.Ф., Платонов К.К., 
Юдин Е.Г., ін.). Базуючись на класичних положеннях загальної теорії діяльності, аналіз психологічної 
структури педагогічної діяльності наповнюється і специфічним змістом. Відповідно до сучасних 
теоретичних уявлень, дослідники визначають структуру процесу педагогічної діяльності сполученням 
різних її компонентів, серед яких найбільш значимими є цілі і задачі, мотиви, зміст, засоби, об'єкт-
суб'єктні відношення, результати педагогічної діяльності (Варданян Ю.В., Зимня І.О., Маркова А.К., 
Мітіна Л.М., Міщериков В.П. і Єрмоленко М.М., Наумов Б.М., Семиченко В.А., Тарасевич Н.М., 
Щербаков А.І., ін.). Узагальнення існуючих точок зору вчених на визначення структурних компонентів 
процесу педагогічної діяльності дозволило припустити, що процесуально-динамічні характеристики 
професіоналізму педагогічної діяльності можуть бути представлені реалізацією психологічно повної 
розгорнутої структури мотиваційно-орієнтаційних, змістовно-ставленнєвих, технолого-виконавчих 
та результативно-коригуючих блоків - компонентів педагогічної діяльності. 

Розглянуті поелементні сутнісні ознаки професіоналізму педагогічної діяльності, розроблені на 
основі використання соціально-управлінського, змістовно-функціонального, процесуально-
психологічного підходів, є здебільшого об'єктивними характеристиками якості педагогічної праці, що у 
реальній практиці функціонують при безпосередньому включенні у її процес. Накопичення досвіду 
продуктивної професійної діяльності у ситуаціях необхідності постійного вирішення педагогічних задач, 
набуття умілості, вправності на основі загальних та спеціальних знань як фундаменту професійно-
педагогічної компетентності призводить до досягнення вчителем-вихователем педагогічної 
майстерності як вищого стандарту, зразки педагогічної діяльності. Це припускає наявність 
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репродуктивного аспекту набуття педагогом досвіду, значення якого не можна недооцінювати. Йдеться 
про багаторівневу структуру репродуктивності: від дзеркального багатократного повторення вчителем 
інформації при передачі її дітям до придбання високорозвинених технологічних умінь адаптувати 
напрацьований матеріал з врахуванням різноманітних чинників. За словами Реана А.А. і 
Коломенського Я.Л., "майстер педагогічної праці - це насамперед висококомпетентний у психолого-
педагогічній і ...предметній області фахівець, що вміє репродукувати на високому рівні професійні 
знання, навички й уміння. З метою підготовки таких фахівців варто посилити увагу до формування 
"технологічних" висновків …  що і як робити у тій або іншій ситуації, який метод, спосіб доцільний і за 
яких умов…"[3:233]. У цьому зв'язку нам близька також точка зору Маркової А.К.(1994) про 
майстерність як діяльнісну характеристику педагогічного професіоналізму - виконання педагогом своєї 
праці на рівні високих зразків та еталонів, досягнення стабільно високих результатів за рахунок гарного 
оволодіння відомими і відпрацьованими на практиці формами, методами, прийомами, хоча досягнення 
майстерності прямо і не пов'язано з досвідом роботи. Таким чином, результати поданого аналізу 
дозволяють вважати педагогічну майстерність смислоутворюючим чинником професіоналізму 
педагогічної діяльності. Досягнення педагогом майстерності означає його спроможність не просто 
виконувати педагогічну діяльність, а здійснювати її на рівні культури, досконалості, для характеристики 
чого варто застосовувати поняття "культура педагогічної діяльності" (Соколова Л.Б., 2000), 
властивостями якої автор вважає інтегративність (цілісний вплив на особистість у сукупності форм 
культури), соціальність (суспільне значення педагогічної діяльності), регулятивність (саморегуляція 
людиною педагогічної діяльності), персоналізацію (особистісний характер діяльності вчителя як 
індивідуальності), неперервність (наявність постійної траєкторії розвитку) [4:114-115]. 

Поряд із діяльнісною характеристикою педагогічного професіоналізму, особливого значення у 
розкритті його змісту набуває особистісний аспект, оскільки особистісна сутність педагога та його праці 
набагато складніші, багатші за педагогічну діяльність і тому не можуть бути зведені лише до 
продуктивності останньої.  

Аналіз підсистеми професіоналізму особистості педагога здійснювався у контексті параметра її 
розвиненості з позицій нормативно-рольового, особистісно-диференційованого, суб'єктного підходів 
у їх динаміці. З позицій нормативно-рольового підходу сутнісними характеристиками професіоналізму 
особистості педагога виступають варіативно-творчі комбінації номенклатури професійно важливих 
якостей педагога з точки зору їхньої достатньої репрезентованості, різноманіття, гармонійного 
сполучення. З точки зору особистісно-диференційованого рівня аналізу особистісні відмінності 
педагогів-професіоналів визначаються креативним ядром педагогічних здібностей та накопиченим 
інноваційно-креативним потенціалом в єдності індивідуально-типологічних та індивідуально-
специфічних сторін, що характеризують їх творчу домінанту порівняно до соціально-професійних 
еталонів, які визначають цінність учителя-вихователя як представника професійно-педагогічного 
співтовариства. З боку суб'єктного підходу унікальність та самобутність особистості педагога-
професіонала визначається не лише персоніфікацією педагогічної праці, а й самодетермінованістю 
професійно-педагогічного зростання на основі високих професійно-особистих стандартів шляхом 
розширення і гармонізації елементів професійної самосвідомості вчителя-вихователя з опорою на 
позитивну й адекватну Я-концепцію. 

Розглянуті характеристики розвиненості особистості педагога-професіонала з позицій зазначених 
підходів доводять правомірність вважати творчість педагога смислоутворюючою основою 
професіоналізму особистості педагога у її власне суб'єктивному значенні. Крім об'єктивної новизни 
результатів творчої педагогічної діяльності, творчість як особистісна характеристика педагогічного 
професіоналізму дає змогу проінтерпретувати зміст параметру її розвиненості. Творчість охоплює досить 
широкий спектр проявів, провідними серед яких є варіативно-неповторні комбінації особистих 
властивостей педагога, оригінальні домінантні якості та своєрідні можливості успішного 
функціонування людини у педагогічній професії; власна творча активність учителя-вихователя, що 
забезпечує збагачення культури педагогічної праці новим цінним педагогічним досвідом, а також 
визнання унікальності і самобутності індивідуальності педагога-професіонала. Це засвідчує, що 
творчість, будучи родовою властивістю людини, виступає не тільки інтегральною якістю учителя-
вихователя, а й критеріальною характеристикою розвиненості особистості педагога-професіонала. 
Творчість дає учителю-вихователю можливості для постійного пошуку нового у достатньо відомих і 
досить звичних реаліях педагогічної дійсності, забезпечує формування різноманітних новотворів 
педагогічного мислення, уяви, пам'яті, емоційно-вольової і поведінкової сфери, ціннісних орієнтацій і 
т.п. та в цілому сприяє досягненню успішності у різних видах творчої педагогічної діяльності 
(комунікативної, методичної, діагностичної, дидактичної, ін.). Специфічним результатом творчої 
самореалізації педагога виступає сформованість у нього готовності до подальшого професійного 
удосконалення як показника зрілості та розвиненості особистості педагога-професіонала. Поряд із 
прагненням до самовдосконалення використання педагогом власного творчого потенціалу можливо і для 
оптимізації своєї праці, пошуку шляхів пристосування, наявних умов до власних потреб з метою зробити 
їх більш зручними та технологічними. 
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Поряд із доцільністю логічного поділу й автономного вивчення виділених і розглянутих сутнісних 
характеристик підсистем педагогічного професіоналізму варто враховувати також методологічний 
принцип єдності особистості і діяльності, відповідно до якого підсистеми професіоналізму педагогічної 
діяльності і професіоналізму особистості педагога виступають у нероздільній цілісності, взаємозв'язках і 
взаємовпливах, що засвідчує аналіз їхньої сутнісної природи. З одного боку професійно-особистісні 
властивості учителя-вихователя як суб'єкта педагогічної праці істотно впливають на організацію 
педагогічного процесу і результати педагогічної діяльності, крізь призму власної індивідуальності 
педагог активно перетворює нормативні вимоги до праці вчителя-вихователя, утворюючи в такий спосіб 
своєрідність педагогічної діяльності. З іншого боку - сам педагог як особистість і професіонал 
формується й удосконалюється під впливом педагогічній діяльності, а також у процесі підготовки до неї. 
Здійснення педагогічної діяльності призводить до розвитку певних особистих рис та якостей учителя-
вихователя, впливає на систему його ставлень, установок, інтересів і ширше - на спосіб життя і світогляд 
у цілому. Взаємодія підсистем професіоналізму педагогічної діяльності і професіоналізму особистості 
педагога спирається на класичне положення Рубінштейна С.Л. про "кільцеву" залежність між 
психічними властивостями людини і її діяльністю, відповідно до чого властивості особистості у трудовій 
і ін. діяльності не тільки виявляються, але й формуються. 

Аналогічно взаємозумовленості професіоналізму педагогічної діяльності і професіоналізму 
особистості педагога варто розглядати цілісність і взаємодію їх виділених смислоутворюючих чинників: 
педагогічної майстерності та творчості. Педагогічна майстерність передбачає вільне володіння 
особистістю професійними знаннями, розвинутими уміннями, що набуваються безпосередньо у процесі 
накопичення досвіду продуктивної творчої діяльності. Разом з тим решта дослідників заперечують 
наявність лінійної залежності між стажем, досвідом роботи і досягненням педагогічної майстерності. Для 
цього необхідно володіти і певним особистісним творчим потенціалом як сукупністю "стартових" 
можливостей людини у педагогічній професії: загальними і спеціальними здібностями, мотивацією 
досягнень, суб'єктними властивостями і прагненням до самовдосконалення, розвиненість яких 
переважно сполучається із творчим початком в людині. У свою чергу творчі якості особистості педагога, 
що виявляються у створенні нових оригінальних продуктів педагогічної діяльності, особливо на високих 
рівнях її здійснення спираються на досвід і майстерність учителя-вихователя, без чого творчий потенціал 
особистості не може продуктивно реалізовуватися - він буде або гальмуватися відсутністю педагогічної 
умілості, або може приводити до педагогічного волюнтаризму. Набуття ж учителем-вихователем 
вправності поза педагогічною творчістю загрожує обернутися стеріотипізацією і механістичністю 
виконання педагогічних дій, без насичення досвіду педагогічної діяльності творчими проявами 
майстерність учителя-вихователя підмінюється формалізованим ремісництвом. 

Таким чином, виявлені достатньо автономні підсистеми професіоналізму педагогічної діяльності та 
професіоналізму особистості педагога, а також їх системоутворюючі чинники - педагогічна майстерність 
і творчість складають цілісне інтегративне особистісно-діяльнісне новоутворення учителя-вихователя, 
його педагогічний професіоналізм. 
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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ ЙОГО ПІДГОТОВКИ ДО 
СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ 

Розглядаються деякі особливості формування готовності майбутніх педагогів до статеворольової 
соціалізації учнів. Автор запропонував перелік професійно важливих якостей фахівця цього напрямку 

соціалізації школярів та описує необхідні умови процесу навчання студентів. Особлива увага 
приділяється особистісно-зорієнтованому підходу при підготовці фахівців, гуманізації педагогічного 

процесу й розвитку мотиваційної сфери студентів. 

Протягом останнього десятиліття відбувається злам світогляду відносно гендерної ідеології. З одного 
боку, добре те, що руйнуються старі гендерні стереотипи, де жінка виступає як слабка, пасивна, 
другорядна істота. Сьогодні жінки більш сильні, ділові, активні, ніж були раніше. Їм подобаються 
благородні, романтичні, мужні чоловіки, але якщо вони безпечні у своїй мужності. З іншого боку, у 
сучасному світі, де існує проституція й розповсюджена торгівля порнопродукцією, остаточно не 
сформувались нові стереотипи маскулінності/фемінінності. За таких умов, підготовка майбутніх 
педагогів до роботи в галузі статеворольової соціалізації учнів набуває особливого, дуже важливого 
значення. Але, готуючи фахівця цієї галузі, слід урахувати, що перш за все він повинен добре знати 
самого себе, бути живим прикладом гарної, позитивної поведінки представника своєї статі, взірцем для 
наслідування. Тому процес підготовки студента до статеворольового виховання дитини – це процес 
особистісно-зорієнтований, спрямований на розуміння й удосконалення індивідуальних особливостей 
своєї чоловічої/жіночої статі, розвиток творчої індивідуальності педагога, професійне становлення 
індивідуальності фахівця. "Особливість вихователя – це якщо не вирішальна, то, принаймні, дуже 
важлива умова ефективного виховання" [1:73]. 

Питання підготовки вчителя-вихователя є одним з центральних у педагогіці вищої школи. Всебічно 
розглядається проблема формування особистості вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки 
(О.О. Абдуліна, В.П. Білозерцев, О.Г. Мороз та ін.); досліджуються шляхи формування педагогічної 
майстерності (І.А. Зязюн, В.О. Сластьонін та ін.); теоретична та практична підготовка педагога до 
виховної діяльності (О.А. Дубаснюк, А.Й. Капська, Л.Г. Коваль, Л.І. Міщик, С.Я. Харченко та ін.), 
формування творчої особистості вчителя (В.А.Кан-Калик, М.М.Поташник, С.О.Сисоєва та ін.). 

Дуже важливими є дослідження В.О. Бойко ("Система підготовки студентів педагогічних ВНЗ до 
формування в старшокласників моральних засад сімейного життя"), О.Л. Главацької ("Проблема 
підготовки майбутніх учителів до статевого виховання учнів"), Л.І. Столярчук ("Статеворольова 
соціалізація школярів: теорія і практика виховання"). Ці праці є сильним змістовим джерелом науково-
методичних інформацій щодо окремих аспектів готовності педагога до статеворольового виховання 
дітей. Проте питання підготовки фахівця статеворольової соціалізації школярів, і особливо питання 
формування особистості студента в процесі цієї підготовки, досі залишаються малодослідженими. Це і 
спонукало нас почати дослідницьку діяльність у цьому напрямку. 

Студентський вік – це в більшості випадків вік пізнього юнацтва, тобто "…період найбільш активного 
розвитку моральних і естетичних почуттів, становлення і стабілізації характеру і, що особливо важливо, 
оволодіння повним комплексом соціальних ролей дорослої людини… Перетворення мотивації, усієї 
системи орієнтацій, з одного боку, інтенсивне формування фахових особливостей у зв′язку з 
професіоналізацією – з іншого, відзначають цей вік як центральний період становлення характеру та 
інтелекту". Студентські роки – це час, коли розвиток інтелектуальних і фізичних сил супроводжується й 
розквітом зовнішньої привабливості, коли зростають творчі можливості, посилюються свідомі мотиви 
поведінки, підвищується інтерес до моральних проблем, закріплюються такі якості, як 
цілеспрямованість, самостійність, рішучість, уміння володіти собою [2: 277-278]. 

Таким чином, час навчання у ВНЗ – досить благоприємний період для успішного розвитку й 
формування особистості юнаків та дівчат, їх професійного становлення. Вища школа повинна давати 
студентам можливість удосконалювати свою чоловічу/жіночу індивідуальність, розвивати особистість 
фахівця. 

Жінки і чоловіки відрізняються за своїми біологічними даними, гендерними здібностями, життєвим 
досвідом, внутрішніми переживаннями. Під час підготовки фахівців до роботи в галузі статеворольової 
соціалізації треба враховувати гендерний аспект. Але це слід робити не для того, щоб віддати перевагу 
чоловікам або жінкам, а для того, щоб правильно будувати педагогічну діяльність зі студентами. Так, 
наприклад, жінки, як правило, чутливіші, вразливіші та емоційніші за чоловіків. Останні, у свою чергу, 
більш самостійні, раціональні, рішучі, ніж жінки. Тому, якщо в роботі зі студентами-хлопцями приділяти 
більшу увагу розвитку емоційної сфери, а в роботі зі студентами-дівчатами – діяльної сфери, можна 
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зрівняти можливості представників і чоловічої, і жіночої статі, і тим самим підвищити рівень 
ефективності їх професійної діяльності. 

Такий підхід у  навчанні студентів, на наш погляд, необхідно застосувати під час підготовки 
майбутніх педагогів, які будуть виховувати дітей. Практично, в усіх навчальних і виховних закладах 
існувала та існує проблема малочисельності педагогів-чоловіків. Чоловік-педагог тільки тоді зможе 
завоювати дитячі серця, коли навчиться поєднувати свої чоловічі якості з емоційною чуйністю, 
ніжністю, уважністю. Ми говоримо про чоловіків, тому що їм більш, ніж жінкам, властиві (якщо не 
справжні, то напускні) безпристрасність, емоційна холодність, грубість. Ще слід відзначити, що людина, 
виконуючи певну діяльність, накладає на неї відбиток своєї особистості. Студенти в процесі навчання за 
допомогою викладача повинні виробити свій, індивідуальний стиль статеворольової поведінки та 
професійної діяльності. Майстерність педагога значною мірою залежить від його психологічних 
особливостей, і у зв'язку з цим доцільно визначити професійно важливі якості, які незалежно від статі 
особистості будуть необхідні при статеворольовому вихованні учнів. Це, безперечно, знадобиться 
вчителю і в інших видах педагогічної діяльності. Проте в галузі статеворольової соціалізації школярів 
вони будуть мати особливий специфічний прояв. 

Перша професійно важлива якість, на підґрунті якої базуються всі інші, – це людинолюбство, тобто 
любов до людей, заснована на гуманізмі, прагненні до прекрасного, повазі гідності, прав чоловіка та 
жінки як представників роду людського, визнанні цінності кожного чоловіка та кожної жінки. Другою 
професійно необхідною якістю ми вважаємо контактність, яка вбирає в себе соціальну активність, 
товариськість, відвертість, щирість. В основі цієї якості лежать уміння професійного спілкування. Але 
педагог повинен не тільки вміти спілкуватися, а й  прагнути до спілкування, бути доброзичливим і 
тактовним. Безперечно те, що успіх вихователя залежить і від його комунікативних здібностей. Наступні 
важливі якості – це доброта та здібність до емпатії, які ми об'єднали, тому що вони тісно пов'язані між 
собою, однорідні. Доброта та емпатійність необхідні фахівцю в галузі статеворольової соціалізації для 
того, щоб бути здатним жити життям дитини; разом з нею долати труднощі, засмучуватися та радіти, 
відчувати те, що відчуває хлопчик або дівчинка. Найкращим було б для педагога любити дітей, як 
люблять батьки своїх дочок і синів, але ж не кожен на це здатен. Для багатьох людей потрібен тривалий 
час та постійне спілкування, щоб полюбити когось як рідного. Терпіння й терпимість завжди будуть у 
пригоді, коли маєш справу з дітьми. Педагог повинен бути терплячим, якщо бажає досягти визначеної 
мети та побачити реальні результати своєї діяльності. Оскільки для того, щоб виховати дитину, 
сформувати в неї певні якості, потрібен довготривалий час. Крім того, терпіння знадобиться педагогу в 
роботі з дітьми різного віку й різної статі: з дуже моторними, гомінливими й допитливими молодшими 
школярами; образливими, гарячкуватими й частенько впертими підлітками; категоричними, вразливими 
й надмірно самостійними юнаками та дівчатами; емоційними, плаксивими, вередливими представниками 
жіночої статі та грубуватими, воякуватими, здатними на ризиковані вчинки представниками чоловічої 
статі. 

Терпимість – моральна якість, за допомогою якої вихователь зможе сприймати кожну дитину такою, 
якою вона є насправді, уважно ставитися до її інтересів, переконань, способу життя, віросповідань і т. ін. 

Наступною професійно важливою якістю ми вважаємо спостережливість, яка необхідна педагогу в 
його повсякденній практичній діяльності, те, що на погляд звичайної людини здається нормальним, для 
фахівця може стати об'єктом пильної уваги. Спостережливість допомагає вихователю помітити найменші 
зміни в настрої дитини, своєчасно помітити та виправити будь-які відхилення в статеворольовій 
поведінці дівчат і хлопців. 

Завершує наш перелік професійно важливих якостей прагнення до самовдосконалення, яке повинно 
проявлятися в постійній кропіткій роботі над собою з метою покращання себе, удосконалення 
чоловічої/жіночої індивідуальності педагога, викорінення негативних якостей, особливо тих, які 
заважають професійній діяльності, підвищення рівня знань та майстерності. 

Студент, який володіє визначеними якостями, на наш погляд, зможе в майбутньому успішно 
виконувати свою професійну діяльність. Але ж для того, щоб сформувати ці якості, перш за все 
необхідне бажання самого вихованця. Вихователь може тільки допомогти, дати пораду, підказати, 
зберігаючи за людиною право на самостійне прийняття рішення. Ми погоджуємся з позицією 
С.Д. Смирнова, який вважає, що доцільніше під час вузівського навчання створювати умови для 
саморозвитку особистості, ніж впливати на студента з метою формування потрібних ВНЗ чи суспільству 
якостей [3]. Таким чином, підготовка фахівця в галузі статеворольової соціалізації учнів повинна, з 
одного боку, носити гуманістичний характер, а з іншого – бути спрямованою на формування 
мотиваційно-цінносного ставлення до своєї професійної діяльності; на розвиток творчого потенціалу 
людини. 

Гуманізація вузівського навчання передбачає пошану особистості студента як рівноправного 
партнера спільної діяльності; взаємини на засаді принципу співпраці, утворення сприятливого клімату в 
студентській групі. Гуманізм викладача виявляється в глибокій повазі прав, волі, цінності кожного юнака 
та кожної дівчини; у прагненні допомогти їм розвивати й реалізовувати свій потенціал. "…Якщо 
викладач хоче розвити в студента почуття любові до дитини, він мусить стати джерелом пробудження 
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серця свого вихованця. Не формальним дзеркалом, у яке дивиться студент, а теплом, що пробуджує 
найкращі паростки альтруїстичних якостей душі. Викладач повинен учити студента гуманістичного 
ставлення до іншої людини через настрій власної душі, через такі якості, як довіра, шаноба, 
вимогливість, почуття міри, справедливість, душевність, доброта, взаємодопомога, взаєморозуміння, 
взаємоповага, взаємна вимогливість і відповідальність" [4:97]. 

Мотив визначає сенс того, що робить людина. Студенти повинні усвідомити величезну значимість 
виховної роботи в процесі статеворольової соціалізації учнів. Сформований мотив емоційно-ціннісного 
ставлення до майбутньої роботи – це старт подальших дій і, за умови правильно організованого 
навчального процесу, – гарантія успішного навчання, стимул для творчості. Правильно організованим ми 
називаємо такий навчальний процес, який відповідає наступним вимогам: орієнтація студентів на успіх, 
формування впевненості у власних силах і здібностях, уміння відстоювати свою позицію; підтримка 
нових ідей, заохочення сміливих,  оригінальних пропозицій; оптимістичний діяльний тон і стиль 
спілкування, опора на позитивні емоції, такі як радість, дивування, захоплення, які стимулюють творче 
мислення; неприпустимість безапеляційних негативних висновків про людину; інтеграція студентів у 
єдиний, згуртований колектив; надання юнакам та дівчатам права самостійно вибрати засіб для 
вирішення визначеного завдання, для досягнення поставленої мети; боротьба з конформізмом, 
погоджуванням з більшістю; пошана кожного юнака та кожної дівчини, схвалення бажання студента 
бути самим собою, слухати своє внутрішнє "я"; використання інноваційних технологій реалізації 
навчального процесу; орієнтація на дослідницьку діяльність; допомога в процесі дослідження. 

Таким чином, у процесі підготовки студентів до статеворольового виховання учнів слід приділяти 
певну увагу формуванню професійно значущих особистісних якостей, удосконаленню чоловічої/жіночої 
індивідуальності та розвитку професійної свідомості майбутнього педагога. Усе це можливо за умов 
особистісно-зорієнтованого педагогічного процесу, заснованого на принципі гуманізму й спрямованого 
на розвиток мотиваційної сфери юнаків та дівчат. 

У статті розглянуто деякі ключові моменти формування особистості фахівця статеворольової 
соціалізації школярів. Але ж ця проблема потребує подальшого глибокого дослідження, а саме: 
необхідно розробити методики розвитку в студентів емоційної, діяльної сфер та сфер саморегуляції й 
самореалізації; треба визначити й обґрунтувати критерії сформованості студента до професійної 
діяльності. 
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Ковальчук И.А. Формирование личности педагога в процессе его подготовки к полоролевой 
социализации учащихся. 

Излагаются некоторые особенности формирования готовности будущих педагогов к полоролевой 
социализации учащихся. Автор предлагает перечень профессионально важных качеств специалиста 
данного направления социализации школьников и описывает необходимые условия процесса обучения 
студентов. Особое внимание уделяется личностно-ориентированному подходу при подготовке 

специалистов, гуманизации педагогического процесса и развитию мотивационной сферы студентов. 

Kovalchuk I.A. Formation of teacher's personality in the process of his/her training to sex-role 
socialization of pupils. 

The article features some peculiarities of formation of future teacher's training to sex-role socialization of 
pupils. The author suggests the list of important professional properties. And describes the necessary conditions 
of students education's process. Special attention is poid to personality-orientation's approach to preparation of 

specialists, to humanization of pedagogical process and development of motivational sphere of students. 
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ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
ДО ПОЗАУРОЧНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

Проаналізовано сучасні дослідження щодо підготовки студентів до виховної роботи, розкрито 
методику формування готовності майбутніх учителів початкових класів до позаурочної виховної 

роботи. 

До проблеми виховання підростаючого покоління в системі позанавчальної діяльності зверталися у 
своїх працях та пошуках видатні вчені і педагоги (Блонський П., Макаренко А., Русова C., 
Стельмахович М., Сухомлинський В., Ушинський К., Шацький С.), відомі психологи і філософи (Бех І., 
Зязюн І., Катарський О., Костюк Г., Шинкарук В. та ін.). Так, Софія Русова ще в 1918 році відзначала, 
"що найкраща школа без позашкільної освіти і допомоги її не дасть великих корисних наслідків... 
Позанавчальна освіта потрібна для культурного поступу країни як один із засобів до виховання 
гармонійно розвиненої особи – індивідуальності" [1 : 19]. 

Питання організації дозвілля дітей та молоді в позаурочний час хвилює багатьох учених, проблему 
виховного процесу в сучасній школі досліджують у різних аспектах: концептуальні засади організації 
позаурочної виховної роботи (Гончаренко С.У., Демиденко В.К., Дем'янюк Т.Д., Новосельський В.Ф., 
Оржеховська В.М., Постовий В.І., Чорна К.І. та ін.); розробка виховної системи школи (Вульфов Б.З., 
Демчук В.М., Караковський В.М., Карпенчук С.Г., Красовицький М.Ю., Мартиненко С., Новикова К.І., 
Остапенко М., Сидорків А.М. та ін.); питання гуманізації відносин учнів у позаурочній роботі (Бех І.Д., 
Білоусова В.О., Воловик А.Ф., Канішевська Л.В., Кобзар Б.С., Красовицький М.Ю., Мандрикіна Т.С., 
Матвієнко О.В., Шевчкенко С.О. та ін.); зв'язок шкільної системи виховання з роботою позашкільних 
закладів (Вербицький В., Кириленко С.В., Науменко Р.А., Пустовіт Г.П., Сущенко Т.І. та ін.). 

Проблема підготовки майбутнього вчителя-вихователя досліджувалася багатьма вченими (Бреус 
С.М., Волинець К.І., Дубасенюк О.А., Киричук А.В., Коновальчук І.І., Кузьменюк Л.В., Курлянд З.Н., 
Лозова В.І., Мороз О.Г., Репа Н.А., Рогоза А.П., Сисоєва С.А., Скрипченко В.В., 
Троцко Т.В., Фельдштейн Д.І., та ін.). Численні аспекти методичної підготовки майбутніх учителів 
розкриваються в дослідженнях І.М. Богданової, В.В. Зав'ялова, І.Д. Зверєва, Л.М. Панчушкової, 
М.А. Сорокіної, О.В. Усової, О.С. Цокур та ін. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури з питань підготовки  майбутніх учителів до виховної 
роботи дав змогу дійти висновку, що напрацьовані матеріали потребують подальшого осмислення й 
аналізу. Адже в умовах значно зміненого соціально-політичного та екологічного середовища до 
майбутнього вчителя висуваються більш широкі вимоги. Це не тільки володіння обсягом 
загальнонаукових і спеціальних знань, який постійно збільшується, але й моральна чистота, вимоглива 
доброта, душевна щирість, любов до дітей. Усе це має професійний статус. Успіх реалізації усіх ланок 
педагогічної підготовки студентів визначається впровадженням у практику навчання нових підходів до 
його організації і сучасних педагогічних технологій. 

В означеній статті поставлено за мету проаналізувати сучасний стан підготовки майбутніх фахівців 
молодших класів до виховної діяльності, розкрити модель формування готовності студентів до 
позаурочної виховної роботи. 

Підготовка   майбутніх  учителів   початкових   класів   до   позаурочної виховної діяльності 
відбувається у педагогічних вищих навчальних закладах, відповідно до базових програм Міністерства 
освіти і науки України. Аналіз чинних програм продемонстрував, що кількість годин, відведених на 
теоретичний матеріал, складає 74%, із них 26% відведено на суто практичну роботу. Таке 
співвідношення годин може забезпечити єдність теоретичної і практичної підготовки студентів до 
позаурочної виховної роботи за умови, якщо студентів забезпечити в достатній кількості годинами 
проходження практики. За інших обставин таке співвідношення годин теоретичного і практичного 
матеріалу не може забезпечити ефективної підготовки майбутніх фахівців до здійснення позаурочної 
виховної діяльності. 

Проведений нами порівняльний аналіз за дисциплінами педагогічного циклу засвідчив, що їх зміст не 
повною мірою забезпечує формування необхідних майбутньому вчителеві вмінь. Так, у жодній з програм 
педагогічних дисциплін педагогічних факультетів не закладено повною мірою формування проективних 
умінь щодо здійснення позаурочної виховної роботи. Взагалі питання організації та планування 
позаурочної виховної діяльності вчителя 1-4 класів недостатньо висвітлюється у програмах вищих 
педагогічних навчальних закладів освіти, що потребує більш глибокого дослідження означеної 
проблеми, пошуку шляхів для більш ефективної підготовки майбутніх фахівців початкових класів до 
позаурочної виховної діяльності. 
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Аналіз літератури з проблеми професійно-педагогічної підготовки дозволив встановити взаємозв'язок 
виховної діяльності вчителя початкових класів з процесом його підготовки та станом готовності до її 
здійснення. Він виявляється в наступності та взаємозумовленості функцій цих педагогічних систем 
(підготовка виступає засобом формування готовності до діяльності, готовність є результатом  і 
показником якості підготовки і реалізується та перевіряється у діяльності; діяльність виступає метою 
підготовки і водночас виконує функції її регулювання й корекції), а також у відповідності їх структурних 
компонентів. 

Н.В. Кузьміна виділяє п'ять таких структурних компонентів системи педагогічної діяльності: суб'єкт і 
об'єкт педагогічного впливу, предмет їх спільної діяльності, цілі навчання і виховання та засоби 
педагогічної комунікації. Вони пов'язані між собою прямими й оберненими зв'язками. А до 
функціональних компонентів означеної системи Н.В. Кузьміна відносить: гностичний, проектувальний, 
конструктивний, комунікативний і організаторський [2 : 5]. 

Розвиваючи погляди Н.В. Кузьміної і враховуючи кільцеву структуру діяльності, О.А. Дубасенюк 
виділяє такі компоненти (етапи) виховної діяльності: 1) діагностичний; 2) проектувально-цільовий; 3) 
організаційний; 4) стимулюючо-спонукальний; 5) контрольно-оцінний [3 : 91]. 

Розроблена О.М.Отич модель виховної діяльності вчителя початкових класів презентує структуру 
виховної діяльності вчителя початкових класів, що складається з мотиваційно-ціннісного, орієнтаційно-
аналітичного, конструктивно-організаційного, стимулююче-спонукального, контрольно-регулюючого 
компонентів, а також підструктуру професійно-методичного досвіду вчителя, що включає 
професіоналізм його особистості та його виховної діяльності [4]. 

Професійно-педагогічна компетентність, що є показником підстуктури професіоналізму особистості     
педагога-вихователя, – складне утворення. До її основних елементів О.А. Дубасенюк відносить: 1) 
компетентність у галузі теорії і методики виховного процесу, зокрема його цілей, завдань, принципів, 
закономірностей, змісту, засобів, форм, методів, прийомів; 2) компетентність у галузі фахових предметів 
і знання того, як зробити процес  навчання, зміст предмета провідним засобом виховання учнів; 3) 
соціально-психологічна компетентність у галузі процесів спілкування; 4) диференціально-психологічна 
компетентність у сфері мотивів, здібностей, спрямованості учнівської молоді; 5) аутопсихологічна 
компетентність у сфері достоїнств і недоліків власної діяльності і особистості. Зріла, сформована 
особистість педагога – вихователя – професійна необхідність, що зумовлена процесом пошуку способів 
формування особистості вихованця [3 : 95]. 

Під виховною педагогічною компетентністю ми розуміємо єдність теоретичної, практичної, 
особистісної готовності майбутніх педагогів до здійснення виховної діяльності з молодшими школярами. 
Поняття "готовність до виховної роботи" може конкретизуватись, коли йдеться про готовність до 
позакласної, позашкільної та позаурочної виховної роботи. 

Так, готовність до позакласної виховної роботи означає оволодіння випускниками педагогічного 
вищого навчального закладу системою знань, вмінь та навичок, необхідних учителю початкових класів 
для ефективної організації виховної діяльності з колективом дітей класу в умовах певної школи, для 
проведення організованих і цілеспрямованих занять з молодшими школярами в позаурочний час для 
розширення і поглиблення знань, умінь та навичок, розвитку самостійності, індивідуальних здібностей 
учнів, а також  задоволення їхніх інтересів і забезпечення розумного відпочинку. 

Готовність до позашкільної виховної діяльності – це система знань, умінь та навичок, необхідних 
учителю для здійснення зв'язку зі спеціальними позашкільними установами; для урахування в особистій 
виховній діяльності впливу освітньо-виховних занять і культурно-просвітницьких масових заходів, що 
проводяться в позашкільних установах з метою задоволення різнобічних культурних інтересів і запитів 
учнів, розвитку їхньої самодіяльності і творчих здібностей, доцільної організації дозвілля. 

Поняття "готовність майбутнього вчителя початкових класів до позаурочної виховної роботи" – це 
формування готовності  студентів педагогічних факультетів до здійснення усіх видів виховної роботи 
поза навчальним часом, зокрема позакласної і позашкільної діяльності.  

Підводячи підсумки означеному, дамо наше визначення поняття "готовність до позаурочної виховної 
роботи". Готовність учителя початкових класів до позаурочної виховної роботи – це складне інтегроване 
поняття, що передбачає єдність теоретичної, практичної і морально-етичної підготовки майбутнього 
вчителя початкових класів до здійснення всіх видів виховної діяльності з учнями в позанавчальний час, 
установлення творчих зв'язків із різноманітними позашкільними закладами у справі виховання 
молодших школярів. 

Кінцевим результатом готовності студентів до позаурочної виховної роботи, на наш погляд, є 
професійно-виховна компетентність, яка обіймає такі чинники (види компетенцій): когнітивно-виховний 
(у галузі теорії і методики виховного процесу, в галузі фахових предметів); конструктивно-виховний (в 
галузі процесів прогнозування, планування); регулятивно-оцінна компетенція (самооцінка своєї 
підготовленості, рівня вихованості, визначення шляхів професійного самовдосконалення). 
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Когнітивно-виховна компетенція передбачає обізнаність студентів з питань сутності позаурочної 
виховної роботи, форм і методів позаурочної виховної роботи, напрямків позаурочної виховної роботи в 
початковій школі. Когнітивно-виховна компетенція включає вміння визначати напрямки позаурочної 
виховної роботи, уміння добирати форми і методи позаурочної виховної роботи в початковій школі, 
вміння добирати адекватні методики позаурочної виховної роботи. 

Конструктивно-виховна компетенція вчителя початкових класів означає насамперед обізнаність 
фахівців зі змістом і формами планування позаурочної виховної роботи, з видами виховних заходів 
(справ), розуміння сутності педагогічного спілкування у процесі позаурочної виховної діяльності. 
Включає вміння планувати позаурочну виховну роботу і складати сценарії, вміння аналізувати 
результати здійснюваної позаурочної виховної роботи, реалізувати заплановані позаурочні виховні 
заходи. 

Регулятивно-оцінна компетенція передбачає наявність відповідних ціннісних орієнтирів у 
майбутнього фахівця початкової школи, обізнаність з методиками самооцінками, самоаналізу, 
самоконтролю, прагнення до постійного професійного самовдосконалення вчителя-вихователя 
(самоосвіта, самовиховання, саморозвиток). Регулятивно-оцінна компетенція передбачає вміння 
адекватно  оцінювати свою виховну компетентність, вміння контролювати, критично аналізувати 
результати позаурочної виховної роботи з дітьми, вміння визначити шляхи професійного 
самовдосконалення, самовиховання. 

З огляду на результати теоретичного розгляду сутності позаурочної виховної роботи вчителя 
початкових класів, критичного аналізу специфіки роботи педагогів-практиків у цьому напрямку та 
вивчення стану готовності студентів педагогічних факультетів до здійснення позаурочної виховної 
роботи з молодшими школярами, стала можливою розробка педагогічно обґрунтованої і логічно 
побудованої інструментальної моделі готовності майбутніх фахівців до позаурочної виховної роботи з 
учнями 1-4 класів. 

Працюючи над створенням інструментальної моделі готовності майбутніх учителів  до позаурочної 
виховної роботи, ми виходили з розуміння педагогічної технології формування означеної готовності як 
сукупності динамічно пов'язаних компонентів (когнітивно-виховного, конструктивно-виховного, 
регулятивно-оцінного), взаємодія яких у загальному навчально-виховному процесі педагогічного вищого 
закладу освіти забезпечує постійний цілеспрямований та  послідовний вплив на студентів різноманітних 
взаємопов'язаних, взаємодоповнюючих  форм і методів роботи. Метою утворення такої моделі є 
формування в майбутніх фахівців відповідних знань, умінь та навичок, необхідних особистих якостей, 
що сприяють породженню важливої складової педагогічної майстерності – вміння здійснювати 
позаурочну виховну роботу. 

У процесі теоретичного дослідження, узагальнення практичного досвіду з підготовки студентів до 
здійснення виховної роботи у вищих педагогічних навчальних закладах особлива увага була спрямована 
на виявлення вихідних положень, визначальних принципів, які відбивають сутність, мету та завдання 
означеної експериментальної роботи та визначають її зміст, форми і методи на кожному етапі навчання 
студентів. При цьому ми спиралися на загальні принципи, що утворюють наукові засади здійснення 
професійної підготовки майбутніх фахівців на сучасному етапі. Такий комплекс принципів склали: 
принцип гуманізації і навчально-виховного процесу (пропагування ідей людяності і добра, гуманні 
стосунки між викладачами і студентами); принцип демократизації (варіативність змісту навчально-
виховного процесу, розвиток педагогічних засад співробітництва  між викладачами і студентами); 
принцип взаємозв'язку між усіма видами професійно-теоретичної і практичної підготовки; принцип 
оптимізації навчально-виховного процесу (створення максимально навчального середовища у вищому 
закладі освіти, прагнення студентів до опанування різними способами творчої діяльності, необхідними 
для набуття вищого рівня розвитку відповідних знань, умінь та навичок); принцип індивідуалізації 
(урахування індивідуальних особливостей кожного студента, стимулювання здібностей); принцип 
поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самостійністю майбутніх учителів. 

Ефективність експериментальної роботи, на наш погляд, забезпечувалась також опорою на 
специфічні принципи організації позаурочної виховної роботи, визначені у процесі пошукового 
експерименту: принцип системності і послідовності в організації позаурочної виховної роботи, 
органічної єдності з роботою, яку  проводять на уроці; принцип розвитку ініціативи й самодіяльності 
вихованців у поєднанні з педагогічним керівництвом; принцип добровільності проведення всіх форм 
позаурочної роботи; принцип максимального задоволення інтересів вихованців; принцип романтики, 
емоційного насичення позаурочних виховних заходів. 

Мета дослідно-експериментальної роботи полягала в тому, щоб надати студентам можливість 
реалізувати своє бажання займатися активною виховною роботою з учнями, актуалізувати їхні творчі 
можливості шляхом створення відповідних умов, здійснити ефективне управління процесом формування 
готовності майбутніх учителів до здійснення  позаурочної виховної роботи з молодшими школярами на 
етапі професійної підготовки в педагогічному університеті. Розроблена система дослідно-
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експериментальної роботи передбачала цілеспрямоване послідовне формування когнітивно-виховної, 
конструктивно-виховної та регулятивно-оцінної  компетенцій, а також вихідні цілі, зміст, форми, методи 
та засоби організації навчання студентів означеній  у дослідженні діяльності. 

Матеріали пошукового експерименту дозволили визначити педагогічні умови, що забезпечують 
ефективність технології формування у студентів професійно-виховної компетентності. 

З-поміж них: усвідомлення майбутніми вчителями важливості здійснення виховної роботи в 
позаурочний час (регулятивно-оцінна компетенція); єдність теоретичних знань, практичних умінь щодо 
здійснення позаурочної виховної роботи; професійно-педагогічна освіченість студентів щодо планування 
прогнозування, діагностики позаурочної виховної роботи з молодшими школярами (когнітивно-виховна 
компетенція); оволодіння  педагогічною емпатією, педагогічною перцепцією, вміннями та навичками 
діалогічного спілкування (конструктивно-виховна компетенція); методична озброєність варіювання 
організаційними формами і методами роботи залежно від рівня теоретичної і практичної підготовки 
студентів у досліджуваному  напрямку; включення студентів в активну діяльність щодо засвоєння 
необхідних знань, набуття відповідних умінь та навичок; організація процесу професійного самопізнання 
майбутніх фахівців, формування адекватної самооцінки, прагнення до самовдосконалення (регулятивно-
ціннісна компетенція). 

Професійно-педагогічна компетентність студентів формувалася в три етапи: на мотиваційно-
когнітивному, організаційно-діяльнісному, результативно-оцінному. Провідними формами навчання на 
означених етапах стали спецкурс "Теорія і методика позаурочної виховної роботи в початкових класах", 
індивідуально-творчі завдання, розв'язання дослідницьких завдань, самостійні завдання пошукового 
характеру, ігрове проектування, позааудиторна робота з педагогіки, науково-методична робота, конкурси 
виховної майстерності тощо. 

Спецкурс "Теорія і методика позаурочної виховної роботи в початкових класах" відігравав 
системоутворюючу роль у процесі фахової підготовки студентів, був проміжною ланкою між 
теоретичним засвоєнням знань з теорії і методики виховної роботи на молодших курсах та їх практичним 
застосуванням у реальних умовах сучасної школи.  

За даними дослідження, відбулися позитивні зміни у рівнях готовності студентів до позаурочної 
виховної роботи з молодшими школярами, що дало підставу визначити високу ефективність розробленої 
методики.  

Проведене дослідження дає можливість на якісно новому рівні вирішувати питання  формування 
професійно-виховної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Водночас його результати 
не вичерпують усієї повноти їх висвітлення і не претендують на всебічне розкриття означеної проблеми. 
Подальшого дослідження потребують як умови, так і система формування готовності майбутніх вчителів 
до позаурочної виховної роботи з молодшими школярами .  
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Казанжи И.В. Подготовка студентов факультетов начальных классов ко внеурочной 
воспитательной работе. 

Проанализированы современные исследования подготовки студентов к воспитательной работе, 
раскрыта методика формирования готовности будущих учителей начальных классов к внеурочной 

воспитательной работе. 

Kazanzhy I.V. Training of  students of  junior classesdepartment to educational work. 

This article  analyzes modern research works on preparation of the future teachers of primary school to 
extracurriculum educational work.  
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СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ ЯК ІНТЕГРАЛЬНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ 
САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Розглядаються особливості семінарського заняття та його функції в організації самостійної 
навчальної діяльності студентів. 

На сучасному етапі в теорії і практиці вищих навчальних закладів здійснюється зміщення акценту з 
навчальної діяльності викладача на пізнавальну діяльність студента. Тож перед вищою школою постає 
назвичайно актуальна проблема, зазначає академік І.А. Зязюн, - виявлення індивідуальних психологічних 
особливостей кожної молодої людини, ії здібностей і схільностей [2]. 

Для підвищення ефективності навчання у ВНЗ і для реалізації принципу творчої пізнавальної 
активності студентів необхідно розвивати семінарські заняття від класичної форми до інтегративної 
форми організації самостійної навчальної діяльності студента. Відповідно до дидактичної теорії, у руслі  
якої здійснюється процес навчання, визначаються особливості підготовки і проведення семінару. Досить 
докладно описана їхня специфіка в пояснювально-ілюстративному і проблемному навчанні (І.Я. Лернер, 
А.М. Матюшкін, М.І. Махмутов, И.М. Черг та ін.). 

До групи занять інтегративного типу належать семінарські заняття "сходження", "занурення" і 
"заглиблення" [4], суть яких полягає у виході з-за меж сучасного світогляду, інтегруванні традиційного і 
нетрадиційного знання, у пошуку нестандартних шляхів вирішення професійних задач, посиленні 
суб'єктивної поведінки студента (Сисоєва С.О., Рибалка В.В., Піхота О.М.). Основні структурні 
компоненти семінару интегративного типу: тема, мета і задачі; формулювання проблеми на основі 
синтезу знань різних наук, з домінуванням основної дисципліни; індивідуальне рішення її кожним 
студентом; спільне рішення її загальним способом (теоретичним); рішення її за допомогою типових 
професійних дій з опорою на модель; рішення за допомогою варіанта, запропонованого педагогом; 
рішення проблеми за задумом студентів; ускладнення варіанта проблеми за рахунок її варіативних 
можливостей; рішення їхніми різними способами; узагальнення і висновки; оцінка результатів 
самостійної індивідуальної і групової діяльності студентів; індивідуальні завдання, література для 
самостійного опрацювання проблеми. 

Семінарське заняття як інтегративна форма навчання припускає самостійну діяльність студентів у 
процесі підготовки до нього і створює умови для оволодіння нею. Які функції притаманні семінарському 
заняттю у формуванні самостійної діяльності студентів? До загальних, традиційних, функцій у розумінні 
вітчизняної дидактики належать три взаємозв'язані і взаємозалежні функції - освітня, виховна і 
розвивальна. 

Для нас становить інтерес інтегративна функція, що поєднує всі три й одночасно визначає їхні рангові 
місця залежно від задач, змісту й особливостей учасників семінару. Так, відсутність у студентів інтересу 
до предмету чи домінування мотиву повинності над всіма іншими, висуває на перше місце виховну і 
розвивальну функції. Низький рівень розумових операцій стимулює освітню і розвивальну. Інтегративна 
функція виступає тут у ролі зв'язування, "містка". 

Підвищення культури розумової діяльності студента поліпшує засвоєння матеріалу; а успіх на 
семінарі, скоріше підсилює потребу в самостійній діяльності і розвиває пізнавальні інтереси в області 
досліджуваного предмета. Це, у свою чергу, розширює суб'єктивний пізнавальний простір студента і 
знімає відчуженість між ним і предметом. 

Аналіз характерної риси семінару (самостійна діяльність студентів у процесі підготовки) дозволив 
знайти цікаву залежність: чим вище рівень самостійної діяльності студентів, тим краще вони можуть 
підготуватися до семінару. Чим активніше майбутні фахівці реалізують свої можливості на занятті, тим 
ширшою стає зона їх актуального і відповідно – найближчого - розвитку в процесі самостійної роботи. 
Вони можуть частіше відчувати потребу в самостійній навчальній діяльності, задовольняти її, активно 
брати участь у семінарському занятті і ставити нові задачі з саморозвитку. 

Спираючись на цю залежність і психологічну структуру діяльності, можна виділити кілька функцій 
семінару як позитивного чинника формування самостійної діяльності студентів: мотиваційну - розвиває в 
студентів інтерес і усвідомлену необхідність у самостійній навчальній діяльності; цілеутворовальну - 
сприяє формулюванню власних цілей і задач самостійної діяльності; операційну (технологічну) - впливає 
на оволодіння уміннями і навичками здійснення самостійної діяльності; аналітичну - направляє студентів 
на пошук причин ускладнень у здійсненні самостійної діяльності і шляхів їхнього вирішення. 

Поряд із зазначеними, семінарське заняття виконує особливу регулятивну функцію з гармонізації 
взаємодій психологічних механізмів переходу зовнішньої і внутрішньої діяльності - інтеріо- і 
екстеріоризації. Уточнимо зміст цих понять. Під "інтеріоризацією" (від лат. триніг – "внутрішній") мають 
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на увазі "формування внутрішніх структур людської психіки завдяки засвоєнню структур зовнішньої 
соціальної діяльності"[5: 147]. Екстеріоризація (від лат. exterior – "зовнішній", зовнішній) являє собою 
процес породження зовнішніх дій, висловлень і т.д. шляхом "перетворення ряду внутрішніх структур, що 
склалися на основі інтеріоризації зовнішньої соціальної діяльності людини" [5 : 459]. 

Семінарське заняття створює умови для реалізації цих процесів у самостійній навчальній діяльності 
студентів. Так, у підготовці до семінару частіше домінує процес інтеріоризації - відбувається засвоєння 
раніше й іншими людьми створеного (теорій, ідей, технологій і т.д.), здійснюється "вибудовування" 
набутого у вже наявні структури і системи. На самому ж семінарі домінантою виступає процес 
екстеріоризації - "матеріалізація" результатів розумової діяльності (виступ з доповіддю, участь у 
дискусії, "поетизація" теоретичного матеріалу і т.д.). 

Безумовно, проведення семінарських занять у колективній формі - непроста задача і для викладача, і 
для студентів. Тут потрібний досвід, ретельне проектування комунікативних відносин, що відповідає 
вимогам принципу проблемності, обробка змісту семінарського заняття. Однак витрачені на першому 
етапі зусилля багаторазово "окупаються" за рахунок того, що студенти стають союзниками викладача, 
виявляють високий рівень зацікавленості й активності, творчо підходять до справи. Спостереження 
показують, що обсяг роботи, виконаний у колективній діяльності, перевищує підсумовані результати 
індивідуальних зусиль" [1 : 123]. 

Зняття відчуженості між досліджуваним предметом і студентом, що найчастіше спостерігається у 
традиційному навчанні, може бути досягнуте побудовою декількох самостійних просторів: простору 
студента у змісті предмета, простору предмета в суб'єктивному просторі студента і спільного простору 
викладача і студентів. 

Інтегрування усіх зазначених просторів здійснюється головним чином на семінарському занятті. При 
підготовці до нього студент самостійно (чи за допомогою викладача) вибирає позицію з освоєння 
об'єктивного (інформативного) простору змісту досліджуваного предмета: позицію "Теза", "Поняття" чи 
"Схема". Задача студента в позиції "Теза" полягає в передачі засвоєного матеріалу в стислій формі, не 
припускає спеціального аналізу змісту. "Поняття" - це власне аналітична позиція, задачею якої є 
складання за допомогою різних засобів аналізу списку понять, характеристика їхньої сутності і 
представлення в такий спосіб базових одиниць досліджуваного предмета, розділу, теми проблеми. 

У позиції "Схема" студенти повинні представити досліджуваний матеріал у вигляді схеми, тобто 
виділити найістотніше у взаємозв'язку. Слід зазначити, що всі три позиції взаємозалежні і розташовані в 
одному нормативному просторі. 

Для посилення суб'єктної позиції студентів у просторі предмета на семінарі можуть бути введені 
позиції "Критик" і "Апологет". У задачі першого з них входить виявлення невідповідностей і протиріч у 
змісті семінарського заняття, а другого - прийняття студентом досліджуваного матеріалу. 

Розглянуті вище позиції дозволяють студентам освоїти нормативний простір предметного змісту й  
певною мірою реалізувати елемент суб'єктності. 

З метою зміни простору змістів студентів ми вводили позиції: 
• "Символ" - відображення змісту семінарського заняття в символічній формі; 
• "Поети" – поетичний твір на основі досліджуваного матеріалу; 
• "Театр" - представлення театральної мініатюри, що відбиває проблеми семінару. Дві останні позиції 

реалізуються в суб'єктному просторі і дозволяють змінювати ролі студентів і викладачів, що знімає 
відчуження між предметом і студентами, між викладачем і студентами. 

Найбільш ефективним, як показує наш досвід, є оволодіння студентами інтегративними позиціями: 
"Рефлексія" - розуміння труднощів, зв'язаних із засвоєнням матеріалу; "Експерт" - оцінювання 

діяльності всіх учасників семінарського заняття, у тому числі і викладача; "Питання" - постановка 
змістовних питань учасникам семінару; "Практик" - перебування шляхів реалізації матеріалу за межами 
навчального простору; "Інтегратор" - особлива позиція встановлення зв'язків у змісті матеріалу, у 
взаєминах усіх розглянутих просторів: предмета, студентів і викладача. Усі позиції в сукупності (і не 
тільки розглянуті) дозволяють вирішувати важливі задачі - формування в студентів засобів самостійної 
діяльності і зняття відчуження між предметом і студентом. 

У технологічному аспекті уявляється істотним освоєння студентами різних позицій і їхнє 
інтегрування в професійній "Я" -концепції особистості, що розширює можливості самостійної діяльності 
майбутніх фахівців. 

Основним джерелом набуття знань, розвитку умінь є безпосереднє спілкування студентів з 
викладачем і один з одним. 

Спираючись на дослідження В.А. Кан-Калика [3] і власний досвід, пропонуємо таку програму 
комунікативної підготовки викладача до семінарського заняття: 

1. Актуалізуйте власні уявлення про групу (групи) де, буде проводитися семінарське заняття. 
2. Прагніть відновити у своїй комунікативній пам'яті позитивний досвід спілкування саме з 

конкретною групою, а також визначте причини наявних труднощів і можливі шляхи їхнього подолання. 
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3. Уточніть, який тип спілкування найчастіше реалізується вами в цій групі і наскільки він адекватний 
майбутній ситуації (тема і задачі семінару, нові події в групі, власні зміни то що). 

4. Згадайте специфіку комунікативних відносин з окремими студентами й у випадку їхньої 
неуспішності подумайте про способи корекції на майбутньому семінарському занятті. 

5. Реально оцініть можливості педагогічного процесу, його творчу сутність, повну несподіваних 
комунікативних ситуацій. Актуалізуйте готовність до подолання труднощів у спілкуванні, виявляючи до 
них професійний інтерес і здобуваючи в такий спосіб новий досвід взаємин зі студентами і пізнання себе. 

Подібна робота позитивно впливає на культуру самостійної діяльності як викладача, так і студентів. 
Спираючись на дослідження [4] і власні спостереження, були вироблені основні критерії аналізу 

семінарського заняття: 1. Концептуальність: методологічні основи; базова теорія, її реалізація в 
технології проведення. 2. Цілеспрямованість: постановка інтегративних, диференційованих і 
індивідуальних задач особистісного, інтелектуального і професійного розвитку студентів і викладача 
(загальні й особливі), їхнього творчого потенціалу; виділення головних проблем і питань, вирішення 
яких вимагає актуалізації знань з інших дисциплін. 3. Змістовність: наступність методологічних, 
теоретичних і фактологічних знань; співвідношення тенденцій до їхньої інтеграції і диференціації; 
зв'язок теорії з практикою; потенційні і реальні можливості розвитку професійного мислення. 4. 
Технологічність: вибір технології, адекватної теорії, задачам, змісту, особливостям групи і викладача; 
професіоналізм в організації діалогу (включення в дискусію і її підтримку, конструктивний аналіз усіх 
відповідей і виступів студентів, заповнювання навчального часу обговоренням проблем, позиція 
викладача та ін.); реалізація евристичних можливостей семінару; стиль проведення семінару 
(пожвавлений, з постановкою проблемних питань, що викликає дискусією чи млявий, не збуджуючий 
думки; гармонійність у домінуванні пізнавальної активності студентів і направляючої ролі викладача); 
висновки кваліфіковані, переконливі чи такі, що не збагачують знання студентів, носять формальний 
характер. 5. Взаємини викладачів і студентів: погодженість інтелектуального, емоційного і 
комунікативного компонентів відносин; толерантність і  вимогливість чи байдужність і критичність; 
легкість і природність у встановленні контактів з учасниками семінару; упевненість, відкритість, 
справедливість у взаємодії з усіма  студентами чи, напроти, прагнення до зауважень, підвищеного тону, 
до роботи з окремими студентами, ігнорування інших. 

Запропонована програма аналізу дозволяє удосконалювати професійну діяльність викладача в 
реальній дійсності і формулювати задачі її оптимізації в майбутньому. 
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ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФОРМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
У СИСТЕМІ "УЧИТЕЛЬ-УЧЕНЬ" 

Подана характеристика теорії та методики інтерактивного навчання в малих групах  як однієї з нових  
форм взаємодії між учасниками процесу навчання. 

 
Задача вчителя на сучасному етапі розвитку школи полягає у створенні умов для реалізації творчого 

потенціалу кожної дитини. Не є новим у педагогіці положення про суттєвий вплив на результативність 
навчального процесу характеру взаємовідносин між його учасниками. Процес навчання складається з 
діяльності вчителя (викладання) і діяльності учня або колективу учнів (учіння) і має двобічний характер, 
тобто неможливий без їхньої дидактичної єдності. 

В учінні поєднуються когнітивні здібності і мотиваційні установки. У ньому реалізуються особисті 
плани й наміри учнів, згідно з метою діяльності, емоційним ставленням до дійсності, прийняття, 
осмислення й перетворення якої значною мірою визначаються організованим навчанням і суб'єктивним 
досвідом. Постає питання: як має бути організована діяльність вчителя, яка б забезпечувала наукове 
пізнання учнем дійсності, тобто його учіння і психічний розвиток? Поставлене питання є провідною 
проблемою дидактики. Однак результати методичних досліджень у цій галузі далеко не задовольняють 
потреби системи освіти. Однією з найперспективніших ліній дидактичних і методичних досліджень в 
Україні має стати у найближчі роки опрацювання технологій індивідуально-орієнованого навчання, 
метою якого (на всіх етапах навчання) має стати не нагромадження знань і вмінь, а постійне збагачення 
учнів досвідом творчості, формування механізму самоорганізації та самореалізації особистості кожного 
школяра [1]. "Визнання учня головною дійовою фігурою всього навчально-виховного процесу і є, на 
нашу думку, особистісно-орієнтованим навчанням" (І.С. Якиманська). Але, щоб зробити учня суб'єктом 
освітнього процесу, необхідно змінити усю технологію цього процесу. Ми вважаємо, що одним із 
перших кроків на шляху до нових технологій є перебудова механізмів педагогічної взаємодії. У 
психолого-педагогічній літературі останніх років велика увага приділяється дослідженню умінь педагога 
налагодити конструктивне співробітництво в освітньому процесі. Особливої актуальності ця проблема 
набуває для педагогіки, оскільки практично всі основні проблеми (виховне навчання, активізація 
пізнання, розвиток творчої індивідуальності і т.п.) вимагають від педагогів умінь налагоджувати 
співробітництво з учнями в освітньому процесі. 

Так, багатьма авторами (К. Роджерс, Ш.А. Амонашвілі, В.О. Сухомлинський, Г.С. Костюк та інші) в 
основу дослідження питань педагогічної взаємодії покладено принципи гуманістичної педагогіки й 
психології. К. Роджерс головну задачу педагога вбачає в полегшенні і в той же час стимулюванні 
процесу учіння, тобто в умінні створити відповідну емоційну й інтелектуальну атмосферу в класі. 
Особистісно-зорієнтований педагог у своїй роботі з учнями використовує індивідуальні програми 
розвитку школярів, посилення пізнавальної активності і позитивних мотивів учіння [2:328-329]. 
Гуманістична позиція педагога, згідно досвіду Ш.А. Амонашвілі, має полягати в тому, щоб прийняти 
дитину такою, яка вона вже є, з таким життям, яким вона вже живе, і включати у своє з нею спілкування 
її життя в усіх його проявах; цікавитися її життям і стати його співучасником. І це має відбуватися не 
тільки у вільний від уроків час, але й, у першу чергу, на уроках, де укладаються й формуються життєво 
важливі для учнів цінності, глибоко усвідомлені й позитивні відношення, особистісні установки на життя 
[3:194]. 

Педагогічна взаємодія набуває дієвості, якщо технічні прийоми, які використовує вчитель, сповнені 
високих прагнень гуманістичного відношення до школярів і спрямовані на розвиток їхньої особистості. 
Визначаючи у свій час навчально-виховний процес як "багатогранний процес постійного духовного 
збагачення й оновлення" [4:14], В.О. Сухомлинський підкреслював, що не можна зводити педагогічний 
процес лише до педагогічного впливу вчителя на учнів. 

Розглядаючи індивідуальний підхід до учнів як важливу складову частину методики навчально-
виховної роботи, Г.С. Костюк виділяє такі аспекти в діяльності педагога: знання дітей, їх індивідуальних 
особливостей; уміння в процесі щоденної навчальної роботи стежити за роботою кожного учня в класі, 
бачити окремих учнів, працюючи з цілим класом; застосування різних способів індивідуальної допомоги 
учням під час самого уроку [5:448-458]. 

Розуміння дитини як активної творчої істоти, яка не є "іграшкою в руках педагога, а тим більше 
невмілого, недосвідченого педагога" [5:133], зумовило позицію Г.С. Костюка щодо місця й ролі вчителя 
в педагогічному процесі, визначило низку психолого-педагогічних вимог до його професіографічного 
портрета. Для оволодіння педагогічною майстерністю потрібне як бездоганне знання педагогом свого 
предмета, широкий загальний кругозір, так і постійне прагнення до розширення власних пізнань, любов 
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до своєї справи, невтомне творче вдосконалення методів роботи. Однак, зазначав учений, "всі ці знання і 
якості дозволять оволодіти педагогічним мистецтвом лише в міру того, як вони заломлюються в дитині-
об'єкті й суб'єкті навчання й виховання" [6:148]. Невід'ємним і суттєво важливим компонентом 
педагогічної майстерності є також знання вікових та індивідуальних особливостей розвитку дитини. 

Учіння – керована педагогом діяльність дитини, в якій не тільки виявляються й використовуються 
раніше сформовані в неї розумові і практичні дії, але й виробляються нові форми його активності [5]. 

Тому у процесі дидактичної взаємодії часто виникає необхідність скорегувати раніше отримані 
школярами вміння й навички, привести їх у відповідність із новими особливостями матеріалу, що 
вивчається, сформувати нові уміння. У таких випадках корегування вмінь, сформованих раніше, і 
формування нових стають предметом і змістом спільної діяльності вчителя й учнів. 

З часів педагогіки А.С. Макаренка і дотепер учені-педагоги В.А. Сухомлинський, Ш.А. Амонашвілі, 
Ю.Н. Кулюткін, Д. Хазард, М.А. Данілов, із різних позицій висвітлюючи педагогічну взаємодію в 
системі "учитель-учень", висловлюють думку про те, що в основу організації педагогічного процесу має 
бути покладена ідея гуманістичного підходу до дитини, ідея педагогічної взаємодії й співробітництва, 
взаємної активності педагогів і вихованців. Цієї ж точки зору в практиці своєї роботи дотримуються і 
вчителі-новатори Е.Н. Ільїн, В.Ф. Шаталов та інші. Так, наприклад, В.Ф. Шаталов формулює такі 
принципи організації спілкування: активність процесу педагогічного спілкування, співтворчість; 
розширення обсягів і видів спілкування; інтенсивність спілкування, що виявляється в динаміці 
насиченості, різноманітних видах педагогічної взаємодії; психологічний комфорт, який забезпечує 
саморозкриття особистості дитини; створення індивідуальної програми спілкування зі школярами; 
педагогічне співробітництво педагога й дітей [7:43]. 

Вирішення актуальних проблем сьогодення потребує радикальних змін у методиці навчання, що у 
свою чергу неможливе без озброєння школи, вчителів конкретними методиками, технологіями та 
рекомендаціями для їх упровадження. Тому метою даної статті є характеристика теорії та методики 
інтерактивного навчання у малих групах як однієї з нових форм взаємодії між учасниками процесу 
навчання. 

Досягнення поставленої мети конкретизується у таких задачах: 1. Досліджуючи теоретичні аспекти 
проблеми, розкрити поняття та основні характеристики, функції, етапи, норми поведінки інтерактивного 
навчання. 2. Розглядаючи інтерактивне навчання як одну з нових форм педагогічної взаємодії, 
сформулювати вимоги, які висуваються до педагога у процесі здійснення ними інтерактивного навчання. 
3. Розкрити технологію інтерактивного навчання у малих групах на прикладі організації групової роботи 
у четвірках. Інтерактивність розглядається як безпосередній діалог, який у наші дні набуває особливого 
значення, пов'язаного з високим рівнем розвитку техніки. Інтерактивне навчання – це навчання, занурене 
у спілкування. Інтерактивне навчання зберігає кінцеву мету й основний зміст освітнього процесу, проте 
видозмінює форми з трансляційних (передавальних) на діалогові, тобто засновані на взаєморозумінні й 
взаємодії [8]. 

Головна особливість методики інтерактивного навчання полягає у тому, що процес научіння 
відбувається у спільній діяльності. "Доведено, – підкреслює І.А. Зимня, – що порівняно з індивідуальною 
роботою за схемою "учитель-учень" співпраця в групі підвищує ефективність розв'язання тих же задач на 
сто відсотків" [9:409]. 

Групова форма навчання покликана одночасно розв'язувати три освітні задачі: конкретно-
пізнавальну; комунікативно-розвивальну; соціально-орієнтаційну. При цьому успіх діяльності у групі 
інтерактивного навчання залежить від одночасного виконання двох основних функцій: 1) розв'язання 
поставлених задач; 2) надання підтримки членам групи у ході спільної роботи. 

Формування групової спільності передбачає такі етапи: розминка; об'єднання учнів у групи (за 
бажанням, виходячи із задач уроку, спільних інтересів і таке інше); організація навчальної діяльності 
учнів у групі за  рівнями:  1. Засвоєння навчальної задачі. 2. Процес пошуку кращого розв'язку. 3. 
Сумування думок і підведення підсумків роботи. 4. Презентація групового розв'язання. 5. Рефлексія 
проведеного заняття. 

Спеціалісти виділяють наступні норми поведінки у процесі інтерактивного навчання: у спільній 
роботі немає "акторів" і "глядачів": усі – учасники; кожен член групи заслуговує на те, щоб його 
вислуховували не перебиваючи; слід говорити так, щоб тебе розуміли, висловлюватися безпосередньо по 
темі, уникати зайвої інформації; якщо інформація, яка пролунала, не зовсім зрозуміла, задавати 
запитання "на розуміння"; тільки після цього робити висновки; критикувати слід ідеї, а не особистості; 
мета спільної діяльності полягає не у "перемозі" будь-якої точки зору, а у можливості знайти кращий 
розв'язок, дізнавшись про різні думки щодо проблеми і таке інше [8:184]. 

Доцільно зауважити, що результативність педагогічного впливу також залежить від: характеру 
інформації, що впливає на учня; рівня вихованості, підготовленості учня, на якого спрямовано вплив 
учителя; перешкод, що стають на шляху сприйняття та переробки учнем інформації, отриманої від 
учителя; форми педагогічного впливу [7:46]. 

Здійснення методики інтерактивного навчання з урахуванням усіх вимог, які висуваються до нього, 
певним чином впливає на зміни у роботі педагога. В.Н. Соколов вважає, що, враховуючи актуальні 
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запити розвитку системи освіти, педагог має володіти наступними уміннями: організувати таке 
дослідження задачі, яке сприймається учнем як власна ініціатива; цілеспрямовано організовувати для 
учнів навчальні ситуації, які спонукають їх до інтеграції зусиль; створювати навчальну атмосферу в класі 
і дозувати свою допомогу учням; розв'язувати нестандартні навчальні й міжособистісні ситуації, 
розглядаючи педагогічну взаємодію як вплив реакції тих, хто навчається під  керуванням педагога; 
зберігаючи свій науковий авторитет, допомагати учням не потрапляти під його залежність, яка скасовує 
їхню мислительну діяльність, а зберігати самостійність в інтелектуальній поведінці [10]. 

Як підказує аналіз практики роботи школи, удосконалення професійного досвіду і педагогічної 
майстерності педагога потребує науково-методичної підтримки, причому вчителів-практиків 
здебільшого цікавлять саме конкретні методи, форми, прийоми впровадження нових освітніх технологій 
навчання, однією з яких є технологія інтерактивного навчання у малих групах. Поняттям "мала група", як 
правило, позначається відносно стійка, невелика за чисельністю група, члени якої знаходяться у 
безпосередній взаємодії один з одним, що призводить до виникнення емоційних зв'язків, а також 
специфічних міжособистісних цінностей і норм [11:59]. 

У навчальному процесі кількісний і якісний склад малої групи буде визначатися не тільки 
навчальною тактикою, але й стратегією формування класного колективу. Група дослідників під 
керівництвом Коротаєвої Є.В., розробляючи методику організації інтерактивного навчання, пропонує 
вчителям різноманітні варіанти роботи учнів у групах, які можна організовувати з урахуванням 
конкретних ситуацій своєї школи, класу, характеру взаємовідносин між учнями і таке інше [8]. 

Ми розглянемо можливості роботи навчальної групи з чотирьох чоловік, оскільки, згідно даних, 
отриманих у результаті опитування вчителів, організація роботи навчальних четвірок мало чим 
відрізняється від таких же груп із п'яти й шести учнів [8]. Підсумовуючи, відмітимо, що інтерактивне 
навчання, безперечно, - цікавий творчий перспективний напрямок нашої педагогіки, який сприяє 
створенню ситуацій психологічної єдності в класі, забезпечує можливості самовираження особистості 
кожного учня. Є всі підстави передбачати, що інтерактивне навчання як форма освітнього процесу 
дійсно здатна стати тим фактором, який оптимізує сутність і структуру педагогічної взаємодії. Подальшу 
розробку розглянутої проблеми ми вбачаємо в практичному її аспекті, а саме у відповідях на питання: чи 
здатна інтерактивна форма навчання розв'язувати педагогічні, психологічні і соціальні задачі освіти, що 
дає впровадження інтерактивного режиму суб'єктам освітнього процесу? 
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ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

У статті розкрито зв'язок професійної майстерності з професійною культурою та здійснено 
експериментальний аналіз даної проблеми. 

У світлі останніх подій, коли робиться наголос на професіоналізацію вчительських кадрів, проблема 
професійної майстерності займає одне з провідних місць у науковому середовищі.  

При розгляді даного питання ми враховували досвід провідних науковців, які досліджували 
професійну майстерність (Зязюн І.А., Барбіна Є.С., Крамущенко І.Ф., Лебедик М.П., Радул В.В.). 

Цілями нашого дослідження є: - теоретичне обґрунтування зв'язку професійної майстерності із 
професійною культурою; - визначення індексу професійної майстерності у співвідношенні з професійним 
самовдосконаленням. 

Майстерність вчителя доцільно розглядати як найвищий рівень педагогічної діяльності (якщо ми 
характеризуємо якість результату), як вияв творчої активності особистості майбутнього вчителя 
(характеризуємо психологічний механізм успішної діяльності). Коли ми хочемо усвідомити витоки 
розвитку майстерності, зрозуміти шляхи професійного самовдосконалення, доцільно сформулювати 
визначення цієї складової так: педагогічна майстерність – це комплекс властивостей особистості, що 
забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлективній основі. До таких 
важливих властивостей належать гуманістична спрямованість діяльності вчителя, його професійна 
компетентність, педагогічні здібності і педагогічна техніка; педагогічна майстерність у структурі 
особистості – це система, здатна до самоорганізації, системотвірним фактором є гуманістична 
спрямованість.  

Підвалиною професійної майстерності є професійна компетентність. Зміст професійної 
компетентності – це знання предмета, методики його викладання, педагогіки і психології. Проте 
швидкість набуття майстерності не регламентується лише накопиченням професійних знань. Справді, 
студентові, який добре вчиться у педагогічному ВНЗі, не завжди легко на педагогічній практиці в школі. 
Є індивідуальні передумови успішної діяльності, стимулятора професійного зростання – здібності. І 
проблемі некомфортного відчуття себе на шкільній практиці. У школі доцільно поговорити про 
професійний досвід.  

Педагогічні здібності забезпечують швидкість самовдосконалення. Науковці виділяють шість 
провідних здібностей до педагогічної діяльності: комунікативність – професійна здатність педагога, що 
характеризується потребою у спілкуванні, готовність легко вступати; в контакт перцептивні здібності – 
професійна проникливість, педагогічна інтуїція, здатність сприймати і розуміти іншу людину; динамізм 
особистості – здатність активно впливати на іншу особистість; емоційна стабільність – здатність 
володіти собою, самоконтроль та саморегуляція; оптимістичне прогнозування – прогнозування розвитку 
особистості з орієнтацією на особисте в ній; креативність – здатність до творчості та швидкого 
розв'язання педагогічних та проблемних ситуацій.  

Техніка, що спирається на знання і здібності, дає змогу виявити внутрішній потенціал. Педагогічна 
техніка – це вміння використовувати психофізичний аппарат як інструмент виховного впливу, це 
прийоми володіння собою (організмом, настроєм, мовленням, увагою, уявленням) і прийоми впливу на 
інших (вербальні і невербальні). Вчитель-майстер, вчитель-професіонал відрізняється від рядового 
вчителя високими морально-духовно-етичними якостями. Характер поведінки, дій та вчинків розкриває 
характерологічну суть майстерності вчителя-новатора. Думки та погляди відрізняються своєю 
прогресивністю, націленістю на майбутнє. Критерієм професійної майстерності майбутнього вчителя 
іноземної мови є з одного боку: доцільність (за спрямованістю); продуктивність (за результатами); 
діалогічність (характер стосунків з учнями); оптимальність (у виборі засобів); творчість (за змістом). А з 
іншого боку характеристиками професійної майстерності буде результат всіх даних процесів: професіне 
самовизначення; професійна орієнтація; професійна діяльність; професійна активність; професійна 
компетентність; професійний досвід. 

Отже, професійна майстерність як складова професійної культури майбутнього вчителя іноземної 
мови – це: а) результат всіх оцінкових дій та вчинків, які переводять будь-яку діяльність у професійну; 
б) якість людини, набута нею протягом багатьох років кропіткої праці, що характеризує весь педагогічно 
– професійно – життєвий досвід особистості; в сукупності з талантом і геніальною жилкою вона визначає 
характер людини; в) стан "задоволення" майбутнім вчителем результатами своєї професійної діяльності. 

Враховуючи все вищезазначене, мусимо сказати: щоб учитель діяв творчо, самостійно виважуючи 
результати своєї діяльності і корегуючи засоби з орієнтацією на мету (формування професійної 
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культури), він повинен мати певні властивості, риси, рівень розвитоку, забезпечити професійний 
саморозвиток, а через нього і професійну культуру. 

Дослідно-експериментальна робота проводилася з 1999 по 2003 рік у два етапи. Дослідження велося 
на базі факультету іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка. 

Суть нашого дослідження полягає у тому, що експертам (викладачам факультету) було 
запропоновано назвати якості особистості майбутнього вчителя іноземної мови, риси характеру, види 
діяльності, що визначають професійний рівень особистості. За результатами цього опитування було 
створено анкету з індикаторами професійної майстерності. Наводимо дані анкети. 

Індикатори професійної майстерності майбутнього вчителя іноземної мови: Високі знання 
навчального курсу з іноземної мови. Знання основ педагогіки і психології. Прагнення до 
самоствердження. Уміння організовувати людей. Прагнення до саморозвитку, самоосвіти, 
самовдосконалення. Уміння грамотно і логічно викладати свої думки. Вміння тримати контакт з 
колегами, учнями, батьками. Вивчення досвіду передових вчителів. Володіння педагогічною технікою. 
Креативність та прогресивність думок. 

На нашу думку, головним критерієм підвищення індексу професійної майстерності є процес 
професійного самовдосконалення, тобто, цей процес відбувається зі спеціальним залученням до нього 
студентів. Самовдосконалення є одним із головних факторів формування професійної культури 
майбутнього вчителя іноземної мови. Самовдосконалення – результат всіх оціночних суджень та 
процесів, та пов'язані з цим подальші процеси на вдосконалення свого "я" в усіх сферах діяльності. 

Передумовою самовдосконалення є самооцінка, самокритика своєї діяльності. Самооцінка – цінність, 
значимість, якою індивід наділяє себе в цілому і окремі сторони своєї особистості, її взаємодію з іншими 
людьми, виражаючи ступінь задоволення або незадоволення собою, рівень самоповаги. Розглядається в 
якості центральної особистісної освіти і виконує регуляторну та захисну функції, впливаючи на 
поведінку, діяльність і розвиток особистості [3]. 

Процеси самовдосконалення розпочинаються в той момент, коли студент починає замислюватись над 
своєю діяльністю (оцінювати, критикувати). І тоді, в залежності від отриманого результату (або гарний, 
або не зовсім), майбутній вчитель починає (при поганому результаті) вдосконалювати всі сторони своєї 
діяльності, або (при гарному результаті) вдосконалювати себе іще більше. Вчитель-професіонал ніколи 
не може бути задоволений рівнем свого професійного зростання та розвитку. Якщо вчитель 
задовольняється мірою свого розвитку і перестає вдосконалюватися – він "помирає" як вчитель, він 
припиняє своє професійне зростання. Тому ми досліджували частотний розподіл студентів у взаємодії 
цих двох понять (професійна майстерність та професійне самовдосконалення). За формулою, вказаною 
нижче, ми визначаємо частотний розподіл студентів: 
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де ∑ 1 – загальна сума самооцінок та оцінок експертів згідно рівня професійної майстерності під час 
навчання в університеті. 

∑ 2 – загальна сума самооцінок та оцінок експертів згідно рівня професійної майстерності під час 
педпрактики. 

n – постійна кількість індикаторів в стереоанкеті. 
Одержані дані допоможуть отримати узагальнене значення індексу професійної майстерності 

майбутнього вчителя іноземної мови та допоможуть в обчисленні індексу професійної культури. 
Професійна майстерність, результати визначення якої подані у таблиці 1, значно вища у тих 

майбутніх учителів, які займаються самовдосконаленням. Так, найвище виявлення індексу професійної 
майстерності експериментальної групи потрапляє в інтервал 4,5 – 4,75, а для контрольної групи — 3,5 –
 3,75. 

У процесі активної участі в заходах щодо самовдосконалення учитель формує уміння та навички 
самостійності та реалізує їх з точки зору професійної діяльності. 

Це пояснюється тим, що майбутні учителі ІМ у процесі самовдосконалення, підвищуючи свій рівень 
професійної майстерності (студенти експериментальної групи), здійснюють прямий та опосередкований 
вплив на студентів контрольної групи, адже їхній розвиток проходить у рамках одного колективу, однієї 
групи. Чим інтенсивніше проходить розвиток в експериментальної групи, тим інтенсивніший вплив на 
контрольну, а відповідно, й інтенсивніший розвиток професійної майстерності у контрольної групи 
майбутніх учителів ІМ. 



Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 12. Педагогічні  науки 

 116 

Таблиця 1. 
Частотний розподіл майбутніх учителів ІМ із зазначеними інтервалами індексу професійної 

майстерності (Іпм) станом на: І зріз — грудень 2000 року, ІІ зріз — лютий 2003 року 
 

І зріз – 3 2 5 2 6 15 18 9 Майбутні учителі, які 
займаються само-
вдосконаленням 

(Н = 60 осіб) ІІ зріз – 4 1 7 4 3 17 18 6 

І зріз 1 5 14 16 10 7 7 – – Майбутні учителі, які 
не займаються само-
вдосконаленням 

(Н = 60 осіб) ІІ зріз 2 2 18 19 7 8 4 1 – 

Шкала інтервалів (Іпм)  3,0 3,25 3,5 3,75 4,0 4,25 4,5 4,75 5,0 
 

Наступним кроком нашого дослідження є ранговий аналіз індикаторів професійної майстерності, про 
які ми говорили на початку статті. Студентам було запропоновано розмістити ці індикатори з 1-го по 10-е 
місце за важливістю впливу на формування їх професійної майстерності. Дані дослідження наводимо у 
таблиці 2. 

Таблиця 2. 
Ранговий аналіз змісту професійної майстерності майбутніх учителів ІМ, які займаються і не 

займаються самовдосконаленням, станом на лютий 2003 року 
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Майбутні вчителі ІМ, які 
займаються  

самовдосконаленням 
(Н=60 осіб) 

9 7 4 6 1 8 10 3 5 2 

Майбутні вчителі ІМ, які 
не займаються само-
вдосконаленням 

(Н=60 осіб) 

2 3 9 6 8 4 5 10 1 7 

 

На першому ранговому місці у майбутніх учителів ІМ, які займаються самовдосконаленням, стоїть 
індикатор професійної майстерності "Прагнення до саморозвитку, самоосвіти, самовдосконалення". Це 
пояснюється тим, що цей індикатор є досить широким за своїм змістом. Для респондентів цієї групи 
досить важливим показником майстерності є дії, направлені на формування, розвиток та вдосконалення 
своєї особистості. Свідомий, творчий учитель завжди займається самоосвітньою діяльністю для розвитку 
у себе навичок: контролю за своїм психічним станом, вчинками; швидкого оцінювання ситуації; аналізу 
своїх дій та діяльності учнів; спілкування та обробки інформації; організації будь-якого педагогічного 
процесу. 

Майбутній учитель ІМ, який бажає стати професіоналом і прагне зробити для цього все, повинен 
постійно удосконалюватися і розвиватися. Адже, якщо студент має намагання впливати на когось, 
розвивати і виховувати інших особистостей, то він повинен розпочати з себе. 

Показником професійної майстерності майбутнього учителя ІМ є рівень знань, самовдосконалення, 
самоосвіти, комунікативної взаємодії його вихованців, або ж колег по групі. 

Для цієї групи майбутніх фахівців ІМ цей вид діяльності є значущим тому, що він передбачає не 
тільки самостійну діяльність на "шліфування" своєї особистості, а й процеси взаємодії з іншими 
суб'єктами навчально-виховного процесу (студенти, викладачі). Займаючись взаємодією з іншими, 
майбутній учитель ІМ виробляє в себе уміння спілкуватися, обробляти інформацію, аналізувати свої та 
чужі вчинки та помилки, прислухатися до порад, аналізувати досвід. Маючи значно ширший кругозір, 
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студенти цієї групи можуть грамотніше і переконливіше доводити свою думку, а також вірно володіти 
ситуацією у навчально-виховному процесі. Цей вид діяльності складається із логічних, послідовних 
підвидів (саморозвиток — самоосвіта — самовдосконалення), які мають взаємопов'язуючий та 
взаємовпливовий характер. Пройшовши один підвид студент прагне до іншого (наступного). А кінцевий 
результат говорить про наміри та інтереси студента до цієї діяльності. 

Займаючись цим видом діяльності, майбутні учителі ІМ завойовують авторитет та репутацію. Своїми 
знаннями, навичками вони запевняють оточуючих у своїй спроможності стати вчителем-професіоналом, 
вчителем-майстром з високим рівнем професійної культури. На останньому місці у цієї групи 
респондентів міститься індикатор професійної майстерності "Уміння тримати контакт з учнями, 
колегами, батьками". 

Така ситуація характерна тим, що майбутні учителі розглядають цей вид діяльності у зв'язку з 
комунікативною взаємодією, а не самовдосконаленням. Тому вплив цього виду діяльності на 
формування професійної майстерності шляхом самовдосконалення незначний і не має своєї значущості. 
Для майбутніх учителів ІМ, які не займаються самовдосконаленням, на першому ранговому місці 
розташований індикатор педагогічної майстерності "Володіння педагогічною технікою". 

Дана група студентів, не займаючись самостійною діяльністю, щоб мати високий рівень майстерності 
скеровує свої дії вивчення методики та методології навчального процесу. Використовуючи передовий 
досвід із незначними власними думками та ініціативами, ці респонденти намагаються виховувати учнів, 
колег та впливати на них. 

Для цієї групи майбутніх учителів ІМ головним у роботі цього виду діяльності є такі характерні риси: 
міцні знання курсу спеціальності; знання психології; знання методики викладання; уміння, навички 
керувати, організовувати; контакт з іншими; уміння доступно і ясно подавати матеріал; вірне розв'язання 
педагогічних конфліктів. 

На останньому (десятому) місці серед індикаторів професійної майстерності майбутніх учителів ІМ, 
які не займаються самовдосконаленням, міститься індикатор "Вивчення досвіду передових учителів". Це 
пояснюється тим, що названа група респондентів не демонструє активності у самостійній діяльності, не 
має самоорганізаційних навичок, не займається вивченням та аналізом досвіду інших, тому цей вид 
діяльності не є значущим чинником вияву професійної майстерності майбутніх учителів ІМ. 

Для ефективного формування професійної культури майбутніх учителів ІМ потрібно залучати їх до 
процесів самовдосконалення. 

Встановлено, що найефективнішими видами діяльності щодо формування професійної культури 
особистості майбутнього фахівця ІМ за допомогою самовдосконалення є: спроба себе у ролі викладача, 
керівника групи (педпрактика); участь в олімпіадах; володіння педагогічною технікою; прагнення до 
саморозвитку, самоосвіти, самовдосконалення; креативність та прогресивність думок; активна робота зі 
спеціальною літературою.  

Результати цього дослідження свідчать, що: участь майбутнього учителя ІМ у процесі 
самовдосконалення є значущим фактором формування та становлення його професійної культури. 
Сутність вияву професійної майстерності для обох груп (експериментальної та контрольної) має суттєву 
різницю. Значно вищий рівень він у тих майбутніх учителів ІМ, хто займається самовдосконаленням. У 
таких студентів, які не займаються підвищенням рівня своєї професійної культури засобами 
самовдосконалення, професійна майстерність зростає значно нижчими темпами, аніж у тих, хто цією 
діяльністю займається професійно. 
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This article represents a  short theoretical analysis of the connection of professional skillship and professional 
culture and shows the experimental characteristic of this problem.
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КОМПЛЕКС ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Визначаються професійно-педагогічні вміння, необхідні для навчання майбутніх учителів англійської 
мови професійно орієнтованого аудіювання на заняттях з практики усного та писемного мовлення. 

Відповідно до Рекомендацій Ради Європи, як основи для укладання Програми з англійської мови для 
університетів/інститутів (п'ятирічний курс навчання) (2001), однією з цілей оволодіння студентами 
практичним курсом англійської мови є формування професійно-педагогічної компетенції. При цьому 
професійна компетенція визначається як володіння мовою та вміннями навчання мови інших, 
необхідними для впевнених та досвідчених дій в класі, і розвивається впродовж перших двох років 
навчання у вищому навчальному закладі (ВНЗ) на заняттях з практики усного та писемного мовлення 
шляхом виконання практичної діяльності (experiential activity) студентами та шляхом рефлексії цієї 
діяльності, під час якої студенти виконують ролі як учнів, так і майбутніх учителів [4:208]. 

Під професійною аудитивною компетенцією вчителя ІМ ми розуміємо сукупність знань, навичок та 
вмінь, сформованих у процесі навчання аудіювання (аудитивна компетенція); здатність учителя успішно 
виконувати професійну діяльність, що передбачає володіння професійними аудитивними вміннями 
(методична компетенція), які включають уміння організувати навчальну діяльність учнів та керувати 
процесом навчання аудіювання в різних сферах і ситуаціях професійно-педагогічного спілкування 
(дидактичне мовлення) [9:273]. Але слід наголосити, що ми не формуємо методичну компетенцію в 
чистому вигляді, оскільки для цього відводяться заняття з методики навчання іноземних мов (ІМ), а 
навчаємо студентів І-ІІ курсів професійно орієнтованого аудіювання на заняттях з практики усного та 
писемного мовлення, під час яких вони оволодівають певним рівнем професійної підготовки як 
початковою стадією професійної майстерності, яка стає основою для формування й розвитку 
професіоналізма.  

Саме тому в нашій статті ми ставимо завдання визначити рівень професіоналізації та етап розвитку 
професійної компетенції на заняттях з практики усного та писемного мовлення на І-ІІ курсах навчання, і, 
як наслідок, виділити відповідні професійні вміння, необхідні для навчання аудіювання школярів та 
розвитку професійної аудитивної компетенції у студентів. 

Оскільки будь-яке вміння проходить кілька етапів у своєму розвитку і вимагає систематичного і 
цілеспрямованого навчання і великої самостійної роботи з боку студентів на різних етапах формування, 
ми погоджуємося з виділеними К.І. Саломатовим п'ятьма етапами формування професійно-педагогічних 
умінь [8:7] та вважаємо, що під час навчання професійно орієнтованого аудіювання на заняттях з 
практики усного та писемного мовлення студентів І-ІІ курсів мають місце лише перший і другий, тому 
що починаючи з третього етапу, проводиться педагогічна практика як основа перенесення отриманих 
знань, сформованих навичок та вмінь в нові умови, які забезпечуються практичними заняттями з 
методики та згаданою педагогічною практикою. А на І-ІІ курсах навчання у ВНЗ на заняттях з практики 
усного та писемного мовлення ми використовуємо типові професійні ситуації та лише елементи ділової 
гри як умови реалізації поставленої мети. При цьому І етап характеризується ознайомленням студентів із 
загальними професійно-педагогічними вміннями, усвідомленням їх змісту, структури і значення в 
професійно-педагогічній діяльності в процесі вирішення завдань з навчання аудіювання; а ІІ етап –
розвитком початкових вмінь на рівні копіюючих, недосконалих дій, переважно спостерігаючи та 
імітуючи дії викладача з навчання студентів аудіювання під час проведення фрагменту заняття з 
практики усного та писемного мовлення, метою якого є оволодіння цим видом мовленнєвої діяльності; 
оволодіння окремими конкретними діями, які застосовуються в типових професійно орієнтованих 
навчальних ситуаціях і є складовими більш складних дій.  

Становлення і розвиток професійно-значущих умінь відбуваються у взаємодії з формуванням 
аудитивних іншомовних навичок та вмінь у студентів на заняттях з практики усного і писемного 
мовлення. Цей процес містить етап попереднього професійно орієнтованого навчання (І-ІІ і початок ІІІ 
курсів) і етап наступного професійно орієнтованого навчання (терміни К.І. Саломатова) [3:115]. Ми 
виділяємо етап попереднього професійно орієнтованого навчання як найефективніший період навчання 
майбутніх учителів професійно орієнтованого навчання аудіювання. 

Отже, згідно з тематикою нашого дослідження, пропонуємо виділити з базового професійного рівня 
(рівня грамотності) попередній професійний рівень (відповідно до етапу попереднього професійно 
орієнтованого навчання, виділеного К.І. Саломатовим), який передбачає оволодіння студентами І-ІІ 
курсів – майбутніми вчителями – необхідними початковими знаннями, навичками та вміннями (далі – 
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професійно-педагогічними вміннями) з методики навчання учнів середніх навчальних закладів 
англомовного аудіювання на заняттях з практики усного та писемного мовлення. 

Враховуючи тенденцію безперервності і наступності освіти, з метою визначення тих конкретних 
вмінь аудіювання, які потрібно сформувати на І-ІІ курсах, та з метою визначення суті діяльності 
студентів І-ІІ курсів та учнів 10-12 класів нами було порівняно процеси навчання аудіювання у середніх і 
вищих навчальних закладах на основі чинних програм [5,6]. Критеріями порівняння виступали: 
послідовність навчання "школа – ВНЗ"; вимоги до рівня сформованості аудитивної компетенції; зміст 
мовного матеріалу; критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Оскільки 1) завдання навчального процесу в середньому та вищому навчальному закладах мають 
багато спільного; 2) провідною є комунікативна мета викладання ІМ в обох типах навчальних закладів; 
3) мовний матеріал, що вивчається у ВЗО протягом перших двох років, є основою як шкільного, так і 
вузівського курсів, ми вважаємо, що студентам І-ІІ курсів – майбутнім учителям ІМ – простіше 
виконувати ролі "учнів", виділяти труднощі оволодіння аудитивними навичками і вміннями та 
оцінювати доцільність використання обраних або запропонованих викладачем методів та прийомів 
навчання аудіювання в ролі "вчителів" у процесі професійно орієнтованого навчання цього виду 
мовленнєвої діяльності.  

Аналіз Програми з англійської мови для університетів/інститутів (п'ятирічний курс навчання) (2001) і 
Програми для загальноосвітніх закладів/Англійська мова 2-12-ті класи (2001) щодо вимог володіння 
студентами І-ІІ курсів і учнями 11-12 класів аудитивною мовленнєвою компетенцією дозволив нам 
виділити спільні аудитивні вміння, яких потрібно навчати студентів на заняттях з практики усного та 
писемного мовлення як основи формування та розвитку аудитивної компетенції і подальшого визначення 
професійно-педагогічних умінь навчання аудіювання. 

Аналіз низки джерел з питань визначення професійних умінь вчителів ІМ дозволив нам зробити 
висновок про те, що не існує єдиної думки щодо їх кількості та доцільності формування на певних етапах 
навчання у ВНЗ. Це наводить нас на думку про можливість виокремлення та обмеження кількості 
професійних умінь до загальних професійно-педагогічних умінь початкового етапу навчання у ВНЗ, які 
відповідають етапу попереднього професійно орієнтованого навчання. З цією метою нами було 
проаналізовано низку джерел з питань виділення професійних умінь на початковому етапі навчання у 
ВНЗ в процесі навчання різниз видів мовленнєвої діяльності, якими займалися численні дослідники 
(Корнілова Л.Ф. 1973; Дєєва И.М., Горбунова Т.П. 1977; Зикова Н.Н. 1977; Куренкова Т.П. 1981; 
Исхакова Ф.С. 1982; Саломатов К.І. 1985; Натальїна С.А. 1989; Будько А.Ф., Леонтьєва Т.П. 1991; Бігич 
О.Б. 2002; Пасов Ю.І. 2002 та інші). 

Підсумовуючи та узагальнюючи отримані дані і враховуючи специфіку нашого дослідження, ми 
вважаємо, що на заняттях з практики усного та писемного мовлення на І-ІІ курсах ВНЗ у студентів 
(майбутніх учителів) слід розвивати комунікативні, організаторські, конструктивні та гностичні вміння 
як основу етапу попереднього професійно орієнтованого навчання. До комунікативних умінь відносяться 
аудитивні вміння, визначені нами вище. 

Основами професійно-педагогічних умінь є професійні функції вчителя, визначені згідно з 
кваліфікаційною характеристикою вчителя ІМ і представлені в посібнику "Виробничі функції, типові 
завдання діяльності та вміння учителя іноземної мови (спеціаліста)", розробленому колективом авторів 
під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої, і передбачають володіння вчителем ІМ освітньо-кваліфікаційного 
рівня "спеціаліст" здатністю виконувати певні виробничі функції та типові для цих функцій завдання 
діяльності [1:11]. Серед зазначених ми спробували виділити педагогічні функції, необхідні для навчання 
професійно орієнтованого аудіювання (комунікативно-навчальна, гностична, конструктивно-плануюча, 
організаторська). 

Професійно-педагогічні вміння студента починають створюватися підсвідомо в результаті його 
взаємодії з викладачем на заняттях з практики усного та писемного мовлення (точніше фрагменту 
заняття з навчання аудіювання) і його наслідування, під час яких здійснюється осмислення прийомів і 
способів навчання аудіювання, що використовуються викладачем [2:41]. Певний набір фраз і засобів 
виразу в мовленні вчителя, необхідних для здійснення дидактичної форми спілкування ІМ, вимагає 
спеціального тренування і уваги в процесі навчання і може бути виділеним в особливий комунікативно-
дидактичний вид мовлення – дидактичне (термін К.І. Саломатова) чи навчаюче мовлення (термін 
Н.Н. Зикової) [7:106; 4:29]. 

Під навчаючим ("дидактичним") мовленням – мовленнєвою діяльністю вчителя ІМ – ми, 
інтерпретуючи слова Н.Н. Зикової, розуміємо реалізацію всієї складності розумових дій, спрямованих на 
спонтанне вирішення завдань, що визначаються ситуаціями взаємодії вчителя та учнів у процесі 
навчання аудіювання, безпосередня реакція засобами іноземної мови на планомірні чи раптово 
виникаючі зміни ситуацій навчального процесу [4:29]; сукупність мовних засобів вираження і їх 
функціональні характеристики, які проявляються в дидактичній формі спілкування цією мовою [7:106]. 
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Ми вважаємо, що наприкінці циклу занять з навчання професійно орієнтованого аудіювання студенти 
І-ІІ курсів ВНЗ повинні володіти такими професійно-педагогічними вміннями, якими повинен оволодіти 
майбутній учитель ІМ в процесі професійно орієнтованого навчання аудіювання, коли він буде 
спростерігати і здійснювати навчальний методичний аналіз діяльності іншого студента, виконуючого 
роль учителя ІМ в проблемній ситуації або під час виконання елементів професійно орієнтованої ділової 
гри: аналізувати діяльність викладача щодо реалізації цілей фрагменту заняття з навчання аудіювання; 
аналізувати способи реалізації основних методичних принципів навчання аудіювання; спостерігати 
фрагмент заняття і визначати його основні етапи та задачі навчання аудіювання; спостерігати і 
узагальнювати прийоми активізації навчальної діяльності студентів; аналізувати і оцінювати 
ефективність використання викладачем допоміжних засобів навчання цього виду мовленнєвої діяльності; 
аналізувати мовленнєву діяльність викладача на занятті з практики усного і писемного мовлення; 
аналізувати рівень володіння студентами аудитивними навичками; визначати труднощі оволодіння 
студентами аудитивною іншомовною діяльністю/компетенцією та інше. 

Таким чином, в нашій статті ми визначили, що на І-ІІ курсах навчання у ВНЗ майбутні вчителі ІМ 
оволодівають початковим рівнем професійної компетенції з навчання аудіювання етапу попереднього 
професійно орієнтованого навчання. Це дало нам змогу виявити перелік професійно-педагогічних умінь 
навчання аудіювання, необхідних для подальшого створення відповідної системи вправ для навчання 
професійно орієнтованого аудіювання на заняттях з практики усного та писемного мовлення та 
виділення методичної термінології, професійних зворотів для формулювання цільових установок тощо. 
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Савицкая Т.В. Комплекс профессиональных умений обучения аудированию будущих учителей 
иностранных языков. 

Определяются профессионально-педагогические умения, необходимые для обучения будущих учителей 
английского языка профессионально направленному аудированию на занятиях по практике устной и 

письменной речи. 

Savitska T.V. Complex of professional skills for teaching listening comprehension for specific purposes to 
future foreign language teachers. 

The number of professional skills, necessary for teaching listening comprehension for specific purposes to future 
English teachers at English lessons, is defined. 
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МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ 
ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ 

Подана коротка ретроспектива методичних принципів комунікативного методу та соціокультурного 
підходу, вказуються шляхи їх реалізації при формуванні  професійно орієнтованої англомовної 

граматичної компетенції майбутніх філологів. 

Процеси інтеграції у світі, намагання України зайняти відповідне місце в Європі зумовили соціальне 
замовлення суспільства до вивчення іноземної мови (ІМ), оскільки виникає потреба у фахівцях, які б 
володіли мовою міжнародного спілкування на належному рівні. Звідси – і підвищення вимог до 
майбутніх вчителів ІМ. Так, Проектом програми з англійської мови для університетів/інститутів 
передбачено   формування у майбутніх філологів як комунікативної, так і професійної компетенції [1:3].  

Так, Ю.І. Пассов у своєму дослідженні вказує на необхідність реалізації принципів мовленнєво-
розумової активності, індивідуалізації при ведучій ролі її особистісного аспекту, функціональності, 
ситуативності або комунікативності та новизни [2: 45-114]. Пізніше Ю.І. Пассов у своїй концепції 
розвитку індивідуальності в діалозі культур до вказаних принципів додає ще принцип оволодіння 
іншомовною культурою через спілкування, принцип взаємопов'язаного оволодіння усіма аспектами 
іншомовної культури та всіма видами мовленнєвої діяльності [3:97]. Н.І. Гез, М.В. Ляховицький, О.О. 
Миролюбов, С.К. Фоломкіна, С.Ф. Шатілов до загальних методичних принципів навчання ІМ відносять: 
принцип комунікативної спрямованості навчання ІМ, принцип урахування особливостей рідної мови, 
принцип домінуючої ролі вправ [4:63-69]. В.В. Сафонова, розглядаючи соціокультурну освіту засобами 
ІМ, вказує на ефективність освіти у разі врахування наступних принципів: принципу дидактичної 
культурозгідності, принципу діалогу культур і цивілізацій та принципу домінування проблемних 
культурознавчих завдань [5:19-23]. 

Проведений нами аналіз вищезгаданих наукових праць свідчить про те, що методисти не мають 
єдиної точки зору щодо  методичних принципів навчання ІМ, крім того, невисвітленою залишається 
проблема визначення методичних принципів та їх реалізації при формуванні професійно орієнтованої 
англомовної граматичної компетенції. Саме тому ми вважаємо за доцільне розглянути цей 
теоретичний аспект, оскільки його дослідження сприятиме ефективному опануванню студентами 
змісту професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції і досягненню цілей навчання 
на рівні вимог Проекту програми. Отже, розгляд та визначення шляхів реалізації методичних 
принципів формування професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції і є завданням 
даної статті.  

Під професійно орієнтованою англомовною граматичною компетенцією майбутніх філологів ми 
розуміємо  здатність реалізовувати граматичну компетенцію в різноманітних умовах мовленнєвого 
спілкування, здатність вчителя до успішної професійної діяльності, що передбачає оволодіння 
майбутніми філологами сукупністю знань, навичок та вмінь, які б забезпечували формування в 
особистості готовності до професійної діяльності та міжкультурного спілкування.  

Для формування професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції нами відібрана 
граматична категорія умовного способу (УС), на прикладі якої ми проілюструємо процес формування 
зазначеної компетенції.  

Перейдемо до розгляду методичних принципів формування професійно орієнтованої англомовної 
граматичної компетенції майбутніх філологів. Варіативність вибору методичних принципів навчання 
залежить від концептуальної моделі навчання, яка є основою для конкретного методу навчання, від 
варіанту та етапу навчання, діапазону дії конкретної концептуальної моделі навчання (навчання ІМ в 
цілому чи одному з аспектів, вибору в якості предмету навчання всіх видів МД або одного з них чи 
декількох) [6:138-141]. Теоретичною основою розробки методики формування професійно орієнтованої 
англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів ми обираємо комунікативний метод в 
поєднанні з соціокультурним підходом [2: 33-35]. В свою чергу, соціокультурний підхід передбачає 
навчання спілкуванню в контексті діалогу культур (ДК), формування суб'єкту ДК, здатного  здійснювати 
роль представника іншої культури у своїй майбутній професійній діяльності, адже  для майбутніх 
вчителів ІМ є конче необхідним володіти „не тільки чужою мовою й культурою, але й соціокультурними 
стратегіями участі в міжкультурному спілкуванні та прийомами подолання соціокультурних 
непорозумінь і „пасток", спеціалістів, які володіють методикою моделювання й організації 
міжкультурного діалогу на занятті та технологією навчання ДК через ДК" [7:14]. 

Розглянемо, як основні методичні принципи комунікативного методу та соціокультурного підходу 
відображені у нашому дослідженні. Принцип комунікативності є провідним методичним принципом, 
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який указує на необхідність організації навчання у природних для спілкування умовах. Реалізація даного 
принципу передбачає створення та використання ситуацій реального спілкування, побудову процесу 
навчання ІМ як моделі реальної комунікації [2:33]. Під ситуацією ми, слідом за Ю.І. Пассовим, В.П. 
Кузовлєвим та іншими,  розуміємо  інтегративну динамічну систему соціально-статусних, рольових, 
діяльнісних та моральних взаємовідносин суб'єктів спілкування. Вона є універсальною формою 
функціонування процесу навчання та є способом організації мовленнєвих засобів, способом їхньої 
презентації, способом мотивації мовленнєвої діяльності, головною умовою формування навичок та 
розвитку мовленнєвих вмінь [8:74].  Звідси витікає, що методика формування професійно орієнтованої 
англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів повинна будуватися навколо ситуацій 
реального спілкування [9:110].  

В нашому дослідженні ми ґрунтуємося на визначених Ю.І. Пассовим  типах комунікативних ситуацій 
за ознакою "тип взаємовідносин",  оскільки дана точка зору, на нашу думку, дає можливість моделювати 
різноманітні комунікативні ситуації, адекватні реальному спілкуванню, визначати систему ефективних 
навчальних дій [3:87].  

Так, до першого типу належать ситуації статусно-рольових відносин, які мають стереотипний 
характер та впливають на особистісні якості студентів. Даний тип ситуацій співвідноситься зі знаннями, 
досвідом, звичками, навичками та вміннями щось робити. Другий тип – ситуації соціальних 
взаємовідносин. В таких ситуаціях студенти постають як представники класів, професійних груп, 
етнічних та територіальних спільнот, суспільних організацій, вікових груп. При створенні ситуацій 
даного типу доцільно звертати увагу на спрямованість, погляди, інтереси, ідеали студентів. Третій тип – 
ситуації відносин сумісної діяльності. Вони виникають в навчально-пізнавальній, трудовій, спортивній, 
художній формах діяльності. Четвертий тип – ситуації моральних взаємовідносин, які пронизують усі 
сфери життєдіяльності людини і завжди є предметом дискусій [3:85-86]. 

Саме зазначені вище ситуації мають створюватися на заняттях з практичної граматики з метою 
формування професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції, оскільки для майбутнього 
викладача є конче необхідним вміти граматично правильно висловлювати власну точку зору в 
різноманітних умовах спілкування.  Крім того,  залучення вказаних ситуацій, як указує Ю.І. Пассов,  
сприятиме актуалізації всієї системи взаємовідносин учасників спілкування, забезпечуючи таким чином 
природну вмотивованість спілкування [3:87]. 

Згідно з наступним принципом - принципом функціональності, - засвоєння нових граматичних 
одиниць відбувається у тісному зв'язку з їхніми функціями в мовленні [8:77]. На основі  аналізу даного  
принципу ми визначили основні його положення, які посідають чинне місце при формуванні професійно 
орієнтованої англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів. Так, функціональність в нашому 
дослідженні передбачає: 1) опору на систему мовленнєвих  засобів, які функціонують в процесі 
спілкування та співвідносяться з усіма рівнями механізму породження мовлення; 2) організацію 
навчального матеріалу з урахуванням мовленнєвих функцій УС в англійській мові;  3) розподіл 
мовленнєвих одиниць за ситуаціями в залежності від їхньої функціональної спрямованості, 
комунікативної потреби; 4) функціональну єдність (комплексність) всіх складових професійно 
орієнтованої англомовної граматичної компетенції; 5) використання знань з урахуванням функціональної 
та формальної характеристики УС [2:83-83].  

Таким чином, при формуванні професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції 
майбутніх філологів розподіл та організація мовного та мовленнєвого матеріалу має відбуватися навколо 
комунікативно необхідних функцій, за ситуаціями в залежності від комунікативної потреби, а також з 
урахуванням комплексності та функціональних і формальних складових даної компетенції, оскільки 
орієнтація на засвоєння форми разом із функцією є одним із основних положень в умовах 
комунікативного методу. 

Принцип діалогу культур і цивілізацій є  одним із провідних при організації навчання в межах 
соціокультурного підходу та введений в сучасну науку В.В. Сафоновою [5:20-21]. 

 Іншомовний діалог культур  (ДК) в методичній інтерпретації розуміється як: 1) навчальне 
середовище,  в якому постійно відбувається зустріч з чужою мовою і культурою, ознайомлення з ними, 
засвоєння і часткове присвоєння; 2) такий зміст навчальних матеріалів і навчального процесу, які 
моделюють міжкультурний діалог; 3) така форма існування навчального процесу, яка робить можливим 
організоване міжкультурне спілкування вивчаючих мову з носіями чужої культури і мови, стимулює 
розвиток емпатії, толерантності, „міжкультурної чутливості" і соціокультурної спостережливості, 
спроможності змінити перспективу і подивитися на світ очима іншого [7:13]. 

Принцип діалогу культур та цивілізацій, за визначенням В.В. Сафонової, передбачає: створення 
методичної моделі, яка б забезпечувала полікультурний та білінгвальний розвиток мовної особистості 
тих, хто навчається, з метою усвідомлення себе як культурно-історичних суб'єктів, які є носіями не лише 
одної, а цілого ряду взаємопов'язаних культур; створення соціально-педагогічних і методичних умов для 
підготовки тих, хто навчається, для виконання ролі суб'єктів ДК або культурного посередника в 
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ситуаціях міжкультурного спілкування; вивчення культур і цивілізацій в контексті їхнього історико-
культурного взаємовпливу; спрямованість  на розвиток у тих, хто навчається, загальнопланетарного 
мислення, таких якостей як мовленнєвий та соціокультурний такт; використання культурознавчих 
матеріалів як рідної, так і чужої культури з метою навчити інтерпретувати факти, події, явища обох чи 
декількох культур [5:20-21]. 

Реалізацію зазначеного принципу в процесі формування професійно орієнтованої англомовної 
граматичної компетенції майбутніх філологів за межами іншомовного соціокультурного середовища ми, 
услід за Н.Ф. Бориско, вбачаємо у проблемно-тематичній організації змісту навчання, наприклад, через 
культурно-змістовний, соціальний і мовний аспекти ДК, та різних рівнів їх реалізації 
(загальнокультурного, міжкультурного та національно- й індивідуально-специфічного) [7:15]. Це 
означає, що система вправ, призначена для формування професійно орієнтованої англомовної 
граматичної компетенції студентів має містити соціокультурну інформацію, проблемні завдання 
культурознавчого характеру та НКС, які спонукають студентів до здійснення ДК, до спілкування з 
представниками іншої культури.  

Наступний принцип – принцип мовленнєво-розумової активності та самостійності студентів - полягає в 
тому, що всі завдання на всіх ступенях навчання являють собою мовленнєво-розумові задачі різного рівня 
проблемності і складності, які спонукають майбутніх філологів до розумової активності та передбачають 
розвиток механізмів мислення. Значущість цього принципу зумовлена необхідністю розвитку самостійного 
мислення при вирішенні проблемних ситуацій, коли існує потреба висловлювати власні думки та почуття, 
відстоювати власну точку зору [8:76-77]. Необхідними умовами реалізації даного принципу при 
формуванні професійно орієнтованої англомовної граматичної  компетенції є наступні:  1) постійне 
залучення студентів в процес спілкування на ІМ, тобто у процес практичного  оволодіння ІМ на основі 
мовленнєво-розумової діяльності; 2) використання цінного матеріалу з точки зору його комунікативності, 
професійної спрямованості та соціокультурної значущості; 3) застосування проблемних культурознавчих 
ситуацій з метою моделювання реального та фахового спілкування [2:45-51].  

Отже, реалізація даного принципу на заняттях з практичної граматики вимагає добір та 
формулювання проблемних культурознавчих та комунікативних ситуацій на основі їх ціннісного 
предметного змісту з метою розвитку мовленнєво-розумової активності та самостійності студентів. 

Принцип новизни забезпечує гнучкість навичок, динамічність мовленнєвих вмінь, якість 
продуктивності, механізм комбінування, ініціативність висловлювань, темп мовлення і тактику мовця 
[2:40-41]. Новизна як явище стосується форми мовленнєвого висловлювання, змісту висловлювання, 
прийомів та задач навчання, умов навчання, змісту навчання  [2:107]. Розглянемо, яке місце посідає 
даний принцип в нашому дослідженні. При формуванні професійно орієнтованої англомовної 
граматичної компетенції значущість принципу новизни зумовлена тим, що: 1) гнучкість граматичної  
навички вживання УС в усному мовленні студентів на етапі презентації нового граматичного матеріалу, 
на етапі  автоматизації залежить від різноманітності використаних ситуацій; 2) варіативність та новизна 
мовленнєвих ситуацій розвивають динамічність мовленнєвого вміння, сприяють екстреному замиканню 
тимчасових зв'язків, оскільки кожного разу пропонуються нові задачі, де потрібно враховувати нову 
евристичну систему взаємовідносин;  3) новизна забезпечує розвиток у мовленнєвого вміння якості 
продуктивності; 4) мовний та мовленнєвий матеріал засвоюється мимовільно, в процесі виконання 
мисленнєво-розумових завдань; 5) інтерес до навчальної, пізнавальної діяльності зумовлюється 
новизною змісту матеріалу, видів та прийомів роботи на заняттях з практичної граматики [2:107-113]. 

В межах нашого дослідження цей принцип має реалізовуватися з урахуванням його основних 
положень, а саме: 1) використання вправ та прийомів роботи, які містять щось нове для студентів; 2) 
варіативність завдань до вправ та прийомів роботи; 3) різноманітність та варіативність ситуацій, тих чи 
інших проблем,  форм висловлювань; 4) постійне залучення нових повідомлень та  соціокультурних 
матеріалів про країну, мова якої вивчається. 

Принцип раціонального врахування рідної мови визначається багатьма провідними методистами як 
один із основних принципів, оптимальне використання якого є необхідною умовою успішного 
оволодіння ІМ [4]. Визнання значущості принципу врахування рідної мови зумовлено трьома основними 
факторами: 1) нерозривним зв'язком між мовою, мисленням та навколишньою дійсністю, що знаходить 
своє відображення у формуванні мовної картини світу; 2) наявністю у студентів навичок та вмінь 
мовленнєвої діяльності на рідній мові до навчання ІМ; 3) існування мовних універсалій, притаманних 
мовним системам абсолютної більшості мов світу (суб'єкт, об'єкт, причина, наслідок, мета, кількість і 
т.д.), які становлять особливий вид лінгвістичних знань, які можна використовувати в процесі оволодіння 
ІМ [10:200-204]. 

Звідси витікає, що при навчанні вживання УС в усному мовленні майбутніх філологів методичний 
принцип раціонального врахування рідної мови має реалізовуватися не лише на етапі ознайомлення з 
граматичним матеріалом, коли має місце порівняння та співставлення категорій УС у двох мовах, а й на 
етапі автоматизації з метою формування білінгвальної свідомості, в якій дві мовні картини світу, як і 
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системи двох мов, знаходяться у закономірній відповідності. Крім того, даний принцип є основою для 
формування професійних вмінь студентів, а саме: вмінь прогнозування труднощів засвоєння того чи 
іншого граматичного явища школярами та пошуків найбільш ефективних шляхів подолання цих 
труднощів і попередження помилок, вмінь диференційованого підходу до способів презентації нового 
навчального матеріалу й організації його тренування [10:209].  

Отже, у цій статті ми розглянули теоретичні засади принципів комунікативності, функціональності, 
діалогу культур і цивілізацій,  розвитку мовленнєво-розумової активності й самостійності студентів, 
новизни, раціонального  врахування рідної мови, вказали шляхи їх реалізації при формуванні професійно 
орієнтованої англомовної граматичної компетенції. Це дає   підставу нам стверджувати, що їх 
впровадження в навчальний процес сприятиме ефективнішому формуванню зазначеної компетенції. 
Викладений у даній статті матеріал не вичерпує усіх теоретичних аспектів проблеми формування 
професійно орієнтованої компетенції та вимагає подальшого наукового дослідження, а саме – розгляду 
змісту цієї компетенції, тобто знань, навичок і вмінь,  необхідних для її формування.  
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МОВНИЙ ПОРТФЕЛЬ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНЦІЇ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО АУДІЮВАННЯ 

Поданий короткий опис частин Мовного Портфеля з аудіювання для молодшого школяра та системи 
оцінювання при роботі з ним. 

Сьогодні Україна на порозі вступу  до Європейського Союзу прагне до визнання вітчизняного 
фахівця на світовому ринку. Це спричинило ряд реформацій у системі освіти та відповідно до 
нормативних документів  Ради Європи введення інновацій щодо цілей та зорієнтованості освітньої 
системи,  в центрі якої стоїть проблема навчання й виховання креативно мислячої  та самостійної 
особистості. Уже відбулася реорганізація шкільного навчального процесу в Україні. Згідно з концепцією 
12-ти річної системи освіти, початок вивчення першої іноземної мови у загальноосвітніх навчальних 
закладах перенесено з 5-го класу основної школи у 2-ий клас початкової школи. Причому тенденція до 
раннього вивчення іноземної мови спостерігається у всіх країнах Європейського Союзу [1]. 

В руслі досліджувальної нами проблеми – формування стратегічної компетенції в процесі навчання 
молодшого школяра англомовного аудіювання – конкретизуємо завдання освітнього процесу в 
початковій школі з урахуванням як вітчизняних нормативних документів [2], так і рекомендацій  Ради 
Європи, де зазначено, що  для оволодіння міжкультурною комунікативною компетенцією обов'язковою є 
інтеграція стратегічної, мовної, мовленнєвої, соціокультурної та дискурсивної компетенцій  [3]. 

Предметом розгляду в нашій статті є формування стратегічної компетенції у молодшого школяра в 
процесі навчання англомовного аудіювання, що є  одним із аспектів реалізації 'загальноєвропейських 
компетенцій'.  

Чинна програма [2] метою навчання іноземної мови поряд з іншими видами компетенцій, зокрема 
мовленнєвою компетенцією в аудіюванні, визначає і стратегічну компетенцію – уміння вибирати 
ефективні стратегії для розв'язання комунікативних завдань та самостійно здобувати й використовувати 
знання, планувати навчальний процес, оцінювати свої досягнення. 

 Стратегічна компетенція оволодіння іншомовним аудіюванням передбачає уміння вибирати 
ефективні стратегії для розуміння сприйнятого на слух мовлення з метою розв'язання комунікативних 
завдань, уміння самостійно здобувати і використовувати знання, планувати процес оволодіння 
іншомовним аудіюванням  та оцінювати власну аудитивну діяльність [4:144].  

Мовний Портфель сприяє формуванню необхідних навичок рефлексії, підвищує мотивацію кожного, 
хто вивчає іноземні мови, забезпечує  соціальну мобільність у рамках єдиної Європи, стимулює до 
самовдосконалення протягом всього курсу або й цілого життя [5,6]. Мовний Портфель для молодшого 
школяра  зорієнтований на рівень А (Basic User) [3].  

Мовний Портфель є  одним із засобів, що забезпечують оволодіння 'загальноєвропейськими 
компетенціями', він передбачає постійне самовдосконалення особистості щодо вивчення іноземних мов 
[3:20]. 

Портфель – це персональний пакет документів кожного учня, що вивчає іноземні мови. Його можна 
вести протягом певного курсу навчання або навіть усього життя, доки вивчається англійська мова. За 
допомогою цього документа школяр має можливість здійснювати  самооцінку своїх знань і умінь, 
встановити власну мету в навчанні, вести облік своїх досягнень, підтверджувати їх результатами тестів, 
екзаменів, сертифікатами, дипломами тощо. Тобто, коли виникає потреба підтвердження знань, то вся 
інформація про мовну підготовку дитини зібрана у Мовному Портфелі.  

Важливою рисою мовної особистості є її здатність та готовність до самостійного (автономного) та 
самоусвідомленого вивчення іноземної мови й засвоєння мовної культури – це визначає учня як 
активного суб'єкта навчального процесу.  

І.О. Зимняя зауважує, що проблема формування в учнів здібності до самостійної роботи переростає в 
проблему підвищення навчальної мотивації (особливо внутрішньої мотивації на процес  і на результат 
діяльності), виховання інтересу до навчання [13:256]. Мовний Портфель сприяє окресленню цілі 
навчального предмету, підвищує мотивацію учнів та їх відповідальність за результати навчального 
процесу, сприяє розвитку усвідомленого ставлення школярів до процесу навчання і його результатів 
[9:10]. Активність учнів пов'язана із формуванням навчальної мотивації, потребами в опануванні певним 
обсягом  навчальної інформації [7:258]. 

Використання Мовного Портфеля є засобом рефлексивного навчання/ оволодіння іноземною мовою, 
де акцентується увага на понятті 'вивчення іноземної мови  та культури', де Мовний Портфель відіграє 
роль дзеркала, відображає цей процес за рахунок рефлексивної самооцінки учня, таким чином створює 
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умови для формування стратегічної компетенції, оскільки вона є однією із умов формування навчальної 
компетенції, що передбачає розвиток здібностей самостійної навчальної діяльності. 

Оволодіння методологією навчально-пізнавальної діяльності можна охарактеризувати як навчальну 
компетенцію – здатність ефективно самостійно вчитися,  навчати себе. Ця здатність передбачає 
усвідомлену і самостійну постановку мети, вибір адекватних способів, рефлексивної самооцінки та 
саморегуляції своєї навчальної діяльності. Таким чином, рефлексивна самооцінка є методологічною 
основою самостійної навчальної діяльності та  забезпечує самовизначення учня  і його саморозвиток. 
При цьому, тут яскраво виражений зв'язок із формуванням стратегічної компетенції, де передбачається 
самостійний вибір шляхів (стратегій) постійного удосконалення власних знань, умінь та навичок. 

Його особливість диктується віковими характеристиками його власників та специфікою навчання 
іноземних мов у початковій школі. Він  повинен повністю відображати роботу учня з курсу іноземної 
мови. Мовний Портфель з аудіювання для молодших школярів складається з трьох частин: 1) мови, які я 
знаю; 2) мої успіхи; та 3) моя скарбничка. Так як саме в цей період навчання формуються основні 
компоненти структури навчальної діяльності, молодших школярів слід зорієнтовувати не на результат 
вирішення завдання, а на загальний спосіб його одержання. Тоді в учнів з'являється здібність до 
свідомого контролю власної навчальної  діяльності та критичної оцінки її результатів [7:256].   

Мовний Портфель для молодшого школяра з аудіювання  передбачає книжку для учня з аудитивними 
вправами та аудіокасету, а також методичні рекомендації для вчителя, де є інструкції виконання 
аудитивної вправи, власне, самі вправи, тексти, відповіді, інструкція щодо видів контролю. 

Перший розділ "Мови, які я знаю" відповідає розділу Європейського Мовного Портфеля – "Мовний 
паспорт", він інформує про мовний досвід молодшого школяра. Фіксуються дані про мови, якими 
спілкуються в колі сім'ї, які вивчалися іноземні мови (вказується місце і термін) в школі та поза школою, 
про досвід міжкультурного спілкування, дається самооцінка рівню володіння англійською мовою. Мета 
даного розділу –  реєстрація "паспортних даних" власної мовної освіти та оцінка учнем рівня володіння 
англійською мовою в цілому, а також кожним видом мовленнєвої діяльності зокрема [6:115-116;8:110-
111;9:8-9].  

Частини Мовного Портфеля молодшого школяра за обсягом будуть різними.  Оскільки англійська 
мова традиційно є першою іноземною мовою, що вивчається дитиною у школі, тому розділ "Мови, які я 
знаю" не є глибоко інформативним. Хоча дає деякі уявлення про мовний досвід дитини. 

Другий розділ "Мої успіхи" відповідає розділу "Мовна біографія", що входить до складу 
Європейського мовного портфеля. Це сукупність фактів щодо вивчення англійської мови, яка де 
термінується, власне, самим учнем на основі контрольних листів самооцінки, де є характеристика умінь 
кожного виду мовленнєвої діяльності, зокрема і аудіювання. Це "журнал мандрівника" де зазначенні 
стратегічні  й компенсаторні уміння в усіх видах мовленнєвої діяльності, а також характерні риси мови, – 
все це  співвідноситься із рівнями володіння іноземними мовами, що визначенні в матеріалах Ради 
Євпопи. Учневі пропонується шкала для самостійної оцінки ступеня сформованості умінь – "можу   
зробити", "легко", "важко" а також школяр визначає сам ціль навчання – "Це моя ціль". Контрольні листи 
самооцінки комунікативних умінь дозволяють учням усвідомити характер реального міжкультурного 
спілкування.  

У Швеції молодші школярі визначили, що їм подобається бачити карти вивчення іноземної мови 
[10:20]. Учні, оволодівши відповідними знаннями, навичками та уміннями, відзначають на карті свої 
досягнення. 

Отож, молодший школяр з перших днів навчання в школі вчиться самостійно оцінювати і ставити 
необхідні навчальні завдання, підбирати матеріали (навчальні засоби), вибирати ефективні стратегії та 
прийоми навчальної діяльності. Робити висновки – що для нього є найбільш ефективним, вносити 
корективи у процес навчання.Тим самим ми розвиваємо в школяра цілеспрямованість. Отже, учень 
планує свою діяльність у процесі вивчення англійської мови, постійного самовдосконалюється, що і 
передбачається формуванням  стратегічної компетенції. 

Ми пропонуємо також зняти бар'єр боязні виконання контрольного завдання: учень не знатиме про 
те, де саме є обов'язкові підсумкові контрольні завдання. Школяр, як зазвичай, отримує завдання та, 
виконавши його, на бланку для самооцінювання відзначає  рівень своїх досягнень. Усі контрольні листи  
зберігаються у розділі другому, а самі роботи – у третьому розділі.  

Учень заповнює графи  "Я" та "Моя мета", де і оцінює власні результати, а вчитель, зважаючи на 
позначки школяра, робить помітки про його успіхи. Тут реально демонструється об'єктивність 
самооцінки. 

Третій розділ "Моя скарбничка" є відповідником розділу Європейського мовного портфеля – "Досьє". 
Містить додаткову інформацію щодо процесу оволодіння англійською мовою та фіксує досягнення – 
продукти використання Мовного Портфеля й досвід навчальної діяльності, в який самостійно 
включаються учні відповідно до їх особистісних потреб, наприклад, записи про мету вивчення 
англійської мови, зразки виконаних робіт, проектів і т.п. Школяреві пропонується включати практичні 
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приклади своїх досягнень [8:110-111;9:8-9;6:115-116]. На кожному бланку для відповідей є позначка. Так 
як виділяють три види контролю [11:271]: поточний, рубіжний, підсумковий, - то і кожен має свої 
позначки. Поточний позначається квітами: ромашка, троянда і т.п.; рубіжний позначається тваринами: 
собака, кіт тощо; підсумковий має позначку дзвінка. 

При оцінюванні  в першій та другій колонці Мовного Портфелю для молодшого школяра з 
аудіювання   пропонується використовувати   символи:  

   –     відмінно (excellent );            – добре (good);  

       –  не дуже добре  (not very good). 

Для кожного виду контролю ми пропонуємо використання символів різного кольору: а) для 
поточного – голубий; б) для рубіжного – зелений; в) для підсумкового – червоний.  

                    –         поточний;  

 

– рубіжний; 
–  

 

– підсумковий. 
Використання різних символів сприймається учнями як цікаве оформлення навчальних матеріалів, що 

заохочує до вивчення іноземної мови, а для вчителя – засіб організації іншомовного навчального процесу 
в початковій школі. На нашу думку, така символіка при оцінювані допоможе вчителеві слідкувати за 
наявністю контрольних робіт, серед яких обов'язкові рубіжні  та підсумкові контрольні роботи у розділі 
"Моя скарбничка", що є безпосереднім підтвердженням отриманих знань, сформованих аудитивних 
навичок та умінь. Учень виконуватиме контрольні завдання як звичайні, не знаючи призначення саме 
цього виду вправ, тобто знімається психологічний бар'єр виконання завдання, точніше сказати, страх 
перед контрольним зрізом.  Учневі для самооціювання пропонується символіка будь-якого кольору, але 
власне колір не береться до уваги. 

Самооцінка особистісних характеристик, усвідомлення учнями себе суб'єктами навчальної діяльності, 
здатність до саморегуляції / самоуправління навчальною діяльністю, а також оцінка власного досвіду, як 
правило, проходить за допомогою анкет, листів самооцінки, в процесі "переговорів" учителя та учнів і 
т.п. [8:63].Самооцінка є важливою  як для учнів, так і для вчителів. Це веде до відкритого діалогу, що 
допомагає краще зрозуміти дітей, а традиційне оцінювання спричинює тиск на учнів [6].  

Мовний Портфель орієнтується на самооцінку, саморегуляцію навчальним процесом, в учня 
з'являються більші можливості, а відповідно і більше обов'язків.  Навчальна компетенція передбачає 
безпосереднє керування навчальною діяльністю від визначення цілі (навчального завдання ) до вибору 
способів  контролю та оцінки одержаного результату. Проте це абсолютно не зменшує відповідальності 
вчителя, а навпаки ускладнює його роботу в системі взаємодії учень – клас – вчитель. 

Мовний Портфель дозволяє вчителеві  бачити самооцінювання учня, контролювати та коректувати 
навчальний процес і паралельно відзначати успіхи школяра. Проте існує проблема   завищеної / 
заниженої  самооцінки, що в обох випадках не є позитивним фактором у навчальній діяльності. Поряд з 
цим психологи підкреслюють і таке психологічне явище, як очікування. Мова іде про зовнішнє 
оцінювання вчителем, який чекає на розвиток потенціалу того чи іншого учня. Така ж ситуація 
складається і по відношенню до самооцінки. Якщо успіхи високі, то школяр намагатиметься їх оправдати 
певним чином, і вчитель таких учнів запитує частіше, так як його очікування вищі по відношенню до 
них. Якщо самооцінка занижена, то очікування учня на позитивний результат відповідно нижчі. 
Наступає адекватна реакція зі сторони дитини: "Я не можу це зробити. Вчитель і батьки знають, що я не 
можу це зробити, а тому не потрібно і намагатися" [12:22]. Тому перед кожною дитиною потрібно 
ставити реальну ціль, але достатньо високу, аби була перспектива росту. Та потрібно враховувати 
можливості та здібності учня, щоб забезпечити реальність виконання завдання для досягнення мети. 
Проблема формування самооцінки (проблема рефлексії) є дуже важливою для гармонійного  й  
повноцінного розвитку молодшого школяра. В учня повинна бути сформована та чи інша шкала 
цінностей, з якими він би міг порівнювати свої досягнення у процесі вивчення англійської мови. Крім 
цього, дитина має уявляти шлях досягнення поставленої мети. Умінню адекватно оцінювати власні 
досягнення і можливості, робити необхідні висновки щодо самовдосконалення потрібно також навчати 
молодших школярів, так само як ми  їх навчаємо знаннь, навичок, умінь, самостійного мислення [12:23]. 
Зауважимо, що з цією метою ми пропонуємо використання елементів самостійної роботи в позаурочний 
час. Наприклад, текст учні прослуховують вдома, а твердження для виконання завдання пов'язаного із 
змістом тексту - на уроці, а також школярі, уже після виконання завдання, заповнюють листи 
самоконтролю. 
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Мовний Портфель розширює можливості процесу навчання, дає більше простору для діяльності 
учневі, де і підвищується його статус, зростає мотивація в процесі навчання  та вивчення англійської 
мови й культури. Використання мовного портфелю забезпечує аутентичність  навчального процесу, так 
як підпримується зв'язок між "навчальною ситуацією" і "реальним життям", вивчення мови та культури 
виходить за рамки класу (навчального контексту) і стає для учнів реальним. Мовний портфель 
забезпечує розвиток продуктивної навчальної діяльності та особистісний розвиток учня як суб'єкта 
навчального процесу. 

  У другому класі (перший рік навчання англійської мови) учень  оволодіває  знаннями, навичками та 
уміннями на рівні  А1,  а рівня А2 школяр  досягає у четвертому класі. Набуті аудитивні навички та 
уміння відповідно самостійно оцінюються за певною шкалою, що і пропонується  Мовним Портфелем 
[6]. Такі  шкали самооцінювання  даватимуться на рубежі переходу від одного рівня до другого, після 
виконання контрольних вправ,  що передбачені для рубіжного контролю. 

Отже, використання Мовного Портфеля з аудіювання для молодшого школяра як засобу іншомовного 
навчання сприяє формуванню стратегічної компетенції в процесі навчання учнів початкової школи 
англомовного аудіювання. А розробка Мовного Портфеля для молодшого школяра з іноземної мови 
активізує процес оволодіння іноземною мовою та допоможе вихованню освіченого, креативно 
мислячого, самостійного, впевненого у собі,  гідного грамадянина України.  
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Ягенич Л.В. Языковой Портфель для младшего школьника как средство формирования 
стратегической компетенции в процессе обучения иноязычному аудированию. 

Дано краткое описание Языкового Портфеля для младшего школьника, которий состоит из трех 
частей, а также предлагается система оценивания при работе с этим средством обучения для того, 

чтобы снять боязнь ученика перед тестовым заданием. 

Yagenich L.V. Language Portfolio for junior pupils as a means for formation strategic competence in the 
process of studying listening comprehension of a  foreign language. 

This article a  short description of a three-part  Language Portfolio for junior pupils. It also suggests the system 
of estimating pupil's knowledge. The aim of it is to make better and  more acceptable the process of  learning 

foreign language. 
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ПЕРЕДУМОВИ ТА СКЛАДНИКИ СИСТЕМИ МЕТОДИЧНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Названо передумови та описано складники системи методичної освіти майбутніх учителів іноземних 
мов початкової школи. 

Початок вивчення іноземних мов з 2-го класу актуалізував завдання професійної, в тому числі й 
методичної, освіти вчителя іноземної мови (ІМ) початкової школи [5:2]. Розвиток і функціонування 
освіти обумовлені всіма факторами й умовами існування суспільства. Найтіснішим є зв'язок освіти з 
культурою, що проявляється в основному принципі існування й розвитку освіти – 
"культуровідповідності" [9:11;13:7;12:211]. Професійна освіта майбутнього вчителя ІМ початкової школи 
передбачає оволодіння ним професійною культурою, яку складають вісім видів [10:39], серед яких 
методична культура вчителя є стрижнем, на який нанизані всі інші види культур, своєрідною лупою, 
через яку фокусується вся його освіта, формою, в якій матеріалізується професіоналізм учителя.  

Системний підхід уможливлює розгляд методичної освіти вчителя ІМ початкової школи одночасно як 
системи та як процесу. Система методичної освіти вчителя ІМ початкової школи є системоутворюючим 
складником системи професійної освіти вчителя ІМ початкової школи, яка, в свою чергу, є складником 
системи іншомовної педагогічної освіти вчителів різних типів середніх навчальних закладів. При цьому 
всі тенденції розвитку однієї з систем обов'язково торкаються кожної з двох інших систем. Тенденції 
розвитку педагогічної освіти майбутніх учителів – передусім її орієнтація на розвиток особистості 
вчителя та на оволодіння ним професійною культурою, орієнтація на рефлексію й інновації в його 
професійній діяльності – характеризують і систему іншомовної педагогічної освіти. В свою чергу, 
тенденції розвитку системи педагогічної освіти вчителів іноземних мов – білінгвальна педагогічна освіта, 
розширення спеціалізацій іншомовної педагогічної освіти, професійно-орієнтований розвиток 
іншомовної мовленнєвої компетенції студентів, їх освітня автономія є характерними й для системи 
професійної освіти вчителя ІМ початкової школи [3]. При цьому обов'язковому врахуванню одночасно 
підлягають і сучасні тенденції освітнього процесу з ІМ в початковій школі [1]. 

Згідно з принципом відкритості вітчизняної педагогічної освіти досягненням вітчизняної та світової 
науки, культури й освітньої практики, складники системи методичної освіти вчителя ІМ початкової 
школи окреслено в контексті низки вітчизняних і зарубіжних програм [5], концепцій [7;4;10] і підходів 
(рефлективного [15], особистісно-діяльнісного [6] і конструктивістських підходів [8:156-209]). Як 
"керована зсередини самоосвіта", методична освіта вчителя ІМ початкової школи розглядається в трьох 
аспектах: як система, як процес та як результат цього процесу. Авторські положення цих концепцій і 
підходів конкретизовано щодо методичної освіти вчителя ІМ початкової школи як освітньої системи; 
наведені в їх межах моделі (культуровідповідна [11], рефлективна [15:49] та модель когнітивного 
учнівства [8:174-176]) модифіковано щодо методичної освіти як освітнього процесу; конкретизований у 
межах особистісно-діяльнісного підходу особистісний і професійний розвиток студента як майбутнього 
вчителя ІМ початкової школи є моделлю його методичної освіти.  

Принципи системи методичної освіти майбутнього вчителя ІМ початкової школи. 
1. Спрямованість системи методичної освіти вчителя ІМ початкової школи на передачу студентові 

методичної культури, яку складають знання про освітній процес з ІМ в початковій школі та про себе як 
учителя; навички здійснення методичної діяльності щодо навчання, освіти, виховання і розвитку 
молодших школярів; вміння реалізовувати професійні функції вчителя ІМ початкової школи, а також 
бажання бути вчителем ІМ початкової школи, яким пронизані попередні складники.  

2. Професійна (не предметна) спрямованість системи методичної освіти вчителя ІМ початкової 
школи. Стрижнем, який формує систему методичної освіти вчителя ІМ початкової школи, є методична 
майстерність, основана на педагогічних і психологічних знаннях й уміннях та підкріплена всіма іншими 
навчальними дисциплінами з обов'язковою професійною спрямованістю.  

3. Спрямованість системи методичної освіти вчителя ІМ початкової школи на підготовку вчителя-
дослідника, що уможливлює виділення науково-дослідної роботи студентів інтегративним складником 
системи їх методичної освіти.  

4. Функціональність системи методичної освіти вчителя ІМ початкової школи. Система має 
моделювати методичну діяльність учителя, основу якої складають вісім видів діяльності: проектувальна, 
адаптаційна, організаційна, мотиваційна, комунікативна, контролююча, пізнавальна діяльність та 
допоміжні види діяльності  (співи, гра на музичному інструменті, малювання тощо). 
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5. Спрямованість системи методичної освіти вчителя ІМ початкової школи на формування 
особистості вчителя. Характеристика особистості вчителя ІМ початкової школи представлена в межах 
окресленого І.О. Зимньою психологічного портрета вчителя ІМ початкової школи [6:159-164].  

6. Сприяння системи методичної освіти вчителя ІМ початкової школи фундаменталізації освіти 
студента, що передбачає оволодіння ним найсучаснішими основами наук.  

7. Забезпечення системою методичної освіти вчителя ІМ початкової школи загальногуманітарної 
освіти студента, яка є інтегративним складником професійної освіти. 

8. Технізація системи методичної освіти вчителя ІМ початкової школи, що передбачає, з одного боку, 
використання в навчальному процесі комп'ютерних засобів навчання, з другого, – навчання студентів їх 
застосування в освітньому процесі з ІМ в початковій школі. 

9. Забезпечення системою методичної освіти вчителя ІМ початкової школи високого рівня 
практичного оволодіння студентами методичною майстерністю, що залежить передусім від 
співробітництва вищого навчального закладу і початкової школи.  

10. Інтегративність системи методичної освіти вчителя ІМ початкової школи. Серед напрямків такої 
інтеграції – 1) інтеграція навчальних курсів педагогіки, психології і методики без втрати специфіки 
кожної з дисциплін; 2) інтеграція трьох підсистем методичної освіти: "Класна робота", "Позакласна 
робота", "Науково-дослідна робота"; 3) інтеграції ІМ як фахового предмету з методикою, педагогікою й 
психологією та циклом лінгвістичних дисциплін – у системі методичної освіти вчителя ІМ початкової 
школи реалізовано передусім перші два та частково третій напрямки.  

11. Забезпечення системою методичної освіти вчителя ІМ початкової школи можливості 
індивідуальної самореалізації кожного студента, що передбачає проектування індивідуальної траєкторії 
особистісного і професійного становлення студента як передусім самоосвіти.  

12. Переконання системою методичної освіти вчителя ІМ початкової школи в соціальній значущості 
навчального предмета "ІМ".  

13. Диференційоване оцінювання системою методичної освіти вчителя ІМ початкової школи не 
стільки методичних знань студента, скільки його методичних навичок, які дають реальне уявлення про 
досягнутий рівень методичної компетенції.  

Мета системи методичної освіти вчителя ІМ початкової школи полягає в формуванні у студентів 
методичної компетенції вчителя ІМ початкової школи. Методична компетенція вчителя ІМ початкової 
школи є сукупністю його методичних знань, навичок і вмінь та індивідних, суб'єктних й особистісних 
якостей, яка функціонує як здатність проектувати, адаптувати, організовувати, вмотивувати, 
досліджувати і контролювати навчання, освіту, виховання і розвиток молодших школярів засобами ІМ, а 
також спілкуватися з ними протягом класної та позакласної роботи з ІМ. З орієнтацією на європейську 
тенденцію сучасної іншомовної освіти – її білінгвальність, система методичної освіти вчителя ІМ 
початкової школи передбачає формування у студентів білінгвальної (рідно- й іншомовної) методичної 
компетенції.  

Процес формування у студента методичної компетенції вчителя ІМ початкової школи передбачає три 
рівні – рівень грамотності, рівень ремесла та рівень майстерності, кожному з яких відповідає своя 
система складників методичної компетенції: система методичних знань, система методичних навичок і 
система методичних умінь. На першому рівні грамотності студент набуває знань, як проектувати, 
адаптувати, організовувати, мотивувати, досліджувати й контролювати процеси навчання, виховання, 
розвитку й освіти молодших школярів засобами ІМ і спілкуватися з ними протягом класної та 
позакласної роботи з ІМ. На другому рівні ремесла студент набуває навичок проектування, адаптації, 
організації, мотивації, дослідження й контролю процесів навчання, виховання, розвитку й освіти 
молодших школярів засобами ІМ і спілкування з ними протягом класної та позакласної роботи з ІМ. На 
третьому рівні майстерності студент набуває вмінь проектувати, адаптувати, організовувати, мотивувати, 
досліджувати та контролювати процеси навчання, виховання, розвитку й освіти молодших школярів 
засобами ІМ і спілкуватися з ними протягом класної та позакласної роботи з ІМ. 

Зміст системи методичної освіти вчителя ІМ початкової школи постає єдністю змісту теоретичної й 
практичної підготовки студента до ведення класної, позакласної та науково-дослідної роботи. Підготовка 
студентів до проведення уроків ІМ в початковій школі (підсистема "Класна робота") полягає в 
формуванні методичної компетенції щодо навчання, виховання, розвитку й освіти молодших школярів на 
уроках ІМ. Підготовка студентів до проведення позакласної роботи з ІМ в початковій школі (підсистема 
"Позакласна робота") полягає в формуванні методичної компетенції щодо навчання, виховання, розвитку 
й освіти молодших школярів на виховних заходах з ІМ. Підготовка студентів до ведення науково-
дослідної роботи (підсистема "Науково-дослідна робота") полягає в підготовці студентів до наукового 
дослідження освітнього процесу з ІМ в початковій школі. Кожна з підсистем включає як теоретичну, так 
і практичну підготовку. Теоретична підготовка передбачає набуття студентом методичних знань щодо 
навчання, виховання, розвитку й освіти молодших школярів протягом класної і позакласної роботи з ІМ, 
а також щодо наукового дослідження освітнього процесу з ІМ в початковій школі. Практична підготовка 
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передбачає набуття студентом методичних навичок та методичних умінь щодо навчання, виховання, 
розвитку й освіти молодших школярів протягом класної і позакласної роботи з ІМ, а також щодо 
наукового дослідження освітнього процесу з ІМ в початковій школі. Методичні навички набуваються на 
практичних заняттях з методики викладання ІМ в початковій школі, методичні вміння – протягом 
педагогічної практики в початковій школі.  

Види навчальної роботи студентів (лекція, самостійна робота, семінарське заняття, лабораторне 
заняття, практичне заняття та індивідуальна робота) в системі методичної освіти вчителя ІМ початкової 
школи зумовлені низкою чинників. Передусім студент є активним суб'єктом процесу методичної освіти, 
який набуває методичні знання, навички і вміння. По-друге, перший рівень формування методичної 
компетенції вчителя ІМ початкової школи складають методичні знання, які студент набуває шляхом 
безпосереднього контакту з джерелом знань (викладачем методики, вчителем ІМ, фаховими джерелами 
тощо) та з професійною діяльністю вчителя ІМ початкової школи (спостереження за діяльністю інших 
суб'єктів професійної діяльності – викладача методики, студента, вчителя ІМ та власна професійна 
діяльність). По-третє, найактуальнішими видами знань при розгляді питань, пов'язаних з оволодінням і 
користуванням мовою, є декларативні знання (про всі складники освітнього процесу з ІМ в початковій 
школі, цілі, засоби тощо, про себе як учителя) і процедурні знання (про методи і прийоми навчання, 
освіти, розвитку та виховання молодших школярів засобами ІМ протягом класної і позакласної роботи). 
Декларативні знання набуваються студентом шляхом його безпосереднього контакту з джерелом знань, 
процедурні знання – шляхом його безпосереднього контакту з професійною діяльністю вчителя ІМ 
початкової школи.  

На лекції студенти набувають декларативних знань про загальноприйняті теоретичні положення 
методики викладання іноземних мов у початковій школі та про нові дискусійні ідеї вітчизняних і 
зарубіжних методистів. Під час самостійної роботи студенти, готуючись до семінарських чи 
практичних занять, теж набувають декларативних знань, опрацьовуючи програмні документи, методичну 
літературу, підручники, навчальні посібники тощо. На семінарському занятті студенти, обговорюючи з 
викладачем теоретичні питання методики викладання ІМ в початковій школі, демонструють рівень 
набутих на лекціях та під час самостійної роботи декларативних знань. При цьому в процесі обговорення 
з викладачем знання поповнюються, розширюються, конкретизуються тощо, залишаючись однак при 
цьому декларативними знаннями. Лабораторне заняття проводиться в школі і передбачає відвідування 
студентами уроків/позакласних заходів з ІМ в початковій школі та їх безпосередній аналіз з викладачем 
методики й учителем ІМ. Спостерігаючи за реальною методичною діяльністю вчителя й навчальною 
діяльністю учнів, студенти набувають процедурних знань. Аналізуючи при обговоренні з викладачем 
методики та вчителем ІМ як методичну, так і мовленнєву діяльність останнього, студенти уточнюють, 
поглиблюють, конкретизують щойно набуті при спостереженні процедурні знання. Під час 
індивідуальної роботи студент набуває як декларативних, так і процедурних знань. При проведенні в 
школі анкетування/інтерв'ювання вчителів ІМ початкової школи та молодших школярів, студент набуває 
декларативних знань. Працюючи з комп'ютерними засобами навчання ІМ, студент набуває процедурних 
знань щодо їх використання в навчальному процесі з ІМ в початковій школі. На практичних заняттях 
студенти набувають декларативних і процедурних знань, демонструючи результати самостійного аналізу 
вправ чинних підручників і посібників, аналізуючи з викладачем навчальні матеріали та проведені 
одногрупниками фрагменти уроків/позакласних заходів. Розігруючи в формі ділової гри "вчитель–учні–
експерти" укладені самостійно фрагменти, студенти набувають навичок проведення уроків/позакласних 
заходів з ІМ в початковій школі.  

Методи і прийоми навчання. Для подолання такого недоліку лекції як слабкий зворотний зв'язок до 
використання пропонуються різновиди лекцій the Curran-style lecture, the buzz-group lecture, lecture key 
words, the interactive lecture, participant mini-lecture [14:156-157] чи низка інтерактивних прийомів [2:61-
63].  

Протягом лабораторного заняття ключовими параметрами процесу рефлексії виступають початкові 
дані, засоби їх відтворення, характеристики інтерпретатора та інтерпретація [15:62-66]. Серед джерел 
початкових даних переважає пряме спостереження студентів за діяльністю вчителя й учнів протягом 
уроку/позакласного заходу. У випадку неможливості проведення лабораторного заняття в школі 
використовується непряме спостереження за діями вчителя й учнів шляхом перегляду відеозапису 
уроку/позакласного заходу. Серед засобів відтворення початкових даних найдоцільнішими є 
задокументоване відтворення побаченої і почутої інформації як протоколу спостережень та аудіозапис 
почутої інформації. Рефлексія методичної, в тому числі і мовленнєвої, діяльності вчителя здійснюється в 
процесі обговорення з викладачем методики та вчителем, який відповідає на запитання студентів щодо 
щойно проведеного уроку/позакласного заходу. 

Практичні заняття проходять у формі ділової гри "вчитель–експерти–учні", яка передбачає 4 етапи. 1. 
На етапі до навчання кожна з підруп ("учні" й "експерти") отримує завдання: "учні" виконують всі 
завдання "вчителя"; "експерти" фіксують у протоколі свої спостереження за його діяльністю. 2. Етап 
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навчання передбачає проведення "вчителем" фрагмента уроку позакласного заходу. При можливості 
робиться аудіо-/відеозапис. 3. На етапі обговорення (може починатися з перегляду відеозапису) 
"вчитель" коментує фрагмент: пояснює, які дії він виконував, з якою метою, що говорив, чи досяг 
запланованих цілей тощо, що є саморефлексією "вчителя" власної професійної діяльності. "Експерти" 
аналізують всі методичні та мовленнєві дії "вчителя". В разі його помилкової дії спільно всіма 
студентами знаходиться правильне методичне рішення. 4. Етап повторного навчання надає "вчителю" 
можливість ще раз провести фрагмент з урахуванням усіх висловлених порад і побажань.  

Особистісно-діяльнісний підхід до студента уможливлює розгляд його професійного розвитку як 
майбутнього вчителя ІМ початкової школи в межах двох головних складників Учителя – особистості та 
майстерності. Особистісний розвиток студента передбачає формування професійно-педагогічної 
спрямованості та критичного мислення; професійний розвиток – формування методичної культури 
вчителя ІМ початкової школи та освітньої автономії. Саме ці складники й утворюють модель методичної 
освіти студента як майбутнього вчителя ІМ початкової школи.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ ПІД ЧАС 
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ ОСНОВ ІНФОРМАТИКИ 

З'ясовується суть модульної системи навчання з рейтинговим контролем знань, виділяються  
характерні вимоги до впровадження вказаної системи в умовах реалізації диференційованого навчання 
основ  інформатики на фізико-математичному факультеті вищого педагогічного закладу освіти. 

Аналіз сучасного стану нових технологій навчання вищої школи, викладений у ряді досліджень [1-
10], дозволяє говорити про більшість з таких технологій як про гнучкі педагогічні технології, які 
постають такими "завдяки змінам у змісті та методичному комплексі" [2:96]. Ряд узагальнень, наведених 
дослідниками [3], орієнтують на те, що нова технологія насамперед повинна бути динамічною та 
гнучкою, забезпечувати режим найбільшого сприяння для реалізації індивідуальних інтересів та 
можливостей студентів; у такі технології навчання закладаються гнучкі й концентровані індивідуально 
"енергомісткі" форми вивчення кожної навчальної дисципліни або окремо, або у великому блоці чи 
пакеті. "При впровадженні сучасних педагогічних технологій навчання переосмислюється і 
перебудовується все: лекції, семінари, організація самостійної роботи, система контролю і оцінювання 
студентів, заліків і екзаменів, відносини викладачів і студентів" [10:171]. У такі технології закладаються 
принципово нові форми контролю та оцінювання знань студентів і рейтинги: індивідуальні співбесіди, 
публічні огляди, захисти підсумків практики, метод оцінювання знань академгрупи експертами 
викладачами та інші контрольні заходи. 

Виділяються та аналізуються основні функції технології навчання: описова (технологія як засіб 
описування реального процесу навчання, що розкриває суттєві аспекти цього процесу і робить це досить 
точно); пояснювальна (дозволяє з'ясувати ефективність процесу навчання і різних компонент його 
технології з можливістю визначення оптимальних комбінацій таких компонент); проектувальна (опис 
процесу навчання має бути таким, щоб його можна було б спроектувати як технологічно визначений 
зразок навчання).  

Серед низки сучасних технологій навчання модульна система з використанням рейтингового 
контролю знань, яка "є однією з моделей диференційованого навчання у школах нового типу, вищих 
закладах освіти, в яких освітній компонент домінує над розвивальним" [9:315], визначається як доцільна 
та ефективна форма навчання, що підтверджується проведеними теоретичними дослідженнями, 
аналізом передового педагогічного досвіду та сучасних тенденцій удосконалення навчального процесу 
вищої школи.  

Щодо модулів, то під ними звичайно розуміють самостійний розподіл курсу на частини, в межах яких 
вивчаються одне чи група споріднених фундаментальних понять, законів, явищ.  Як вказують І.Ф. 
Прокопенко, В.І. Євдокимов, "модульна форма організації навчання передбачає поділення матеріалу 
курсу на навчальні модульно-самостійні розділи або теми курсу з відповідною системою організації 
навчання, методичного забезпечення, діагностики та контролю навчального процесу" [10:67]. Поряд із 
цим В.І. Боднар зазначає, що "модуль навчальної дисципліни – це не просто її частина (тема чи розділ) а 
інформаційний вузол, який у свою чергу є одиницею, що уніфікує підхід до структурування цілого на 
окремі частини, тобто на окремі модулі" [11:23]. За А.В. Фурманом, модуль – це функціональний вузол 
навчально-виховного процесу, довершений блок дидактично адаптованої інформації.  

З точки зору В.С. Малишенка, "існують різні варіанти модулів: 
а) модуль як розділ чи тема курсу; 
б) модуль як частина курсу, що охоплює кілька тем або розділів і відповідні їм форми контролю; 
в) модуль як система, що включає окремі модулі з технічних, природничих, гуманітарних, 

спеціальних дисциплін..." [12:44]. 
П.І. Сікорський, аналізуючи різноманітні підходи до організації модульного навчання, визначає "їх 

основні спільні риси: 
- основою модульного навчання є завершений блок навчальної інформації (модуль); 
- зміст навчального предмета модулюється на логічно завершені частини з метою вдосконалення 

управління засвоєнням знань; 
- для організації модульного навчання складаються модульні навчальні програми, готуються модульні 

посібники чи підручники; 
- під час модульного навчання вдосконалюється система контролю й оцінювання знань, яка 

проектується на кожний модуль, а поточний блок успішності доповнюється модульним 
підсумовуванням; 

- процесуальність контролю й оцінювання одержаних знань спонукає суб'єктів учіння до 
систематичної навчальної праці, активізує навчально-виховний процес, підвищує його результативність" 
[9:314-315].   
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На підставі психолого-педагогічних, науково-методичних досліджень, під модульною системою ми 
розуміємо технологію навчання у ВНЗ, яка охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми 
контролю якості знань, умінь і навчальної діяльності студентів, за якою модуль є функціонально 
завершеною частиною розділу або теми навчальної дисципліни, сукупністю теоретичних та практичних 
завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та 
індивідуально-технологічного забезпечення. Необхідним компонентом вказаного забезпечення є 
відповідні форми контролю, такі як поточний рейтинговий контроль та підсумковий рейтингово-
екзаменаційний контроль [13:43].  

Модульно-рейтингова система навчання була нами обрана з 1997 року для формування знань та умінь 
з основ інформатики студентів фізико-математичного факультету Житомирського державного 
педагогічного університету імені Івана Франка. 

Під час впровадження модульної форми організації навчання з рейтинговим контролем знань 
враховувались ряд дидактичних положень.  

Насамперед, це логіко-дидактичний аналіз навчального матеріалу, його планово-тематична 
організація, що  вимагає у  модульно-рейтинговій системі такої структурованості навчального матеріалу 
в межах як дисципліни, так і терміну її вивчення, яка б забезпечувала його розподіл окремими, 
взаємопов'язаними частинами – модулями, у межах яких вивчаються одне чи група споріднених 
фундаментальних понять, законів, явищ.  

Таким чином, за одиницю навчального процесу пропонується брати не окреме академічне заняття, а 
систему занять з певної теми, об'єднаних у навчальний модуль.  

Зауважимо, що послідовне виконання вказаних модулів студентом об'єктивно дозволяє проводити 
самоаналіз темпу просування у навчанні, його саморегуляцію, підвищувати регулярність навчальної 
діяльності. За цих умов важливим є кількісне вираження таких характеристик. На наш погляд, у 
застосуванні рейтингового контролю знань та умінь, де захист проведеної роботи з кожного модуля, на 
виконання якої відводиться визначений строк, оцінюється певною кількістю балів, система 
заохочувальних та штрафних впливів у відсотках до одержаних балів за виконаний модуль може 
слугувати кількісною складовою таких характеристик. 

Наступна вимога – раціональне поєднання фронтальних, колективних і індивідуальних форм 
організації навчання за провідної ролі колективних форм. Особливістю навчання інформатики у ВНЗ є 
те, що його організація наперед вимагає і взаємно пов'язує вказані форми: фронтальні – проведення 
лекцій на потоці; колективні – семінарські, практичні групові заняття та заняття з підгрупами під час 
лабораторних робіт; індивідуальні – консультації, курсові роботи, конкурси, олімпіади, педагогічна 
практика тощо.  

Поряд із цим індивідуалізація  навчання, впровадження диференційованого навчання зумовлює 
підвищення ролі колективних форм у складі різнорівневих мікрогруп та збільшення частки 
індивідуальної самостійної роботи у проведенні лабораторних занять. Подальшого аналізу вимагає 
збалансування обсягу навчальної інформації між фронтальними, колективними та індивідуальними 
формами навчання з метою перенесення акценту щодо здобуття знань і вмінь на самостійну роботу 
студентів. Це передбачає перегляд змісту, структури лекційних та лабораторних занять, пошук 
відповідних форм і засобів до їх проведення, розробку та впровадження відповідного методичного 
забезпечення з метою інтенсифікації навчання, що, як свідчить досвід, дозволяє значно зменшити 
кількість лекцій зі збільшенням лабораторних робіт; при цьому роль практичних робіт значно 
послаблюється і, за додаткової умови певного перерозподілу навчального матеріалу з практичних на 
лекційні та лабораторні роботи, кількість практичних робіт можна значно скоротити або й відмовитися 
від них узагалі.  

Тому у впровадженні модульної системи навчання та рейтингового контролю знань для 
диференційованого навчання лабораторна робота постає як основна структурна та організаційна одиниця 
навчального модуля.  

З огляду на навчальну задачу як на основний навчальний вплив [14:46], що забезпечує конкретизацію 
рівнів навчальних вимог, структура теоретичних вправ та практичних завдань кожної лабораторної 
роботи при переході від нижчих до вищих рівнів її виконання має забезпечувати перехід форм 
організації навчальної діяльності – від колективних мікрогрупових до індивідуальних. 

Досвід вибору і функціонування модульної системи навчання, рейтингового контролю як форми та 
засобу ефективної організації диференційованого навчання основ інформатики має деякі особливості та 
ставить певні методичні вимоги: 

1) з огляду на профільну диференціацію, модулі повинні бути двох типів: основні, що 
використовуються на всіх спеціальностях, та додаткові, що розширюють та поглиблюють навчальний 
матеріал основних модулів для спеціальності "інформатика"; 

2) кожен модуль повинен мати різнорівневу структуру щодо теоретичних завдань та практичних 
вправ, яка, з одного боку, дозволяла б окремі рівні використовувати на всіх спеціальностях, інші – на 
спеціальності "інформатика", а з другого боку, передбачала б можливість відповідного рейтингового 
контролю на кожному рівні; 

3) під час проведення лекційних занять слід перенести акцент з їх інформативної складової на 
оглядово-настановну. При цьому необхідно наперед забезпечити студентів, крім спеціальної, навчальної, 
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ще й відповідною методичною літературою (конспект лекцій, методичні рекомендації щодо вивчення 
дисципліни тощо). З метою інтенсифікації викладення навчального матеріалу з інформатики важливо не 
стільки розробляти, складати та записувати, скільки проводити відповідний аналіз фрагментів і 
завершених прикладів програм з використанням електронних та інших технічних засобів, методичних 
рекомендацій, що містять текст вказаних програм. Це дасть змогу значно вивільнити навчальний час 
практичних занять або й відмовитися від них; 

4) за рахунок вивільненого часу з лекційних та відмови від традиційних практичних занять головну 
увагу зосередити на лабораторних роботах, беручи лабораторну роботу (декілька лабораторних робіт) за 
основну змістову, навчально-організаційну одиницю модуля;  

5) у роботі над окремим модулем слід перенести акцент на різноманітні види і форми проведення 
тьюторних занять з підгрупою студентів: аналіз наукових та методичних джерел, навчальних завдань з 
даного модуля у форми бесіди з усіма студентами, з окремими їх мікрогрупами у 2-3 особи та надання 
відповідних, у т.ч. індивідуальних консультацій; створення й аналіз проблемних ситуацій, спільний 
пошук шляхів, демонстрація викладачем та окремими студентами підходів до подолання ймовірних 
труднощів у виконанні завдань; різні форми індивідуального та мікрогрупового захисту модуля тощо; 

6) у структурі різнорівневих завдань модуля при переході від нижчого рівня до вищого передбачити 
можливість послідовного зменшення кількості студентів, що спільно виконують певне завдання. 
Наприклад, для мінімально-базового, репродуктивного – одне завдання для підгрупи студентів (12-13 
осіб); для базового, рівня аналогії – одне завдання на мікрогрупу із 2-3 студентів; для поглибленого, 
творчого – індивідуальне завдання кожному; 

7) з урахуванням того, що у вивченні інформатики провідну роль відіграє принцип практичної 
значущості, під час захисту рівень виконаних теоретичних завдань модуля має відповідати такому ж 
рівню виконаних практичних вправ. В іншому випадку студентам слід рекомендувати підкріпити рівень 
теоретичних знань відповідними практичними вміннями і проводити захист теоретичної частини лише 
на тому рівні, на якому була захищена практична частина;  

8) загальна структура модуля може бути відображена у навчальній модуль-картці і складатися з таких 
частин: номер, назва (тема) модуля; загальна кількість навчальних годин, передбачуваних на вивчення 
модуля; мета вивчення модуля; перелік лекцій (бесід, дискусій) з теми модуля; теоретична частина: 
різнорівневі завдання та контрольні питання (можуть бути розбиті на декілька блоків у залежності від 
кількості лабораторних робіт), різнорівнева практична частина лабораторної роботи (декількох 
лабораторних робіт), вимоги до оформлення звіту лабораторної роботи, вимоги до захисту модуля з 
відповідною рейтинговою шкалою, список рекомендованих джерел науково-методичної та іншої 
літератури, теми рефератів та повідомлень тощо;  

9) рейтингова система має забезпечувати поточний, поетапний і підсумково-екзаменаційний контроль 
знань та вмінь студентів, охоплюючи якнайширше коло навчальної діяльності студентів: варто врахувати 
регулярність відвідування студентами лекційних занять, активність під час їх проведення, якість надання 
консультацій одними студентами іншим тощо, але головну увагу зосередити на оцінюванні 
інтенсивності, результативності самостійної роботі, якості набутих знань у процесі такої роботи. Тому 
під час оцінювання ми використовували систему залікових одиниць, у якій намагалися пов'язати 
кількість одиниць з кількістю часу самостійної роботи для виконання завдання;  

10) рейтинговий контроль має стимулювати регулярність навчальної діяльності, відповідну 
мотивацію щодо підвищення рівня виконуваних теоретичних вправ та практичних завдань, створювати 
умови для індивідуалізації процесу навчання, активізації самостійної роботи, росту відповідального 
ставлення до навчання. Дослідження показало, що одним із вагомих факторів є впровадження 
відповідної системи заохочувальних заходів і штрафних санкцій, які мають чітке кількісне вираження у 
балах; 

11) важливо забезпечити прозорість, добре розуміння студентами впроваджуваної рейтингової 
системи. З цією метою студенти повинні мати курсові та модульні рейтингові таблиці з кількісними 
характеристиками видів діяльності та рівнів знань і вмінь у балах, шкалу переведення суми балів у 
традиційну чотирибальну систему. Якщо в оцінюванні передбачається використання діапазону балів, то 
студенти мають бути ознайомлені з вимогами щодо досягнення нижніх та верхніх меж діапазонів, 
порядком збільшення (зменшення) балів у межах діапазону. Необхідно наперед змоделювати можливі 
ситуації та вказати підстави, що дозволяють набирати максимально можливу суму балів, зумовлюють 
автоматичне виставлення заліку, складання семестрового іспиту тощо. 

Розроблена нами методика диференційованого навчання основ інформатики апробувалась у 
навчальному процесі, перевірялась  ефективність окремих компонентів методичної системи: елементів 
модульної системи організації навчання, рейтингового контролю знань та вмінь студентів; при цьому 
досліджувався вплив указаних компонентів на регулярність навчальної діяльності та підвищення рівня 
самостійної роботи студентів.  

Експериментальне навчання засвідчило особливості, характерні для індивідуалізованого процесу 
навчання, його інтенсифікацію. На перший план у стимулюючо-мотиваційному компоненті навчання 
вийшли внутрішні та особистісні групи мотивів: ми помітили підвищення пізнавальних потреб студентів, 
інтересу до навчання, прагнення до самореалізації та прояву потенційних можливостей.  
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Студенти, враховуючи думку викладача, змогли адекватно проводити самооцінку своїх 
індивідуальних особливостей, що дозволяло їм самостійно і достатньо обґрунтовано обирати рівень 
виконання завдань, передбачених навчальними модулями; здійснювати аналіз та прогноз впливу 
поточного оцінювання на результати підсумкового контролю, вибір шляхів інтенсифікації навчання. 
Зросла регулярність навчальної діяльності, ініційована не стільки адміністративними вимогами 
викладача, скільки суб'єктивними прагненнями студентів. 

Характер самостійної роботи студентів зазнав якісних змін. Студенти переважно спрямовували 
зусилля на пошук та відбір інформації у відповідних джерелах (а не на її відтворення), проведення 
аналізу і порівняння, реферування, участь у консультаційній роботі, створення за аналогією та розробку 
нових інформаційних моделей задач, прогнозування результатів роботи, постановку і проведення 
експерименту.  

Отже, одним із ефективних чинників індивідуалізації та інтенсифікації навчання основ інформатики 
на фізико-математичному факультеті педагогічного закладу освіти є впровадження модульно-
рейтингової системи. Запровадження методичної системи, побудованої на цій основі, дозволяє 
ефективно сформувати належні знання та вміння з основ інформатики у студентів із різним рівнем 
здібностей. 
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Спирин О.М. Внедрение модульно-рейтинговой системы при дифференцированном обучении 
основам информатики.  

Выясняется суть модульной системы обучения с рейтинговым контролем знаний, выделяются 
характерные требования ко внедрению данной системы в условиях реализации дифференцированного 
обучения основам информатики на физико-математическом факультете высшего педагогического 

учебного заведения. 

Spirin O.M. Introduction of module-rating system in differentiated teaching of fundamentals of information 
technology. 

The article defines the essence of the module teaching system incorporating  rating system of knowledge 
assessment. It also points out characteristic requirements to introduction of such system in the conditions of 

differentiated teaching of the fundamentals of information technology at a department of physics and 
mathematics of a teacher-training university. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ У СИСТЕМІ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ФРН 

Розглядаються особливості організації педагогічної освіти у ФРН  і пов'язані з ними умови отримання 
компетентності майбутніми педагогічними кадрами.  

За останнє десятиліття в Україні виникла велика кількість загальноосвітніх шкіл різних типів – 
гімназій, ліцеїв, колегіумів, - метою яких є розвиток здібностей обдарованих дітей. Закономірно, що 
концепція особистісно-орієнтованого навчання впроваджується насамперед у ці типи шкіл, а потім 
позитивний досвід набуває поширення в інших структурах загальноосвітньої школи.  

Історично склалося, що вітчизняна школа не накопичила досвіду такого навчання, на відміну від 
країн Заходу, зокрема Німеччини, де досвід навчання, спрямованого на розкриття потенціалу кожної 
дитини, збирається, узагальнюється і впроваджується в практику школи з початку ХХ століття. Тому є 
доцільним звернутися до досвіду цієї країни при розгляді особливостей формування компетентності 
вчителя і виконання ним завдань, які стоять перед школою. 

Різні аспекти проблем стосовно педагогічної освіти у ФРН неодноразово висвітлювалися колишніми 
радянськими та сучасними українськими і російськими дослідниками. Аналізу підлягали питання про 
стан та тенденції розвитку педагогічної освіти у ФРН (С.І. Титович), систему педагогічної освіти у ФРН 
(Н.В. Абашкіна, Т.Ф. Яркіна), атестації педагогічних кадрів у ФРН (Л.І. Писарєва), змісту педагогічної 
освіти (Т.П. Фуряєва). 

Але аналіз літератури, присвяченої теоретичним і практичним аспектам педагогічної освіти ФРН, не 
досить чітко, на нашу думку, висвітлює особливості формування компетентності вчителя у системі 
педагогічної освіти ФРН. 

Мета статті – проаналізувати основні особливості та умови формування компетентності вчителя 
школи у ФРН. 

Слово "компетентність" походить від латинського "competо", що означає "відповідаю певним 
вимогам".  Така відповідність передбачає, що основними компонентами компетентності вчителя є 
психолого-педагогічна підготовка, якості особистості вчителя та предметна і методична підготовка, які 
складають професіограму вчителя [1:28-30].  

Властивості особистості педагога концентруються навколо якостей суспільної спрямованості 
(формування наукового світогляду, загальнолюдські моральні риси та якості) та професійно-педагогічної 
спрямованості (інтерес та любов до дітей, захопленість педагогічною працею). При аналізі 
професіограми можна зробити висновок, що з'єднувальною ланкою природжених і набутих якостей 
вчителя є така характерна риса, як мобільність – гнучкість мислення, рухомість душевних та фізичних 
сил. Рівень професійності вчителя завжди повинен відповідати актуальним потребам школи та 
суспільства. Він повинен уміти сприймати, аналізувати, обробляти, застосовувати, оцінювати 
інформацію, яка до нього надходить (нові ідеї, чужий досвід, особливості педагогічних ситуацій), уміти 
вчитися (аналізувати стан і перспективи власного професійного розвитку), регулювати та корегувати усі 
складові навчально-виховного процесу. Виконання цих функцій неможливе без мобільності як 
вирішальної риси характеру діяльності педагога. 

Особливого значення ця риса набуває в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання 
учнів, оскільки вчитель не може більше орієнтуватися на середньостатистичного школяра, а повинен 
тримати у полі зору всі індивідуальні особливості кожної дитини і розвивати їх з найбільшим ефектом. 

Школи ФРН ще з періоду реформування системи освіти у 50-х–60-х роках ХХ століття практикують 
навчання, орієнтоване на розвиток особистості кожної окремої дитини. У цей період у педагогиці ФРН 
кардинально змінюються погляди на роль учителя і дитини в освітньо-виховному процесі. Розвитку 
набувають концепції проектного та "відкритого" навчання, в яких дитині надається право на 
самовизначення, можливості розкрити всіх своїх здібностей. Зрозуміло, разом з цим змінилися підходи 
до компетентності вчителя і критерії її оцінювання. 

Відомо, що першим етапом формування компетентності вчителя є навчання у вузі. Організація 
навчаня не останнім чином впливає на розвиток особистісно-професійних характеристик учителя. 
Аналізуючи організацію системи педагогічної освіти з її виникнення у Німеччині на початку ХІХ 
століття і до сьогодення, можна помітити, що не зразу мобільність стала однією з її головних 
характеристик. У ХІХ столітті систему педагогічної освіти ФРН відзначали передусім відсутність 
гнучкості і консервативність. Підтвердження статусу діяльності вчителя як самостійної професії 
почалося з виникненям гімназій як інституту навчання і виховання елітних верств суспільства та 
народної школи як масової для соціально незабезпечених широких верств населення. 
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Консервативна риса педагогічної освіти виявилася насамперед у розмежуванні шляхів освіти для 
вчителів народних шкіл і вчителів гімназій. Вчителі гімназій здобували наукову освіту в університетах, 
вчителі народних шкіл – педагогічну у вчительських інститутах на протязі 2-3 років. Суспільний стан 
вчителів у народних школах відзначався малим престижем та невисокою заробітною платою. Вони 
підпорядковувалися духовенству і повинні були брати на себе також різні церковні та громадські 
обов'язки. Джерело їхньої заробітної плати складали громадські кошти, і тому її рівень не був однаковим 
у різних місцевостях. На відміну від учителів народних шкіл, матеріальний стан учителів гімназій був 
кращим, бо оплата залежала від державного відомства. Престиж цієї категорії вчителів піднявся ще вище 
на початку ХХ століття, коли їхній статус був прирівнений до статусу суддів, як наслідок вони 
отримували посаду  радника. 

Розбіжність у соціальному статусі вчителів гімназій та вчителів народних шкіл зберігалася до 50-х 
років ХХ століття. Можна відзначити лише деякі характерні для наступних періодів зміни, які не могли 
перебороти консервативності всієї системи. Так, час після першої світової війни відзначився появою 
нових закладів педагогічної освіти. Вчителів народної школи почали готувати не тільки вчительські 
семінарії, а й новостворені вищі школи, педагогічні академії, університети ( 3 роки навчання). Система 
педагогічної освіти вчителів гімназій розширилася завдяки заснуванню учительських семінарій. З 1933 
року політика освіти вчителів набуває рис протирічності: до 1940 року вчителі народних шкіл 
обов'язково повинні були отримати дворічну освіту у педагогічних академіях, а з 1940 року вона була 
замінена п'ятирічним стажуванням після закінчення народної школи. Після другої світової війни була 
відновлена система педагогічної освіти, яка існувала до 1933 року. 

Час перетворень почався у 50-х–60-х роках ХХ століття, коли технічний прогрес спонукав до 
реформування всіх галузей народного господарства, в тому числі і системи освіти [2:12]. Оскільки 
система педагогічної освіти тісно пов'язана з системою шкільної освіти і великою мірою залежна від неї, 
то процес реформування обох систем почався майже одночасно. У 1959 році освітній план закріпив 
трьохгалузеву систему школи з її типами – гімназійною, реальною та головною школами [3:337].  
Народна школа була поділена на два ступені. Перший складала основна (початкова) школа, відвідування 
якої стало обов'язковим для дітей з усіх верств населення. Другій ступінь перетворювався на головну 
школу, яка починалася після 4-го класу і була призначена для дітей із схильностями до практичної 
діяльності. Оскільки народна школа як така була, фактично, скасована, вчителі колишніх народних шкіл 
урівнювалися в правах з учителями інших типів шкіл, що вплинуло також на їхню заробітну плату та 
соціальні умови. З усіх факторів реформування шкільної освіти можна назвати три, які вирішальним 
чином вплинули на організацію системи педагогічної освіти. 

По-перше, у цей період була здійснена спроба створити уніфіковану школу, де діти не 
диференціювалися б за здібностями. Своєї мети ця спроба не досягла, зате надала початок новій 
організації класно-урочної системи. З цього часу навчальний процес у школах і у вищих школах 
реалізується як система курсів різних типів: за успішністю, за здібностями, за вільним вибором. Цим був 
зроблений перший крок до організації навчання як мобільної системи. Наступними ознаками мобільності 
були такі:  створення системи переходів з одного типу школи до іншого, можливість самим учням 
встановлювати строк навчання у старших класах (2-4 роки) в залежності від індивідуальних потреб та 
складати програму навчання в залежності від нахилів і здібностей, можливість отримати атестат зрілості 
в інших закладах, окрім гімназій, наприклад у вечірніх школах, у народних школах, на спеціальних 
курсах. 

По-друге, з 60-х років ХХ століття організація навчального процесу в головній школі стала 
максимально наближеною до організації в реальній та гімназійній школах. Місце "народної" освіти 
заступило науково-орієнтоване навчання, принцип класного вчителя змінився принципом вчителя-
предметника, вводилася система курсів. 

По-третє, навчання у всіх типах школи, починаючи з основної, повинно було мати фахово-наукову 
орієнтацію[4]. У молодші класи переносився матеріал середніх класів, наприклад, теорія множин, теми з 
фізики, біології. 

Наслідками цих нововведень у школі стали зміни в організації та змісті навчання у системі 
педагогічної освіти та підвищення вимог з боку держави і суспільства до компетенції вчителів. Заклади 
освіти для вчителів отримали статус педагогічних вузів і були інтегровані в університети. Зараз 
педагогічну освіту у Німеччині можна здобути в університетах, педагогічних, технічних, мистецьких та 
музичних вузах. Організація навчання відзначається поетапністю та гнучкістю. Перший етап складає 
основний ступінь (4 семестри), який закінчується підсумковим екзаменом або заліком. Другий етап – 
головний ступінь – закінчується випускним екзаменом. Обидва етапи різняться обсягом змісту та 
навчального часу, наданого для навчальних курсів. 

Навчання організовується за системою курсів трьох видів: обов'язкових (для всіх студентів), 
обов'язкових виборних (для груп студентів), вільних виборних (за бажанням кожного). З такої організації 
навчального процесу видно, що у вузах не існує сталих навчальних груп. Кожен студент сам складає 
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навчальну програму. Власні цілі навчання студента впливають на загальний час вузівського навчання, 
яке замість встановлених 4-5 років може тривати 6-7 років. У випадку нескладання екзамену з предмету 
студент має право ще раз пройти цей навчальний курс, не залишаючи семестр, на якому він вчиться, або 
змінити фахову спеціалізацію. Таким чином, мобільність організації навчання дозволяє враховувати 
індивідуальні потреби студентів.  

Можна прослідкувати також зміни у змісті педагогічної освіти. Зараз у педагогічних вузах ФРН 
готують вчителів шести спеціалізацій: вчителів основної школи (7 семестрів), вчителів широкого 
профілю початкового ступеню та середніх класів всіх або окремих типів школи (7-9 семестрів), вчителів 
середніх класів усіх або окремих типів школи (7-9 семестрів), вчителів старших класів (загальні 
предмети) або гімназій (8-9 семестрів, з мистецького фаху – 12 семестрів), вчителів старших класів 
(професійні предмети) або професійних шкіл (9 семестрів), вчителів допоміжних шкіл (9 семестрів). 
Реформа системи шкільної освіти вплинула на зміст педагогічної освіти таким чином, що була скасована 
спеціалізація "вчитель народної школи"; для вчителів гімназій були введені педагогіка, методика 
викладання профільного предмету, шкільна практика; для вчителів інших типів шкіл обсяг фахово-
наукових предметів зріс, а педагогіки, методики та музичної освіти зменшився; для вчителів основної та 
головної школи стала обов'язковою науково-теоретична підготовка хоча б з одного навчального 
предмету, що вивчається у цих типах школи. 

Таким чином, обов'язковими стали наступні компоненти формування компетенції вчителя. Перший 
компонент складають навчальні курси, де студенти набувають наукових знань зі щонайменше двох 
профільних предметів, предметних напрямків або фахових груп. В залежності від спеціалізації майбутній 
вчитель може обрати серед декількох альтернатив. Для вчителів основної школи профільним предметом 
може бути "дидактика основної школи" або два фахи (наприклад, рідна мова і математика), для вчителів 
середніх класів – два фахи, які вивчаються на даному ступені навчання і в даному типі школи, для 
вчителів старших класів з загальноосвітніх предметів це мають бути два загальноосвітні предмети. 
Вчителі старших класів з професійної підготовки повинні обрати один загальноосвітній предмет та один 
із таких професійних напрямків, як господарство та управління, металообробка, електротехніка, 
будівничі технології та інші. Вчителі допоміжних шкіл вивчають один загальноосвітній предмет як 
профільний. Обов'язковим є вивчення дидактики та методики викладання обраних профільних 
предметів. 

Наступний блок предметів забезпечує отримання студентами знань з психолого-педагогічних наук. 
Для вчителів усіх педагогічних спеціалізацій обов'язковими є курси загальної педагогіки, шкільної 
педагогіки, загальної та вікової психології; для вчителів допоміжних шкіл – дефектологія і два з її 
напрямків (сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, логопедія, олігофренопедагогіка).  Студент може обрати 
курс суспільнонаукової підготовки серед таких, як філософія, соціальні науки, політика, соціологія. 

Перевірку дійовості отриманих знань забезпечує практика. Вона є безвідривною для всіх 
педагогічних спеціалізацій, скомпонованою у блоки по 4-5 тижнів. Окрім цього, для вчителів молодших 
класів передбачена соціальна та виробнича практика у відповідних закладах та на підприємствах, для 
вчителів професійних предметів – дванадцятимісячна фахово-практична діяльність, яка пов'язана із 
обраним професійним напрямком, після 9-го семестру. Практика вчителів допоміжних шкіл пов'язана із 
обраним ними напрямком дефектології. Загалом педагогічна практика займає близько 1/3 навчального 
часу. 

У зв'язку із переорганізацією системи педагогічної освіти збільшилися вимоги до якості підготовки 
вчителів і отримання ними необхідної компетенції з боку держави. На відміну від більшості професійних 
кваліфікацій, які надаються після складання студентами випускних екзаменів (на диплом або на звання 
магістра), учительські кадри мають здати два державних екзамени, на яких, окрім представників вузу, 
присутні представники відомства державної перевірки. Першим державним екзаменом закінчується 
навчання у вузі. Він включає в себе написання наукової роботи з профільних предметів чи з педагогіки, 
письмовий і усний іспит з профільного предмету та методики його викладання, іспиту з педагогіки, 
практичного іспиту з музичних та технічних предметів і спорту. 

Після складання першого державного екзамену майбутні вчителі переходять на новий етап навчання - 
стажування, яке продовжується від 18 до 24 місяців. Характерною рисою цього етапу є зміна 
співвідношення між теоретичною підготовкою та практикою. Основна діяльність під час стажування 
включає в себе відвідування уроків своїх колег у школі та самостійну підготовку і проведення уроків з 
обраного фаху. Отже, практичне застосування набутих знань і умінь на цьому етапі є основним 
напрямком роботи стажиста. Теоретична підготовка обмежується участю у семінарах, під час яких 
майбутні вчителі поглиблюють знання з різних фахово-специфічних і дидактичних аспектів навчання та 
опрацьовують і узагальнюють набутий на практиці досвід. Після стажування майбутній учитель має 
скласти другий державний екзамен, що включає в себе написання роботи з педагогіки, психології або 
дидактики одного з профільних предметів, навчально-практичний іспит з урахуванням результатів 
проведених уроків, іспит з основ педагогіки, шкільного та службового права, школознавства, з методики 
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обраних профільних предметів. Після здачі другого державного екзамену вчитель може посісти посаду в 
одній із шкіл, але затвердження на цій посаді він отримає після випробного терміну (максимально 5 
років). За цей час вчитель повинен довести свою компетентність у всіх сферах шкільного життя.  Отже, 
високі вимоги з боку держави не тільки до теоретичної підготовки, але й здібностей до практичної 
педагогічної діяльності сприяють більш якісному формуванню компетенції вчителів у педагогічних 
вузах ФРН. 

Отже, характерною особливістю системи педагогічної освіти ФРН є зміна консервативної системи на 
мобільну на протязі її існування. Реформа школи призвела до різких змін в організації навчання у вузах, 
основною рисою якої стала гнучкість, що у подальшому спонукало до впровадження гнучких технологій 
навчання. Їхнє застосування сприяло організації диференційованого та індивідуалізованого навчання. 
Таким чином, особливості формування компетентності вчителя у системі педагогічної освіти ФРН 
передбачають насамперед забезпечення реалізації індивідуальних шляхів формування вчительської 
компетенції у студентів. Мобільність організації навчального процесу у педагогічних вузах надає 
студентам можливість розвивати психолого-педагогічний, предметно-методичний компоненти 
компетентності, виходячи з їхніх інтересів та здібностей. Виборчі навчальні курси дозволяють 
майбутньому вчителю самому збалансувати режим навчального навантаження. Гнучка організація 
передбачає великий обсяг самостійної роботи, завдяки чому у студента формуються якості, необхідні для 
творчої педагогічної діяльності, як творче мислення, вміння приймати нестандартні рішення, розвивати 
неординарні підходи до розв'язання проблем, цілеспрямованість та наполегливість у подоланні 
труднощів. 

Поєднання теоретичної підготовки і практики, частка якої до кінця навчання максимально 
збільшується, націлює майбутніх вчителів на міцне засвоєння матеріалу навчальних курсів з 
перспективою конструктивних розв'язань педагогічних завдань, які постають у практичній діяльності. 
Практика, що майже витісняє теоретичну підготовку на останньому етапі навчання, стає для майбутнього 
вчителя ситуацією перевірки обраного шляху і реалізації себе як професіонала. На цьому етапі 
перевіряються не тільки здобуті у вузі знання, а й уміння самостійно організовувати педагогічний процес 
і успішно виконувати завдання, поставлені перед школою. Високий рівень вимог до перевірки 
компетентності вчителя з боку держави і суспільства є засобом не тільки контролю якості  педагогічної 
підготовки, але й намагання залучити до виховання дітей саме тих людей, які відповідають професійним 
нормам.  

Перспективи подальших розвідок уявляються нам наступним чином.  Детальний ретроспективний 
аналіз стану педагогічної освіти в Німеччині дозволить окреслити її значення як невід'ємної освітньої 
ланки. Вивчення сучасних поглядів на систему педагогічної освіти ФРН надасть змогу визначити 
оптимальні для формування компетентності форми і методи. Порівняльний аналіз дасть можливість 
виділити шляхи подолання суперечностей у підготовці педагога-спеціаліста у системі педагогічної освіти 
України та способи введення гнучких технологій у навчальний процес підготовки вчителя у вітчизняних 
вузах.  
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ  УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

У статті аналізуються основні психолого-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів біології до 
екологічної освіти старшокласників. 

Упродовж останніх років екологічну освіту вважають одним з найпотужніших важелів повороту 
людства від руйнівного споживацького способу життєдіяльності до конструктивного, бережливо-
відновлювального.  

Зазначимо, що розробку проблеми екологічної підготовки учнів і студентів у процесі вивчення різних 
навчальних предметів у школі та ВНЗ розробляє значна частина вчених (Н.М. Буринська, А.С. Волкова, 
Я.І. Габев, Л.П. Лаврух, О.В. Лабенко, Н.В. Левчук, Л.Б. Лук'янова, Г.С. Марочко, О.П. Мітрясова, 
В.М. Назаренко, Р.А. Науменко, А.Н. Некос, Л.М. Німець, М.П. Откаленко, Г.П. Пустовіт, Н.А. Пустовіт, 
І.Т. Суравєгіна, М.С. Швед, Н.Б. Щокіна та ін.). 

Метою нашої статті є обґрунтування психолого-педагогічних умов ефективної підготовки майбутніх 
учителів біології до екологічної освіти старшокласників. Предметом дослідження ми обрали зміст, 
форми та методи підготовки майбутніх учителів біології до екологічної освіти старшокласників. Метою 
дослідження є визначення психолого-педагогічних умов формування готовності студентів природничих 
факультетів до екологічної освіти. 

Аналіз складників, психолого-педагогічних умов і теоретичних підходів до підготовки майбутніх 
учителів біології до екологічної освіти дозволяє встановити певний зв'язок між діяльністю учителів 
біології у галузі екологічної освіти і процесом їх підготовки у ВНЗ та станом готовності до педагогічної 
діяльності. 

Підготовка виступає засобом формування готовності до педагогічної діяльності, а готовність є 
результатом і показником якості підготовки, що перевіряється у практичній діяльності вчителя. 

Екологічна діяльність виступає метою підготовки до екологічної освіти, але водночас вона виконує 
функції її регулювання і корекції. Під готовністю учителів до екологічної освіти старшокласників ми 
розуміємо складне, системне, особистісне утворення, яке включає систему філософських, психолого-
педагогічних, екологічних, спеціальних наукових, методичних знань, умінь і навичок організації 
навчальної діяльності учнів, що виникає у результаті певного досвіду і ґрунтується на формуванні 
позитивного ставлення, усвідомленні мотивів і потреб у даній діяльності та проявляється у конкретних 
діях учителя [7]. Нами виділені компоненти та показники готовності вчителів біології до екологічної 
освіти (Табл. 1.): 

Таблиця 1.  
Компоненти та показники готовності вчителів біології до екологічної освіти 

 

Компоненти Показники 
 
Мотиваційний 

1. Професійна спрямованість на навчальну роботу екологічного характеру. 
2. Ціннісно-емоційне ставлення до навколишнього середовища. 

 
Змістовий 

3. Психолого-педагогічні знання. 
4. Загальноекологічні і еколого-правові знання. 
5. Біологічні і екологічні знання. 

 
Операційний 

6. Вміння і навички практично спрямованої еколого-педагогічної діяльності 
та її оцінка. 

7. Ініціатива і творчість у діяльності. 
У своєму дослідженні ми обмежимося 2-ма віковими групами: студентами педагогічних університетів 

природничих факультетів і учнями старшого шкільного віку. 
Саме у старшокласників особливо добре виражене естетичне, "споглядальне" сприйняття природи, 

ставлення до якої має об'єктивний характер. Спостерігається підвищення інтенсивності непрагматичного 
ставлення до природи, в якому домінує його перцептивно-афективний компонент. Юнацький вік 
характеризується пошуком гармонії у світі природи, осмислення особистої позиції у взаємовідносинах з 
ним. 

Протягом останніх п'яти років нами було проведено анкетування серед 140 студентів 3 курсу 
природничого факультету щодо їх ставлення до проблем довкілля, здатність свідомо та добровільно 
взаємодіяти з природою відповідно до правових, морально-етичних та санітарно-гігієнічних вимог. За 
основу ми обрали ціннісні, нормативні та діяльнісні критерії [9 ].  

Результати анкетування наведені у таблиці 2. 



Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 12. Педагогічні  науки 

 142 

Таблиця 2. 
Результати анкетування 

 

1. Як ви оцінюєте свою обізнаність з питань екології? 
а) добре обізнаний; 
б) мало обізнаний; 
в) необізнаний. 

 
25 % 
68 % 
7 % 

2. З яких джерел ви дізнаєтеся про екологічні проблеми? 
а) бесіди з інформованими людьми, фахівцями; 
б) навчання в університеті; 
в) засоби масової інформації; 
г) науково-популярна література. 

 
5 % 
43 % 
24 % 
28 % 

3. Чи вважаєте ви за потрібне поглиблювати свої знання з екології? 
а) так; 
б) ні. 

 
84 % 
16 % 

4. Що, на вашу думку, є основним у розв'язанні екологічних проблем? 
а) закриття шкідливих підприємств; 
б) підвищення рівня екологічної культури населення; 
в) поліпшення діяльності медичних установ. 

 
34 % 
21 % 
45 % 

5. Чи хотіли б ви брати участь у: 
а) роботі природоохоронної організації (так/ні); 
б) окремих акціях (заходах) на захист довкілля (так/ні). 

 
15 % / 85% 
48% / 52 % 

Загалом проведене дослідження показало, що більшість студентів усвідомлює екологічну ситуацію, 
яка сьогодні створилася в Україні. Але вони не ставлять на перше місце екологічну освіту. Водночас не 
знайшлося жодного студента, якого проблеми довкілля не турбували б зовсім. Судячи з проведеного 
дослідження студентам притаманний певний оптимізм в оцінці принципової можливості подолання 
екологічної кризи. Вони не усвідомлюють необхідності комплексного підходу до розв'язання 
екологічних проблем і вирішують подолання цієї проблеми якимсь одним зі шляхів. 

Нами  розпочата науково-методична робота саме з підготовки вчителя біології до екологічної освіти. 
З огляду на значення та місце педагогічної професії у суспільстві, екологічна освіта вчителя є 
принципово універсальною, "всередині" освіти гуманітарна частина її змісту має однакову вагу з 
природничо-науковою та прикладною частинами. 

Педагогічна стратегія для цього віку полягає у стимулюванні такої інтелектуальної діяльності 
старших школярів, у якій на світоглядному, абстрактному рівні формуються педагогічно бажані зв'язки в 
індивідуальній картині світу. 

Взаємодія зі світом природи відбувається з акцентом на оволодіння технологіями естетичного 
"освоєння" природних об'єктів: їх чуттєве сприйняття; змістовна оцінка їх життєвих станів; емоційна 
чуйність у спілкуванні з ними; уміння знайти культурну форму висловлення свого враження стосовно 
цих об'єктів (у малюнках, фотографіях, музиці) [2]. 

Відомо, що у наш час більшість юнаків прагне оволодіти секретами малого і великого бізнесу. Тому 
варто показати і з економічного, і з політичного поглядів вигідність екологічно доцільного підходу до 
бізнесу. 

З-поміж найважливіших факторів, що здатні тим чи іншим шляхом вплинути на формування 
безпечного екологічного стану компонентів довкілля чи певної території, є екологічна свідомість як 
інтегральне відображення цілого комплексу необхідних спеціальних знань, переконань, зорієнтованої 
поведінки, яке ґрунтується на достатній інформації і додержанні головних принципів екологічної освіти і 
виховання [1].  

Саме завдяки свідомості цілеспрямовано регулюються взаємини кожної людини з оточуючою 
природною і соціальною дійсністю [3]. Посилаючись на останнє, свідомість, як властивість 
високоорганізованої матерії – людського мозку, у своїй першооснові була певною мірою екологізованою. 
Звідси випливає, що поряд із соціальним феноменом існує феномен екологічної свідомості. Ефективність 
процесу формування екологічної свідомості особистості забезпечується поєднанням у ньому 
різноманітних психологічних чинників і механізмів. Ідеться про формування екоцентричного типу 
екологічної свідомості. Знання закономірностей формування екологічної свідомості особистості дають 
змогу адекватно здійснювати педагогічний процес екологічної освіти [6].  

Екологічна свідомість зумовлює формування екологічної культури. Остання є засобом 
самоорганізації сутнісних сил людини в умовах конкретного природного середовища [5]. Таким чином, 
через екологічну свідомість і екологічну культуру людина як особистість і суспільство загалом формує 
цілком конкретний екологічний стан. І це закономірно оскільки, за В.С. Крисаченком [5], осердям 
екологічної культури є екологічна життєдіяльність, і у процесі цієї діяльності задається певний напрям 
розвитку довкільних процесів і станів об'єктів оточення.  
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Отже, психологічні особливості процесу формування екологічної свідомості в юнацькому віці 
визначають концентрацію педагогічних зусиль на формуванні відповідної системи уявлень. 

У старшокласників розвиваються оціночні судження та деякі навички прогнозування, початок яким 
закладається ще у підлітків. Тому вони при певній підготовці здатні стати наставниками для дошкільнят 
та учнів початкових класів щодо передачі деяких екологічних знань та екологічної поведінки [4]. 

Аналізуючи шкільні програми з різних навчальних дисциплін, можна сказати, що у них питання про 
цілісність природи та про існуючі взаємозв'язки висвітлено недостатньо. 

Інтегровані екологічні знання  у предметах природничих дисциплін основної і старшої школи – це 
загалом констатуючі факти природокористування. 

У систему формування екологічних знань майже не закладено базових знань про природні 
закономірні процеси, на яких ґрунтуються знання про цілісність природи. 

Фрагментарні поняття про навколишній світ, отримувані учнями на першій навчальній стадії, в 
основній школі майже не підкріплюються знаннями про природні, закономірні процеси. Тому під час 
переходу від вивчення природознавства та предметів природничого циклу настає розрив у системі 
формування екологічних знань. 

Учні 9-11 класів не спроможні відповісти на запитання: "Чому забруднена вода шкідлива для живих 
організмів?" переважна більшість старшокласників до природи ставиться по-споживацьки, а саму 
природу сприймає як поодинокі образи і явища. Учні майже не мають цілісного бачення природи на рівні 
взаємозв'язків "організм-середовище". Наприклад, на запитання: "Чому потрібно охороняти рослинний і 
тваринний світ нашої планети?" - 78% старшокласників переконані, що основна причина у тому, що як 
не буде рослин і тварин, людина загине". Вони не можуть обґрунтувати свої відповіді. Про примітивність 
їх знань свідчить і те, що 95% старшокласників, описуючи ліс восени, говорять про опадання пожовклого 
листя, а 86% учнів на запитання: "Які умови регулюють чисельність тварин і рослин у світі?" - впевнені, 
що головна причина їх загибелі – це людина, і лише 15% частково згадують про абіотичні фактори [8]. 

Отже, психолого-педагогічний аналіз проблеми дослідження дозволив виявити основні показники та 
компоненти підготовки майбутніх учителів біології, їх готовність до викладання біологічних дисциплін у 
школі і рівень знань у старшокласників. Пріоритетним напрямом гуманізації та гуманітаризації 
діяльності ВНЗ є розвиток особистості майбутніх учителів, формування екологічної культури, мислення, 
світогляду, створення умов для підвищення індивідуального потенціалу кожного студента. 

Але у даній статті ми не торкнулися всіх аспектів цієї важливої проблеми. Подальшого дослідження 
потребують ряд проблем, зокрема: екологізація змісту всіх природничих дисциплін, пошук різних  форм 
і методів підготовки студентів до екологічної діяльності у школі; визначення оптимальних умов 
стимулювання екологічної самоосвіти учителів тощо.  
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Авдеева В.В. Подготовка будущих учителей биологии к экологическому образованию 
старшеклассников. 

В статье анализируются основные психолого-педагогические условия подготовки будущих учителей 
биологии к экологическому образованию старшеклассников. 

Avdeeva V. V. Training Future Biology Teachers for Ecological Education of Senior Pupils. 

The main psychological and pedagogical conditions of training  future biology teachers for ecological education 
of senior pupils are analysed. 
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ВІЙСЬКОВИЙ ПЕДАГОГ ЯК СУБ'ЄКТ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

Розглядаються проблеми віськової педагогіки та роль військового педагогу як суб'єкта навчально-
виховного процесу. 

Військовий педагог – це фахівець, який займається навчально-виховною роботою. Внаслідок 
специфіки військово-професійної діяльності та функціональних обов'язків, кожен командир водночас є 
вихователем. Це покладає на нього дуже велику відповідальність як за зміст і результати власної 
педагогічної діяльності, так і за  поведінку та результати діяльності вихованців. 

Теоретичний аналіз праць видатних вчених минулого і прогресивних науковців сьогодення дає змогу 
визначити загальні вимоги до педагога як основи для обґрунтування системи його підготовки до 
професійної діяльності. Ці вимоги досить різнобічні. Одні дослідники найбільше уваги приділяють 
необхідним педагогу якостям, властивостям особистості (Я. Коменський, Г. Сковорода, Л. Толстой та 
ін.), при цьому Я.Коменський, Г. Сковорода, О. Духнович вважали, що передумовою успішної 
професійної діяльності є природні нахили до неї, педагогічні здібності. Й. Гербарт, І. Песталоцці, 
А.Макаренко та ін. вважали головним у професійній діяльності знання вихователем своєї справи, 
володіння педагогічною технікою, педагогічним умінням. К. Ушинський, С. Шацький,  
В. Сухомлинський зазначали, що  для педагога важливим є поєднання педагогічних здібностей, високої 
культури, професіоналізму та майстерності. Сучасні дослідження педагогів та психологів 
(О.О. Абдуліна, І.А. Зязюн,  О.Г. Мороз, В.А. Семиченко, Г.В. Троцко, Л.О. Савенко та ін.) розкривають 
зміст педагогічної діяльності, яка визначає вимоги до вчителя на рівні запитів суспільства. За їх 
дослідженнями, у педагогічній діяльності реалізуються такі функції: інформаційна, розливальна, 
орієнтаційна, виховна, мобілізуюча, дослідницька, які відбивають рівень готовності до педагогічної 
діяльності [1]. 

Предметом нашого дослідження є військовий педагог. І відповідно вимоги до нього формуються з 
урахуванням специфіки військово-педагогічної діяльності. Дане питання частково висвітлюється у 
працях сучасних вітчизняних військових педагогів (В. Ягупов, В. Маслов, Д. Іщенко, І. Грязнов, 
А. Галімов та ін.).  І. Грязнов висвітлює сутність та значимість індивідуального підходу у виховній 
роботі з військовослужбовцями, наголошує на вмінні бачити позитивне в особистості кожного 
вихованця. Д. Іщенко розкриває майстерність офіцера у військово-педагогічній діяльності. В. Маслов 
звертає увагу на роль військового педагога у культурологічній підготовці слухачів. 

Як доводить досвід роботи офіцерів, при наявності певної військово-професійної підготовленості, 
психолого-педагогічної компетентності, розвинутих особистісних властивостей, педагогічних здібностей 
кожний офіцер як військовий педагог може досягти позитивних результатів у вихованні 
військовослужбовців. Слід тільки намагатися проявляти творчість та ініціативу в цій діяльності та у 
ніякому випадку не залишатися байдужим до своїх вихованців. 

Не можна не погодитись з думкою В. Ягупова про наявність у діяльності офіцера такої суттєвої 
особливості, як надзвичайно міцний виховний відтінок, який, в свою чергу визначає педагогічний 
характер професійної діяльності офіцера і характеризує її як цілеспрямовану, багатогранну, змістовну та 
гуманістичну [ 2 ]. 

У педагогічній науці під поняттям  „педагог" розуміють певну особу, яка займається практичною 
роботою в галузі виховання і навчання підростаючого покоління і має спеціальну педагогічну 
підготовку. Відповідно, педагогічна діяльність – це діяльність педагога у навчально-виховному процесі, 
яка спрямована на формування і розвиток вихованців. Безперечно, у дослівному значенні слово "педагог" 
важко застосовувати до офіцерського складу. Але зміст і характер їх діяльності свідчать про те, що 
офіцери є Педагогами з великої літери [2]. Тому ми маємо повне моральне право називати їх педагогами, 
вихователями, вчителями. 

Від дій військового педагога багато в чому залежить ефективність навчально-виховного процесу. Він 
має безпосередній і багатогранний вплив на навчання та виховання особового складу. Зміст і характер 
цих впливів визначають кінцевий результат навчально-виховного процесу. 

Які ж вимоги висуваються до професійних якостей, змісту і стилю військово-педагогічної діяльності 
офіцера як організатора навчання і виховання особового складу? У чому сутність його педагогічної 
майстерності? 

Існує кілька підходів щодо визначення педагогічної майстерності та її складових. Н.В. Кузьміна і 
М.В. Кухарев визначили її як "найвищий рівень педагогічної діяльності…, що виявляється в тому, що за 
відведений час педагог досягає оптимальних наслідків". О.І. Щербаков розумів педагогічну майстерність 
як "синтез наукових знань, вмінь і навичок методичного мистецтва і  особистих якостей педагога". 
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Як відомо, у вітчизняній педагогічній науці найбільш глибоко цю проблему опрацювали вчені та 
педагоги кафедри педагогічної майстерності Полтавського педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка. 
основні положення їх опрацювань містяться у навчальному посібнику "Основы педагогического 
мастерства" і підручнику "Педагогічна майстерність". 

Педагогічна майстерність офіцера – це такий рівень загальних та спеціальних знань, розвитку умінь 
та навичок, який у поєднанні з моральними, службовими та організаторськими якостями педагога 
дозволяє офіцеру ефективно вирішувати завдання навчання, виховання та психологічної підготовки 
особового складу 

Фундаментом, внутрішньою основою педагогічної майстерності офіцера є його високі професійні 
якості (моральні, бойові, психологічні, фізичні ) [3].  Особливо важливою є роль високих моральних 
якостей  офіцера в його педагогічній діяльності. Своєю поведінкою, способом життя, відношенням до 
оточуючих офіцер безпосередньо впливає на підлеглих. 

Результати досліджень підтверджують актуальність в сучасних умовах однієї з важливих думок 
К.Ушинського: „У вихованні все повинно будуватись на особистості вихователя тому, що виховна сила 
витікає із живого джерела людської особистості ... Лише особистість може впливати на особистість, 
лише характером можна утворити характер." 

Педагог має створити такі педагогічні умови,  за яких вихованець є центральною постаттю навчально-
виховного процесу, його свідомим та самостійним учасником. Тому завдання педагога полягає у тому, 
щоб формувати мотивацію самовдосконалення, прищепити йому навички та вміння вдосконалення 
власної особистості. Подолати це складне завдання вдається не кожному педагогу,  а лише справжньому 
майстру своєї справи. Офіцери з певним досвідом роботи так визначили якості, необхідні для 
педагогічної діяльності: високий рівень знань, творчий підхід, компетентність; внутрішня 
організованість, вимогливість до себе та підлеглих; працездатність, відповідальність за доручену справу, 
почуття обов'язку; впевненість у собі, цілеспрямованість, вміння відстоювати свої погляди та поважати 
думку інших; фізична підготовка, витримка; знання людей, вміння працювати з особовим складом, 
комунікабельність, тактовність; справедливість, принциповість [4]. 

Говорячи про педагогічну майстерність військового педагога, слід визначити структуру його 
педагогічної діяльності, яка складається з таких компонентів: діагностична діяльність, що пов'язана з 
вивченням індивідуально-психологічних особливостей вихованців, виявленням і визначенням рівня їх 
загальної освіти та духовних знань, умінь, навичок, необхідних для військово-професійної діяльності, 
конструктивна (ця діяльність передбачає визначення конкретних цілей, змісту та методики роботи, 
вміння передбачити результати останньої та постійно вдосконалювати методику проведення навчальних 
занять та виховних заходів); організаційна діяльність визначає роль педагога як організатора навчально-
виховного процесу; виховна діяльність передбачає формулювання мети, визначення завдань і змісту 
виховання воїнів у підрозділі, обґрунтування його методики та безпосереднє здійснення (комунікативний 
компонент педагогічної діяльності багато в чому є визначальним для її ефективності в цілому, основним 
його змістом є встановлення та налагодження взаємовідносин педагога з вихованцями, колегами, 
батьками); аналітично-оціночна діяльність - це аналіз власних дій та дій слухачів, виявлення в них 
позитивних сторін та недоліків, порівнянні отриманих результаті із запланованими, дослідницька 
діяльність – це діяльність творча, яка має пронизувати всі попередньо перераховані види діяльності і 
своєчасно поповнювати їх змістом, яка має базуватися на дослідницьких даних, застосуванні нових 
передових засобів та методів навчання та виховання, орієнтованих на демократизацію, індивідуалізацію 
та гуманізацію військово-педагогічної діяльності. 

Діяльність військового педагога за своєю суттю інтелектуальна, пов'язана з вирішенням чисельних 
педагогічних завдань. При їх вирішенні робота офіцера має пошуковий, творчий характер. Вона під силу 
тільки тим, у кого високо розвинутими є такі якості, як: швидкість розуму – здатність передбачати дії на 
основі аналізу випадків, які відбуваються; гнучкість розуму – здатність легко і вільно переключатись з 
однієї мовної операції на іншу, переходити від одних способів вирішення завдань до інших; активність 
розуму – постійне прагнення до пізнання й самовдосконалення технології пізнання; самостійність розуму 
– впевненість у своїх розумових силах, вміння самостійно  вирішувати складні завдання; глибина розуму 
– здатність розрізняти в предметах та явищах найбільш суттєві; широта розуму – вміння бачити 
поодинокий, окремий випадок на фоні загального; логічність розуму – сувора послідовність, 
систематичність в мисленні, вміння користуватись логічними прийомами та операціями. 

Командири високої педагогічної культури у своїй діяльності керуються принципами педагогічної 
моралі, яскраво вираженим оптимізмом, гуманізмом у педагогічній праці. Принципи педагогічної моралі 
конкретизуються у нормах повсякденної діяльності і поведінки військового педагога. Вони 
відображають специфічні особливості його праці. До таких норм можна віднести: ставлення педагога до 
підлеглого повинно бути  не лише офіційним, статутним ( діловим ), але й людяним ( товариським ); 
ставлення до вихованця як до особистості, повага найбільш цінних  його якостей, сприяння їх розвитку. 
Мірилом поваги до слухача слід вважати вимогливість до нього; постійно вивчати підлеглих, щоб мати 
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можливість правильно приймати рішення по відношенню до кожного з них, передбачаючи при цьому всі 
педагогічні та соціальні наслідки; вважати себе відповідальним не лише за правильну поведінку, але й за 
правильне розуміння її підлеглими, постійно керувати своїми емоціями. 

У своїй сукупності ці норми визначають творчий підхід у роботі з вихованцями. 
Досвід переконує, що викладачі, командири високої педагогічної культури – це люди захоплені своєю 

справою. Вони працюють цілеспрямовано, з перспективою та повною віддачею. Для них немає занять 
„легких" та „важких", „відповідальних" та „менш відповідальних". Кожне заняття для них є „важливим" 
та „складним". Постійним принципом для роботи таких педагогів є : „На кожному занятті викладайся 
повністю, використовуй усі свої можливості максимально". Завдяки реалізації цього принципу 
досягається високий рівень педагогічної культури. Природність, відкритість, приязність   характеризують 
спілкування та поведінку кращих офіцерів – викладачів та вихователів. Водночас вони вміють надавати 
своїй поведінці доцільності, зберігати спокій, витримку у найважчих умовах.  Спокійний та 
врівноважений погляд, привітна посмішка, доброзичливий тон, внутрішня готовність до спільної роботи 
привертають увагу слухачів, мобілізують їх внутрішні сили для активної роботи, навчають їх культурі 
спілкування. 

Необхідною умовою успіху у роботі військового педагога є проникнення та чітке усвідомлення тієї 
ролі, яку він покликаний відігравати. Підвищення вимогливості до себе, розвинута потреба у 
самовдосконаленні, уміння орієнтуватися у науковій та політичній літературі, послідовно розширювати 
та поглиблювати свій кругозір, своє духовне багатство – важливий компонент та показник педагогічної 
майстерності, запорука успіху в діяльності викладача. Особистий приклад педагога залишає відбиток у 
молоді на все життя та військово-педагогічну діяльність. Рівень педагогічної майстерності, педагогічної 
культури педагогів відбивається на розумінні   вихованцями значимості свого професійного розвитку. 

Вища військова освіта повинна дозволити кожному офіцеру утвердитися на правильно обраному 
життєвому шляху, який передбачає поєднання конкретних професійних умінь і знань та задоволення 
потреб індивідуального розвитку, формування військових якостей і моральних установок. Військова 
освіта повинна стати провідником ідей та ідеалів демократичної культури. Не можна допустити, щоб 
вона була підпорядкована економічним або будь-яким іншим факторам. У цьому зв'язку особливу роль 
набуває педагог, який стає „транслятором" змін, що відбуваються і допомагає вихованцям зрозуміти і 
осмислити ці зміни, навчає терпимості стосовно оточуючих. Незважаючи на унікальні можливості, які 
надаються комп'ютерними технологіями та Інтернетом, лише педагог з його вірою в безмежні 
можливості своїх учнів може допомогти людині пізнати себе і повірити в свої  сили.  

Узагальнюючи все вищесказане, нагадуємо, що перелік розглянутих вимог до професійних якостей 
військового педагога та аналіз його педагогічної майстерності навряд чи є повним. Цілком ймовірно, що 
існують інші, поки що недостатньо досліджені сторони діяльності військового педагога та дефініції його 
ролі у навчально-виховному процесі. Це створює перспективу для подальшого дослідження проблеми. 

ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ 

1. Г.В.Троцко. Теоретичні та методичні основи підготовки студентів до виховної діяльності у вищих педагогічних 
навчальних закладах: Автореф. дис. …докт. пед. наук. – К., 1997. – 54 с.  
2. Військове виховання: історія, теорія та методика. Навчальний посібник / За ред. В.Ягупова, - К., 2002. – 560 с. 
3. Іщенко Д.В. Військова педагогіка. Курс лекцій: Навчальний посібник. – Хмельницький, 1998. – 159 с. 
4. Шевчук В.І. Формування основ педагогічної культури у слухачів АПВУ в процесі військово-професійної 
діяльності: Автореф. дис. …канд. пед. наук., - Хмельницький, 1999. – 17 с. 

 
Матеріал надійшов до редакції 25.09.03 р. 

Мирошниченко В.И. Военный педагог как субъект учебно-воспитательного процесса. 

Расматриваются проблемы военный педагогики и роль военного педагога как субъкта учебно-
воспитательного процесса. 

Miroshnichenko V.I. Military pedagog as the subject of teaching and upbringing process. 

Some problems of military pedagoge and the role of  military pedagog as the subject of teaching and upbringing 
process are analysed. 

 
 



 

© Палько О.Ю., 2003 
147 

УДК  378. 025 
О.Ю. Палько, 

аспірантка  
(Житомирського педуніверситет) 

ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ 
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Аналізується сутність поняття" готовність та рівень готовності студентів педагогічних 
університетів до застосування особистісно орієнтованих технологій". 

У період оновлення всіх аспектів життєдіяльності суспільства і реалізації державних освітніх програм 
ставляються нові вимоги до професійних і особистісних якостей вчителя, і, зокрема і до його готовності 
щодо застосування нових педагогічних технологій та дотримання принципів гуманістичної освіти: 
спрямованість на особистісний розвиток і саморозвиток учня, особистісно-діяльнісний підхід до 
навчання, індивідуалізація та диференціація навчання тощо [1]. Розв`язання цих завдань передбачає 
спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток особистості учня, і, у зв`язку з цим, постає 
потреба в удосконаленні підготовки вчителів інформатики, рівня володіння кожним з них особистісно-
орієнтованими загальноосвітніми технологіями.  

Все очевиднішим стає той факт, що синтез знань та умінь необхідних для ефективного застосування 
та оволодіння педагогічними та комп'ютерними технологіями є показником ґрунтовно і різнобічно 
підготовленого спеціаліста, який вміє створити умови для саморозвитку, самоствердження, саморуху 
особистості. Дослідженню педагогічних технологій приділяється належна увага, зокрема таким її 
аспектам як: проблемам професійно-педагогічної підготовки учителя (І.А. Зязюн, Н.В. Кузьміна, В.О. 
Сластьонін, О.М. Пєхота та ін.); характеристиці особистості, закономірностям її становлення та 
розвитку, ролі навчання у процесі особистісного становлення (О.О. Бодальов, Л.С. Виготський, В.В. 
Давидов, Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, В.О. Моляко, С.Л. Рубінштейн та ін.); закономірностям, 
принципам, формам і методам дидактичного процесу (А.М. Алексюк, Ю.К. Бабанський, В.І. Бондар, 
І.Ф.Харламов,  М.Д. Ярмаченко та ін.); сучасним методичним положенням про технології навчання та 
інноваційні педагогічні технології (В.П. Беспалько, М.В. Кларін, Н.Г. Ничкало, Г.К. Селевко, С.О. 
Сисоєва, О.М.Пєхота та ін.); проблемам інформатизації освіти (Б.С. Гершунський, М.І. Жалдак, 
Є.І. Мащбиць, В.М. Монахов, О.П. Єршов та ін.). 

Метою цієї статті, котра є складовою частиною нашого дослідження, є визначення рівня готовності 
майбутніх вчителів інформатики до застосування особистісно-зорієнтованих технологій.  

На сучасному етапі розвитку системи освіти виникає протиріччя між соціальною потребою сучасної 
школи у творчих, висококваліфікованих вчителях інформатики, які готові до застосування особистісно-
орієнтованих технологій навчання, і відсутністю скоординованої підготовки ло неї майбутніх вчителів на 
етапі їх становлення у ВНЗ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема1. Структура готовності майбутніх вчителів інформатики до впровадження особистісно-
орієнтованих технологій. 

Готовність  
до впровадження особистісно орієнтованих технологій 

Ціле-мотиваційний компонент  

 
(стійка професійно-
педагогічна спрямованість, 
інтерес до професії вчителя 
інформатики, орієнтація на 
досягнення високих резуль-
татів, цінність самореалізації, 
здатність проявити творчу 
індивідуальність, усвідом-
лення особливостей техно-
логічного підходу, його 
реалізації і необхідності 
використання) 

Змістовий 
компонент 

 
(система осо-

бистіснопривлас-
нених студентом 
знань щодо тех-

нологізації процесу 
викладання інфор-
матики у школі, які 
дозволять підви-
щити рівень само-
організації і само-
вдосконалення) 

Операційний 
компонент 

 
(система вмінь і 

навичок 
проектування 

процесу навчання 
інформатики, вміння 

технологічного 
характеру, 
особистісно-

професійні якості 
сучасного вчителя 
інформатики) 

Інтеграційний компонент 
 

(формування у 
майбутнього вчителя 
інформатики вміння 
відібрати або створити 
спочатку індивідуально 
прийнятну методику, а 
потім і технологію, де 

враховуються 
особливості етапу 

професійного розвитку і 
саморозвитку) 
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Такі протиріччя і обумовлюють необхідність дослідження проблеми готовності студентів 
педагогічних університетів до застосування сучасних педагогічних  технологій в процесі викладання 
інформатики.  

Готовність майбутнього вчителя до реалізації особистісно-орієнтованого навчання  у подальшій 
професійній діяльності можна розглядати як складноструктуроване утворення, що забезпечує внутрішні 
умови для успішного формування технологічної грамотності студента педагогічного університету щодо 
реалізації особистісно-орієнтованого навчання [2]. О.М. Пєхота готовність до впровадження особистісно 
орієнтованих технологій розглядає як єдність чотирьох компонентів. 

Готовність  майбутніх педагогів до сучасної професійної діяльності визначається, в певній мірі, 
технологічною грамотністю та ефективним впровадженням педагогічних технологій і, зокрема, 
особистісно-орієнтованих. 

Технологічна грамотність майбутнього вчителя дозволяє йому усвідомлювати своє істинне 
покликання, більш ретельно оцінити потенційні можливості, подивитися на педагогічний процес із 
позицій кінцевого результату. Особитстісно-орієнтовані технології передбачають проектування 
педагогом цілей освітнього процесу, вибір компонентів змісту освіти, визначення методів і засобів. 

Одним з основних чинників, що впливають на розвиток сучасної національної системи освіти, є 
інформатизація суспільства, яку розуміють як упорядковану сукупність взаємопов'язаних організаційно-
правових, соціально-економічних, навчально-методичних, науково-технічних, виробничих та 
управлінських процесів, спрямованих на задоволення освітніх інформаційних, обчислювальних і 
телекомунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу [3]. Тож майбутній вчитель 
інформатики повинен бути готовим  в професійній діяльності виступати і як вчитель інформатики, і як 
організатор комп'ютерного навчання в школі. 

В умовах варіативності змісту навчання, створення нових підручників, різноманітних за змістом і 
методичним апаратом, вчителю інформатики необхідно володіти методикою та основними критеріями 
оцінювання змісту, методичної ефективності навчальних програм, підручників та методичних 
посібників.  

Бурхливий розвиток обчислювальної техніки та комп'ютерних комунікацій, поява нових програмно-
педагогічних та інструментальних засобів вимагає від учителя інформатики навичок самонавчання, 
самоорганізації та особистісно-професійного саморозвитку [4].Тому професійно-педагогічну підготовку 
вчителя інформатики, замість спрямування на формування вмінь роботи з машинами, слід спрямувати на 
опанування особистісно-орієнтованих педагогічних технологій, які сприяють особистісному розвитку 
вчителя та його вихованця. 

Традиційна модель професійно-педагогічної підготовки, яка була спрямована тільки на передачу 
майбутньому вчителю необхідних знань, умінь, навичок втрачає свою актуальність. Виникає потреба у 
зміні стратегічних цілей педагогічної освіти та акцентуванні уваги не на знаннях спеціаліста, а на його 
людських, особистісних якостях, що постають водночас і як ціль, і як засіб його підготовки до 
педагогічної діяльності. Одним зі шляхів змін у професійно-педагогічній підготовці є перетворення 
традиційного навчального процесу в навчальний процес з активним використанням особистісно 
орієнтованих технологій.  

Не вдаючись до детального аналізу, зазначимо, що особистісно-орієнтовані технології, всупереч 
авторитарному, байдужому підходу до особистості дитини в традиційній технології, створюють  
атмосферу любові, піклування, співробітництва, створення умов для творчості та самореалізації 
особистості. 

Протягом останніх трьох років нами проводилось дослідження на базі ЖДПУ і ЖІППО (опитано 
близько 50 вчителів зі стажем роботи до 3-х років). Основними причинами, котрі перешкоджають 
запровадженню новітніх технологій, вчителі вказали: погане оснащення закладів освіти сучасними 
засобами інформаційних технологій; кількість годин, які відводяться в навчально-виховному процесі 
школи на творчу навчальну діяльність учнів, розвиток їх можливостей достатньо мала; невідповідність 
між наявними в школах підручниками і вимогами програми; пропонують збільшити кількість обласних, 
районних семінарів,  на яких розглядаються новітні педагогічні технології та їх ефективне впровадження; 
пропонують в курсі методики викладання інформатики в ВНЗ звернути більшу увагу на психолого-
педагогічні питання, в тому числі детально ознайомитись з педагогічними технологіями. 

Також було опитано близько 150 студентів, і ми помітили, що майбутні вчителі інформатики мало 
ознайомлені з новітніми педагогічними технологіями, які сприяють розвитку творчої особистості 
школяра, реалізації його можливостей в освітньому процесі.  

Саме творчий педагог здатен забезпечити активний і творчий розвиток особистості школяра, і 
здійснити це він може шляхом впровадження новітніх педагогічних технологій в освітній процес. 

В час, коли майбутній педагог має бути готовий до швидкого адаптування  в умовах сучасної школи, 
успішного розв'язання складних завдань навчально-виховної роботи, визначення оптимальних умов 
педагогічного впливу, застосування інноваційних технологій – результати нашого останнього 
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анкетування, яке включало  питання розуміння педагогічної творчості, готовності майбутніх вчителів до 
творчої діяльності та застосування новітніх технологій, виявились досить невтішними: 

 

Поставлені запитання 
Достатній 
рівень, 

% 

Середній 
рівень, 

% 

Недостатній 
рівень, 

% 
Як Ви розумієте поняття "педагогічна 

творчість"? 17,2 20 63 

Чи вважаєте себе творчою людиною? 30 20 50 
Чи готові Ви до творчої педагогічної 

діяльності, а саме застосування новітніх 
технологій? 

21,4 15,7 64 

 
Таким чином, можна помітити, що розуміння наданих понять та готовність майбутніх вчителів до 

творчої педагогічної діяльності, застосування новітніх педагогічних технологій знаходяться на досить 
низькому рівні. І студентам було запропоновано внести пропозиції для покращення їх підготовки з цих 
питань, і майбутні вчителі пропонують введення відповідних тем в курс методики викладання 
інформатики, програвання на практичних заняттях елементів застосування новітніх технологій, 
організоване відвідування уроків творчих вчителів, які впроваджують особистісно-орієнтовані 
педагогічні технології та найголовніше, щоб викладачі ВНЗ самі використовували такі технології як на 
заняттях з психолого-педагогічних дисциплін, так і на заняттях з профілюючих предметів. 

Аналіз власного досвіду та досвіду та досвідчених вчителів інформатики свідчить про те, що в 
процесі викладання цього предмета є могутні можливості для реалізації принципів гуманістичної освіти 
шляхом застосування особистісно орієнтованих технологій, таких як: модульно-розвивальні, проблемні, 
проектні, які позитивно впливають на розвиток особистості вчителя і учня, підвищують рівень і якість їх 
знань та умінь. 

Отже, в процесі нашого дослідження ми виявили рівень готовності студентів до творчої педагогічної 
діяльності, застосування новітніх педагогічних технологій. І, порівнюючи традиційні і особистісно-
орієнтовані технології, можна помітити, що невтішність результатів нашого анкетування  певною мірою 
залежить від того, що в сучасній системі освіти у ВНЗ переважають застарілі традиційні технології, які з 
розвитком освіти і суспільства в цілому стають малоперспективними. 

Демократичні та гуманістичні процеси в Україні спонукають нас до досліджень, які дадуть змогу 
збільшити ефективність педагогічних методів і стилю, що пов'язані з особистісно орієнованою, творчою 
діяльністю майбутнього вчителя. Для підвищення готовності майбутніх вчителів до застосування 
особистісно-орієнтованих технологій у процесі викладання інформатики потрібно розробити принципово 
нові підходи до навчання, виховання і розвитку учнів, раціоналізувати та модернізувати зміст, форми, 
методи та засоби навчально-виховного процесу у світлі нових завдань, які висуваються перед школою, 
зокрема з метою розвитку особистості учня, а також реалізовувати на практиці принципи педагогіки 
співробітництва. 
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Палько Е.Ю. Готовность будущих учителей информатики к применению личностно-
ориентированных технологий. 

В статье анализируется сущность понятия "готовность и уровень готовности студентов 
педагогических университетов к применению личностно-ориентированных технологий". 

Palko O.Y. Using personality-oriented techniques by future computer study teachers. 

The article analyses the ability of future computer study teachers to use personality-oriented techniques. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 
УЧНІВ 

Розкривається специфіка використання розробленої автором технології підготовки майбутніх учителів 
до індивідуалізації навчання учнів у процесі вивчення педагогічних дисциплін. 

У сучасних соціокультурних умовах освіта набуває високого статусу, зростає роль вчителя, його 
ключової позиції в суспільстві, оскільки через діяльність педагога відбувається становлення громадянина 
як особистості та фахівця, зміцнюється інтелектуальний та духовний потенціал нації. З метою 
покращення професійної підготовки педагогічних працівників державними документами у галузі освіти 
передбачено забезпечити технологічну модернізацію вищих педагогічних навчальних закладів шляхом 
проведення наукових досліджень з проблем педагогічної освіти, оновлення її змісту, форм, методів. 

Однак проблема підвищення ефективності процесу професійно-педагогічної підготовки студентів 
залишається недостатньо дослідженою, і тому метою нашого дослідження стала розробка та 
впровадження індивідуально-орієнтованих технологій у вищих навчальних закладах як шлях активізації 
творчого потенціалу майбутніх учителів.  

Дослідно-експериментальна робота виконувалася на базі фізико-математичного факультету та 
факультету підготовки вчителів початкових класів Житомирського державного педагогічного 
університету імені Івана Франка в процесі вивчення педагогічних дисциплін. 

Відповідно до прийнятого підходу, поняття "цикл педагогічних дисциплін" системно відображає 
фундамент всієї педагогічної науки і вміщує наступні розділи: загальні основи педагогіки, теорію та 
методику виховання, дидактику, історію педагогіки. Кожен з названих розділів можна розглядати як 
окрему навчальну технологію, що включає структурні компоненти загальної педагогічної технології і 
має свої особливості. Системний підхід до педагогічної технології дозволяє дотримуватись єдиної логіки 
побудови і розгортання не тільки кожної окремої дисципліни, але й змісту всієї підготовки майбутнього 
вчителя, охоплюючи при цьому всі основні етапи навчального процесу – від постановки цілей і 
конструювання змісту та способів роботи до перевірки його ефективності.  

Головною умовою є те, що мета технологічної підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації 
навчання учнів досягається шляхом вирішення двох завдань: озброєння студентів системою спеціальних 
знань, умінь, навичок та формуванням готовності до цього виду діяльності. Ці завдання не можуть бути 
реалізовані незалежно одне від одного, оскільки перетворення знань у педагогічні уміння й навички 
відбувається на основі їх перебудови у структурну систему та її перенос у практичні сфери застосування. 

Технологічні аспекти зазначеної технології нами представлені на рівнях: організації навчальної 
діяльності (педагогічна технологія); вивчення системи навчальних дисциплін або окремої дисципліни 
(навчальна (предметна) технологія), вирішення певних дидактичних завдань (локальна технологія) [1: 
24]. 

Розглянемо специфіку конкретних предметних технологій у межах попередньо охарактеризованої 
педагогічної технології підготовки майбутніх учителів, під якими розуміємо сукупність методів і засобів 
для реалізації визначеного змісту у процесі вивчення окремих педагогічних дисциплін (методика 
викладання) [1: 24]. 

Вивчення розділу „Загальні основи педагогіки" має спрямованість на формування компетентного 
вчителя, який володіє методологією педагогічної науки. Обґрунтування нових підходів до формування 
системи знань з позицій педагогічної технології потребує пошуку шляхів досягнення професійної 
підготовленості студентів, однією з важливіших характеристик якої є високий рівень теоретичного 
мислення і свідомості. Найбільш продуктивною технологією для вирішення цієї проблеми, на наш 
погляд, є генетичний підхід до навчання (С.Р. Когаловський, О.Л. Шмельова), який дозволяє 
продуктивно поєднувати навчальну та професійну діяльність, перебудовувати її у навчально-професійну. 
Структура генетичного підходу до навчання включає ряд взаємопов'язаних етапів: формування і 
розвиток інтуїтивних уявлень; використання інтуїтивних уявлень; усвідомлення необхідності їх 
уточнення; формування поняття; випробування поняття на продуктивність; розкриття його змісту; 
виявлення зв'язків між поняттям і уявленням.  

У практичній навчальній діяльності нами реконструйовані означені етапи у три узагальнених, що 
створює умови для більш зручного їх використання. Проаналізуємо специфіку та наведемо приклади 
реалізації виділених етапів у ході засвоєння теоретичного матеріалу. 

На першому етапі відбувається розвиток та використання первинних інтуїтивних уявлень 
теоретичних понять, усвідомлюється необхідність їх уточнення. Під час лекцій нами використовуються 
методи випередження, зіставлення, проблемні питання. На практичних заняттях студенти отримують 
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завдання порівняти знайомі та незнайомі поняття, конструювати їх за зразком, сформулювати проблемні 
питання тощо. Другий етап передбачає створення умов для чіткого усвідомлення та первинного 
володіння понятійним апаратом, тобто змістової бази для випробування понять на практиці. Реалізація 
передбачає виконання завдань категорії "знання", "розуміння", "застосування": експрес-контроль, 
виділення ключових слів, ілюстрування теоретичних положень прикладами тощо. Діяльність студентів 
на третьому етапі спрямована на формування теоретичного мислення, яке передбачає володіння 
системою понять, вироблення уміння розкривати їх сутність, співставляти поняття та уявлення, 
досліджувати теоретичні поняття. Вироблення даних умінь відбувається завдяки діяльності у межах 
категорій "аналіз", "синтез", "оцінка", з використанням методів згортання та розгортання інформації, 
аналізу визначень, систематизації понять, схематичного зображення навчального матеріалу, 
використання понять у загальних схемах тощо.  

При такому підході активно взаємодіють три рівні навчальної діяльності: інтуїтивний, формальний і 
рефлексивний, які є основою для більш ефективного формування теоретичного рівня мислення [2 : 13-
14].  

Специфіка вивчення розділу "Теорія та методика виховання" полягає у тому, що відбувається 
практичне застосування і закріплення теоретичних положень попереднього курсу, теоретична та 
практична підготовка до виконання функцій вчителя-вихователя. 

Подальше узагальнення та усвідомлення теоретичних положень відбувається під час розгляду 
виховних технологій А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського, педагогів-новаторів. Наприклад, у ході 
аналізу праць В.О. Сухомлинського "Народження громадянина", "Павлиська середня школа" студенти 
виділяють та обговорюють технології морального, розумового, трудового, естетичного, екологічного 
виховання, доводять їх ефективність. Для збагачення подальшої практичної роботи майбутніми 
вчителями складається "банк" авторських форм і методів певного напрямку виховання. У ході занять 
аналізуються також різні сторони діяльності вчителя-вихователя, класного керівника, практично 
засвоюється технології проектування цілей, конструювання змісту, організації й проведення виховних 
заходів. 

Особливістю використання запропонованої технології на цьому етапі є ще й те, що стрижнем її стає 
усвідомлення та використання методики КТС, під якою розуміють технологію колективних творчих 
справ, що спрямована на формування у вихованців прагнення до творчості, самоутвердження, 
самореалізації. Більш глибоке розуміння сутності та особливостей розробленої технології, засвоєння її 
методів відбувається під час вивчення розділу "Дидактика".  У студентів розвивається здатність 
виділяти і досліджувати існуючі навчальні технології, аналізувати їх з наукових позицій, оцінювати 
ефективність, позитивні сторони та недоліки. 

Спрямованість курсу історії педагогіки нами визначалась як розвиток уміння аналізувати основні 
етапи становлення вітчизняної і світової педагогіки, залучення студентів до творчого пошуку сучасних 
ідей у джерелах світової педагогічної практики.  

Майбутній учитель повинен не тільки досконало орієнтуватися в ідеях минулого, але й виділяти й 
аналізувати авторські системи видатних просвітителів. 

Цьому сприяє використання розробленої технології вивчення першоджерел, яка передбачає їх аналіз 
(читання) крізь призму технологізації та індивідуалізації. В процесі вивчення досвіду видатних педагогів 
минулого, у першу чергу, усвідомлювались цілі та завдання виділених систем, аналізувалися особливості 
їх проектування, способи досягнення результату. Саме таким чином були проаналізовані технології 
„Виховання джентльмена" Д. Локка, „Вільного виховання" Ж-Ж. Руссо, „Школа радості" 
В.О. Сухомлинського та інші. 

При проектуванні цілей вивчення різних педагогічних дисциплін (поетапні) нами було використано 
логіку таксономії навчальних цілей, розроблену американськими вченими у когнітивній сфері, яка 
дозволяє на основі об'єктивного та суб'єктивного контролю суттєво удосконалювати процес викладання 
педагогічних дисциплін [3 : 12; 4 : 5]. 

Використання таксономії навчальних цілей, крім того, сприяє тому, що поступово цілі окремих етапів 
заняття студенти формулюють самостійно. Це, в свою чергу, допомагає виробленню уміння 
технологічної постановки мети виховного заходу (теорія та методика виховання), окремого уроку 
(дидактика) та сприяє формуванню готовності до аналізу як сучасних технологій, так і технологій 
видатних педагогів минулого. 

Наявність таксономії цілей дозволяє також будувати до кожного заняття систему завдань різного 
рівня складності, що дає можливість студентам свідомо їх вибирати та спрямовувати навчальну 
діяльність у напрямі індивідуалізації процесу навчання [3 : 40-41; 4 : 6-94].  

Обов'язковими умовами успішного виконання різних видів індивідуальних завдань є отримання 
консультацій (установчих, оперативних, узагальнюючих, відтворюючих). Установчі консультації 
передбачають окреслення загальних шляхів виконання завдань. Оперативні – студенти отримують за 
потребою. Узагальнюючі – спрямовані на перевірку викладачем загальної підготовленості до виконання 
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завдання. Відтворюючі консультації використовуються у разі, коли виникає потреба програти 
фрагменти, або все завдання в цілому. 

Зміст педагогічних дисциплін засвоюється на основі логіко-структурних схем, що мають як 
закінчений так і незакінчений характер, супроводжуються завданнями, додатковим довідковим 
матеріалом. Систематичне конструювання теоретичного матеріалу у вигляді схем спонукає студентів до 
дослідницької роботи з різними навчальними посібниками, розвиває аналітичне та асоціативне мислення, 
стимулює потребу самостійно відтворювати навчальний матеріал схематично, як при підготовці до 
семінарських та лабораторних занять, так й у процесі слухання лекцій. Особливо продуктивно цей 
процес відбувається на етапі вивчення історії педагогіки: навчально-виховні системи, просвітницька 
діяльність, життєві етапи видатних педагогів минулого відображаються студентами у вигляді схем, 
таблиць, опорних сигналів. 

Семінарські та лабораторні заняття, що побудовані на основі технологічного підходу, сприяють 
більш глибокому і свідомому оволодінню навчальним матеріалом і мають ряд особливостей, про які було 
зазначено раніше. Поряд з традиційними семінарами використовуються і нетрадиційні: семінар-диспут, 
семінар-ділова гра, семінар-прес-конференція, проблемний семінар, семінар-діалог, семінар-зустріч, 
семінар у вигляді розгорнутої бесіди, семінар з елементами індивідуальної і групової роботи тощо. 

Лабораторно-практичні заняття проводяться на основі використання технології колективних творчих 
справ, інтеграції з іншими навчальними дисциплінами, у вигляді конкурсів, на базі школи тощо. 

Важливе місце належить такій формі, як ділова гра, яка використовується у кожному розділі вивчення 
педагогічних дисциплін, відтворює особливості професійно-педагогічної діяльності та допомагає 
практично реалізувати отримані знання, відчути себе у певній професійній ролі. 

Наприклад, на першому етапі проводиться ділова гра "Зустріч за круглим столом" на тему: 
"Учитель, якого чекають" з метою обговорення особливостей діяльності вчителя, його місця у 
суспільстві. На другому етапі – "Методичне об`єднання класних керівників", проведення якого сприяє 
усвідомленню студентами спрямованості, особливостей, шляхів та напрямів методичної роботи, способів 
її проведення. На третьому етапі використовується ділова гра "Науково-практична конференція", у 
ході якої відбувається знайомство з вітчизняним та зарубіжним передовим досвідом роботи педагогів-
новаторів та узагальнюються теоретичні знання щодо організації навчального процесу. 

Основними умовами підготовки та проведення ділових ігор є вільне володіння теоретичним 
матеріалом, виконання отриманої ролі, відтворення зовнішніх професійно-педагогічних умов. Навчання 
на кожному занятті відбувається як процес розв'язання послідовно побудованих, поступово 
ускладнюючих завдань, визначених предметним змістом, але разом з тим успадковуючих логіку 
розробленої педагогічної технології. 

Реалізація пропонованої технології здійснюється за допомогою технологічної карти-схеми курсу та 
окремого заняття, особливостями яких є: програма професійно-педагогічного спрямування навчального 
процесу; орієнтація на поетапне формування знань, умінь та навичок; гнучка система оцінки знань; 
максимальна самостійність студентів у їх оволодінні. При цьому використання окремих форм та методів 
має вигляд локальних технологій, які спрямовані на вирішення певних дидактичних та виховних 
завдань[1: 24]. 

Наприклад, обов'язковим завданням кожного заняття є підготовка та відтворення методом експрес-
контролю (швидкий контроль) основних понять теми. Метою використання зазначеного методу є 
залучення студентів до аналізу педагогічної теорії, виділення головного та другорядного, категорійних 
ознак (ключових слів) понять.  

Завдання для експрес-контролю спочатку визначає викладач, поступово перекладаючи цю функцію 
на самих студентів при опосередкованому контролі. Додатково додається індивідуальна консультація для 
студента, який проводить цей етап заняття, перевіряє роботи та аналізує їх на наступному занятті. 
Способи проведення означеного методу різні: за варіантами, за індивідуальними картками, на тестовій 
основі. 

Сприяє активізації навчання, формуванню професійних якостей і використання методу 
мікровикладання, який триває від 7 до 15 хвилин залежно від складності матеріалу та рівня 
індивідуальної готовності студентів. У ході одного заняття цей метод використовується 3-4 рази, що дає 
можливість майбутнім учителям неодноразово, у процесі вивчення педагогічних дисциплін, виконувати 
роль викладача. Змістовою базою мікровикладання стає досвід педагогів-новаторів. При виборі способу 
проведення студенти адаптують та випробовують цікаві нетрадиційні методи з шкільної практики: 
педагогічний ринг, аукціон педагогічних ідей, опитування за ланцюжком, педагогічна естафета, парне 
опитування тощо. Обов'язковими умовами успішності методу мікровикладання є чітке визначення мети, 
структурування матеріалу (виділення головного, логічних зв'язків), розроблення та представлення 
детального конспекту.  

Важливою складовою всіх занять стає метод реклами преси, спрямований на ознайомлення студентів 
з матеріалами періодичної преси, формування в них уміння виступати перед аудиторією, писати 



В.М. Єремеєва. Особливості підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації навчання учнів 

 153 

анотацію, правильно оформлювати педагогічну літературу. Реалізація методу має свою (локальну) 
технологію, що вміщує чотири етапи (згідно з визначеними розділами педагогічних дисциплін).  

На першому – відбувається суто реклама преси, метою якої є ознайомлення студентів з існуючими 
педагогічними часописами. На другому – реклама набуває спрямованості на аналіз статей, у яких 
висвітлюються різні проблеми виховної роботи. Метою третього етапу є розгляд актуальних проблем 
дидактики, що представлені на сторінках педагогічної преси. На четвертому – студенти ведуть 
науковий пошук на сторінках часописів щодо додаткової інформації про видатних педагогів минулого.  

Таким чином, використання пропонованого методу допомагає майбутнім викладачам орієнтуватися у 
сучасних періодичних виданнях, привчає до постійного читання, формує уміння аналізувати та 
впорядковувати подану інформацію. 

Метод "Моделювання" використовується для проектування та відтворення фрагментів професійної 
діяльності під час аналізу різних педагогічних ситуацій, допомагає студентам краще усвідомлювати їх 
сутність та шляхи вирішення, відчути себе у ролі вчителя. 

Особливе місце займають підсумкові контрольні роботи та колоквіуми, які спрямовані на визначення 
проміжних результатів засвоєння студентами теоретичного матеріалу, та відіграють роль зворотного 
зв'язку індивідуалізованого навчального процесу, допомагають внести корективи у процес вивчення 
наступних розділів педагогіки. Колоквіуми проводяться у вигляді підсумкової бесіди зі студентами або 
по темах, які вони опрацювали самостійно. 

Оперативний зворотний зв'язок відбувається під час кожного заняття і відмічається декількома 
оцінками індивідуальної навчальної діяльності кожного студента (експрес-контроль, опитування, 
індивідуальні завдання). Таким чином, пропонована технологія стимулює повсякденну роботу студентів 
і породжує нову, більш прогресивну систему обліку їх успішності. 

У процесі функціонування даної технології відбувається осмислення і засвоєння студентами 
індивідуалізованого технологічного підходу до навчання, оволодіння технологіями дослідження, 
конструювання та взаємодії. Результатом також є набуття достатнього рівня знань, умінь, професійної 
підготовленості студентів в цілому. Крім того, спрямованість процесу навчання на індивідуальний 
творчий розвиток особистості майбутнього вчителя значною мірою наближує нас також до вирішення 
проблеми його адаптації у сучасному суспільстві. 

Таким чином, поєднуючи зміст педагогічних дисциплін зі стратегією індивідуалізованої діяльності, 
ми втілюємо у навчальний процес розроблену технологію, що дозволяє студентам поступово оволодіти 
знаннями, уміннями та навичками конструювання власних технологій у майбутній професійній 
діяльності. 
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Еремеева В.М. Особенности подготовки будущих учителей к индивидуализации обучения учащихся. 

В статье раскрывается специфика использования разработанной автором технологии подготовки 
будущих учителей к индивидуализации обучения учащихся в процессе изучения педагогических дисциплин. 

Yeremeyeva V.M. The peculiarities of future teachers' preparation for the individualization of  the teaching 
process. 

The article reveals the specific features of the usage of technology developed by the author. This technology is 
meant to prepare future teachers who take courses in Pedagogy for the individualization of the teaching process 

at schools. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Визначається рівень соціокультурної компетенції вчителя іноземної мови та виділяються необхідні 
вміння для ефективного її формування. 

Наприкінці 20-го - на початку 21-го століть ідеї соціокультурної освіти отримали широке висвітлення 
у світовій літературі [2, 3, 5, 7, 9]. Ефективність проведення нової мовної політики у значній мірі 
залежить від розуміння важливості соціокультурної освіти за допомогою використання засобів іноземної 
мови вчителями іноземної мови (ІМ) у школах, коледжах та вузах, від особистісного оволодіння її ідеями 
та положеннями та нового стилю педагогічної роботи як засобу присвоєння філософії мовної освіти з 
яскраво вираженою соціально-педагогічною домінантою на діалозі культур. 

Відсутність міждісциплінарного співробітництва у моделюванні системи навчання у вузі, слабка 
міждісциплінарна інтеграція під час вивчення рідної та іноземної мов у вузі не дозволяють розширити 
країнознавчо-обмежений підхід до вивчення культури країн, мова яких вивчається. 

Постає питання про поєднання науково-методичних зусиль у плані соціокультурної освіти за 
допомогою засобів спільного вивчення мов. Тому дана тема є актуальною для мовного педагогічного 
вузу та вимагає вирішення проблем, які пов'язані з нею. 

Спрямованність вивчення мови та культури визначає одну зі стратегічних ліній сучасної мовної 
освіти та характеризується у мовній педагогіці як соціокультурний підхід. Багатоаспектна 
соціокультурна освіта (загальнокультурна, країнознавча, лінгво-країнознавча тощо) є обов'язковим 
компонентом мовної підготовки вчителя. Вітчизняних та закордонних наукових праць з 
соціокультурного підходу до навчання іноземних мов небагато [3, 7, 8]. Вченими визначені критерії 
сформованності особистого простору – індивідуальний мовний тезаурус, інтелект, індивідуальна 
мовленнєва стратегія вчителя ІМ [3, 4], основи іншомовного спілкування [8]; визначені сфери 
міжкультурного спілкування [9]; здійснено спроби розробити модель навчання іноземної мови в 
соціокультурному контексті [4]; розглянуті питання соціології навчання іноземних мов [2, 5, 7]; 
аналізуються психологічні, лінгводидактичні принципи навчання іноземних мов у межах 
соціокультурного підходу [1, 4, 6, 9]; описано соціально-психологічні передумови лінгво-
соціокультурної компетенції [2, 7] тощо. 

Однак питання підготовки вчителя не лише як спеціаліста-предметника, але й як педагога широких 
поглядів та мислення, з розумінням загального соціокультурного контексту своєї діяльності, який 
здатний самостійно орієнтуватися в культурному середовищі сучасного суспільства та брати участь в 
діалозі культур для вирішення проблемних завдань та навчити цього своїх майбутніх учнів, недостатньо 
висвітлене на сторінках методичної літератури [3].  

Згідно з новою програмою з іноземних мов для середньої школи, основною метою навчання 
іноземних мов є формування комунікативної компетенції учнів. В межах соціокультурного підходу до 
навчання іноземних мов під міжкультурним спілкуванням ми розуміємо функціонально обумовлену 
комунікативну взаємодію людей, які виступають носіями різних культурних спільнот у зв'зку з 
усвідомленням ними або іншими людьми їх належності до різних геополітичних, континентальних, 
релігійних, національних, а також соціальних субкультур. Під час іншомовного міжкультурного 
спілкування в якості інструмента виступає мова, яка є іноземною для всіх чи деякої частини учасників 
цієї міжкультурної взаємодії. Тому формування соціокультурної компетенції (СКК) є необходною 
умовою підготовки до міжкультурного спілкування. 
СКК – це комплексне явище, яке включає в себе набір компонентів, які відносяться до різноманітних 

категорій. Одні вчені виділяють такі компоненти СКК: лінгвокраїнознавчий, соціолінгвістичний, 
соціально-психологічний та культурологічний. На думку В.В. Сафонової, в структурному плані СКК 
включає загальнокультурну, країнознавчо-маркіровану, культурознавчу, соціолінгвістичну та соціальну 
компетенції людини. Н.Б. Ішханян ввів термін лінгвосоціокультурної компетенції, яка об'єднує поняття 
лінгвокультурознавчої та соціолінгвістичної компетенцій. 

Автори концепції нової парадигми освіти серед основних якостей сучасного вчителя іноземної мови 
називають його креативність та інноваційність – здатність до подолання традиційності у процесі 
навчання іноземних мов, присутність рефлексивного мислення – здатність коригувати свій понятійний 
апарат, попередній досвід, роблячи його адекватними до сучасної педагогіки, сприймання 
полікультурності.  

З метою виявлення того, наскільки вчителі англійської мови володіють соціокультурною 
компетенцією, в липні 2002 року ми зробили діагностичний зріз на базі факультету іноземних мов 
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Житомирського державного педагогічного університету, де, сумісно з волонтерами Корпусу Миру США 
в Україні, була проведена лінгвістична школа за участю більш ніж 100 вчителів англійської мови 
середніх шкіл Житомирської області. Вчителі працювали у різних режимах: парному, малогруповому. Їм 
було запропоновано висловитися за основними проблемами лінгвістичної школи: "New Aspects of 
Teaching English on Civic Issues" - та їх записували на відеокамеру. Аналізуючи висловлювання вчителів, 
ми виходили з соціокультурного змісту, який запропонований програмою з англійської мови для 
університетів та інститутів (за редакцією проф. С.Ю. Ніколаєвої). Згідно з даною концепцією, вчителі 
англійської мови повинні володіти соціокультурними знаннями (лінгвістичними та нелінгвістичними), 
навичками та вміннями (практичними та інтеркультурними).  

З огляду на отримані результати, нам уявлялося за необхідне провести ще один зріз серед студентів 
факультету іноземних мов Житомирського державного педагогічного університету для того, щоб 
виявити, як формується СКК майбутнього вчителя іноземної мови у процесі його професійно-
педагогічної підготовки. У полі нашого зору знаходилися два основних питання: Як відбувається 
формування всіх складників СКК самого майбутнього вчителя іноземної мови; наскільки ефективно 
формуються його професійно-педагогічна компетенція в залузі, яка нас цікавить, та вміння формування 
СКК у їхніх потенційних учнів. 

У пошуках відповіді на поставлене запитання ми спиралися на зогальновизначені в педагогічній 
літературі складники поняття "професійно-педагогічна компетенція". 

На думку вчених, професійно-педагогічна компетенція являє собою інтегроване бікультурне явище, 
компонентний склад якого вміщує мовну, мовленнєву, лінгвокраїнознавчу, лінгводидактичну, 
культурознавчу компетенції. 

Програма з англійської мови для університетів та інститутів мовного профілю передбачає розвиток 
професійно-педагогічної компетенції студентів, яка є необхідною для ефективної роботи у навчальних 
закладах протягом 5 років навчання. Ми  припустили, що під час перших трьох років навчання у вищому 
навчальному закладі на заняттях з практики англійської мови у студентів повинні сформуватися основи 
складників СКК, які визначені Сафоновою В.В., чию точку зору ми поділяємо. До них відносяться: 1) 
загальнокультурна компетенція – знання про міста, організації, предмети, факти, дії та операції в 
різних сферах життя; фактичні знання про країни, мова яких вивчається; основні географічні, 
демографічні, політичні дані; категорії буття (конкретні, абстрактні, живі, неживі) та їх взаємовідносини 
(часові, асоціативні, аналітичні, логічні, причинно-наслідкові тощо);  2) країнознавчо позначена 
культурознавча компетенція – сукупність знань про країни, мова яких вивчається, та сукупність 
культурно-маркірованих мовних одиниць: американізми, топоніми, антропоніми, зооніми, назви 
політичних реалій, суспільних громадських оганізацій, торгівельних марок, назв фірм, крамниць, 
транспорту, одягу, тощо; 3) лінгвокультурознавча компетенція – лінгвосоціокультурна компетенція 
(термін Ішханяна Н.Б.) – вміння учнів використовувати країнознавчі та фонові знання про країни, мова 
яких вивчається; лінгвокраїнознавчий мінімум словникового запасу мови; факти, норми та цінності 
національної культури; специфіку вербальної та невербальної поведінки, яка прийнята у певній культурі. 
Лінгвокраїнознавча компетенція включає лінгвокраїнознавчі, соціоетнологічні та культурологічні знання 
і вміння; 4) соціальна компетенція – здібність вступати у комунікативні відносини з іншими людьми, 
орієнтуватися в ситуації та керувати нею. 

Виходячи з визначення професійно-педагогічної компетенції, лінгво-дидактична компетенція може 
лягти в основу другої групи вмінь, які є необхідними для професійно-педагогічної підготовки 
майбутнього вчителя іноземної мови – лінгво-дидактичних вмінь. На відміну від першої групи вмінь – 
лінгвокомунікативних, - формування яких відбувається на заняттях з практики іноземної мови, лінгво-
дидактичні вміння є предметом формування методичних майстерень, практичних занять. Ми вважаємо за 
доцільне поділити їх на загальні лінгво-дидактичні вміння з формуванням базових вмінь та здібностей та 
спеціальні, які стосуються формування окремих лінгвістичних вмінь. 

Окрім лінгво-дидактичних вмінь, для ефективного володіння СКК майбутній вчитель повинен також 
оволодіти професійно-методичними вміннями, які складають третю групу вмінь його професійно-
педагогічної підготовки у вузі. Подібні вміння є дуже важливими, оскільки вони зорієнтовані на пізнання 
тих, хто навчається та на самопізнання як суб'єктів навчального процесу, які передбачають професійне 
усвідомлення особистого досвіду вивчення ІМ у сучасній школі, використання отриманих знань та 
індивідуальних можливостей певного учня за умов навчання. Майбутній вчитель повинен орієнтуватися 
на реалізацію та "поточну" коректировку плана уроку, що забеспечує підключення учня до іншомовного 
спілкування,  створення позитивного психологічного мікроклімату, психологічну цілеспрямованість 
мовленнєвих та немовленнєвих дій учнів, включаючи вміння, які є необхідними для реалізації 
соціального спілкування: встановити контакт; слухати та чути співрозмовника; коректно виділяти свої 
комунікативні наміри; прокоментувати відповідь. 

Дана група вмінь також складається із загальних вмінь, що стосуються здібностей виконувати 
спеціальні розумові та фізичні дії, які є необхідними для виконання професійних обов'язків, та 
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спеціальних вмінь, тобто здібністей ефективно використовувати професійно-методичні дії для організації 
окремих класних та позакласних заходів. 

Описуючи систему підготовки вчителя іноземної мови як  культуровідповідну модель, проф. Є.І. 
Пасов виділяє 8 видів професійних вмінь, які складають стрижень професійної культури: проективні – 
вміння спроектувати, спланувати будь-який вид роботи на уроці; адапттивні – вміння використати свій 
план за певних навчальних умов; організаційні – вміння організовувати будь-який вид роботи на уроці; 
мотиваційні – вміння вмотивовувати учнів до навчальної діяльності; комунікативні – вміння 
спілкуватися на уроці та вести його; контролюючі – вміння здійснювати контроль за діяльністю учнів та 
самоконтроль; пізнавальні – вміння вести дослідницьку діяльність; допоміжні – вміння співати, 
малювати, грати на музичних інструментах. 

Базуючись на даній класифікації та розглядаючи перераховані загальні професійні вміння у світлі 
формування СКК майбутнього вчителя, необхідно акцентувати увагу на їх реалізації у відповідності з 
професійним етикетом, поведінкою та нормами, які використовуються представниками даної професії в 
іншомовній культурі. Наприклад, використовуючи адаптивні вміння, продемонструвати учням специфіку 
іншої культури мовою, яка є доступною та зрозумілою для даного віку; використовуючи організаційні, 
мотиваційні та адаптивні вміння, підібрати для учнів спеціальні пошукові соціокультурні завдання, 
зацікавити їх під час пошуку знань, яких не вистачає; на основі організаційних та комунікативних вмінь 
бути здатним розпочинати (завершувати) урок, задавати домашнє завдання, як це робить вчитель в 
іншомовному класі; контролюючи та оцінюючи відповіді учнів, бути в змозі використовувати відповідну 
вербальну та невербальну поведінку, яка є притаманною вчителеві у країні, мова якої вивчається.  

Спеціальні професійно-методичні вміння складають останню групу професійно-методичних вмінь. 
Вони передбачають вміння вчителя проводити окремі групові та масові заходи, які традиційно 
проводяться в країні, мова якої вивчається. Такі заходи можуть бути класними та позакласними. 
Наприклад, організація та проведення виставок, спортивних змагань, свят, ротарі-клубів, груп за 
інтересами (SIGs), кружків. Учні середньої школи України повинні не лише знати, що це за заходи, але й 
на рівних брати участь в них, дотримуючись законів їх проведення, тому майбутньому вчителеві 
іноземної мови необхідно оволодіти цією групою вмінь. 

На наш погляд, оволодіння перерахованими у даній статті лінгвокомунікативними, 
лінгводидактичними та професійно-методичними вміннями як складниками професійно-педагогічної 
компетенції майбутнього вчителя буде сприяти ефективному формуванню СКК у вищіх закладах освіти. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ 
АНГЛОМОВНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ 

Визначені дидактичні передумови формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів у 
навчанні читання автентичних англомовних публіцистичних текстів (газетно-журнальних статей). 

У процесі навчання іноземної мови (ІМ) як феномену культури в умовах відсутності іншомовного та 
іншокультурного середовища зростає роль рецептивних видів мовленнєвої діяльності, зокрема читання 
автентичних іншомовних текстів [1]. Дане твердження дає нам підставу розглядати читання автентичних 
іншомовних матеріалів, а саме англомовних публіцистичних текстів (газетно-журнальних статей) як вид 
мовленнєвої діяльності оптимальний для формування соціокультурної компетенції (СКК). Під СКК ми 
розуміємо здатність студентів усвідомлювати, адекватно розуміти та інтерпретувати соціокультурну 
інформацію, виражену експліцитно та імпліцитно на різних смислових рівнях автентичного іншомовного 
публіцистичного тексту (газетно-журнальної статті), в умовах опосередкованої масової міжкультурної 
комунікації на основі сформованої у студентів системи відповідних знань, навичок та вмінь. Наше 
дослідження здійснюється в рамках проекту Програми з англійської мови для І-V курсів університетів / 
інститутів (2001), в якій визначаються вимоги щодо формування СКК у процесі навчання читання 
автентичних публіцистичних текстів [2:86]. Мета даної статті – розкрити дидактичні передумови 
формування СКК майбутніх учителів у навчанні читання англомовних публіцистичних текстів, які, на 
нашу думку, знаходять своє відображення у певній сукупності взаємопов'язаних дидактичних принципів. 

Проблемі реалізації загальнодидактичних принципів у процесі навчання ІМ приділяється значна увага 
вітчизняних та зарубіжних методистів (Леонтьєв О.О., Ляховицький М.В., Рогова Г.В., Сафонова В.В., 
Шатілов С.В., Щукін А.М., Brown H.D., Larsen-Freeman D., Spolsky B. та інші), але певні аспекти цієї 
проблеми потребують спеціального дослідження. Як зазначає В.В. Сафонова, недостатньо висвітлена 
проблема діапазону функціонування дидактичних принципів у рамках вибраних підходів навчання 
[3:122], зокрема соціокультурного підходу. Більшість методистів, що займаються проблемами навчання 
іншомовних видів мовленнєвої діяльності в контексті діалогу культур, визначають суть 
загальнодидактичних принципів, виходячи з цілей своїх досліджень. Так, О.О. Коломінова, 
Л.Г. Перехрест, В.І. Шаховський, С. Campbell та Н. Kryszewska висвітлюють можливі напрямки 
гуманізації процесу навчання ІМ на сучасному етапі. Є.І. Вишневський, Г.В. Ейгер та І.А. Рапопорт, 
І.І. Меркулова, В.В. Сафонова розкривають своє бачення принципу проблемності у процесі навчання 
іншомовної мовленнєвої діяльності. Загальну характеристику традиційних дидактичних принципів в 
рамках соціокультурного навчання ІМ, виділяючи їх у групи соціально-педагогічних та дидактико-
методичних принципів, дає у своїй монографії В.В. Сафонова [3]. Як показує аналіз даних досліджень, 
вони не вичерпують усіх аспектів проблеми методичної конкретизації загальнодидактичних принципів 
при формуванні СКК, зокрема у навчанні читання автентичних іншомовних текстів. Ми вважаємо 
доцільним розглянути цей аспект формування СКК, оскільки врахування дидактичних принципів 
сприяє оптимізації змістового та операційно-діяльнісного компонентів навчального процесу. 

Під дидактичними принципами ми розуміємо вихідні положення, що визначають стратегію та 
тактику навчального процесу, оскільки вони пов'язані з цілями, змістом, методами, прийомами, 
організацією навчання та проявляються у взаємозв'язку та взаємозалежності [4:40]. Виходячи з проблеми 
нашого дослідження, ми виділяємо в системі загальноприйнятих дидактичних принципів [5:48] наступні 
принципи, які відображають специфіку процесу формування СКК у навчанні читання автентичних 
англомовних газетно-журнальних статей: 1) принцип гуманістичного розвитку особистості засобами ІМ і 
в контексті діалогу культур [3]; 2) принцип активності [3, 4, 5, 6]; 3) принцип проблемності [3, 6]. Вибір 
цих дидактичних принципів як провідних в рамках нашого дослідження обумовлений такими 
чинниками: 1) цілями навчання, що визначаються потребами суспільного розвитку; 2) об'єктивними 
закономірностями навчання як взаємопов'язаної діяльності викладання та учіння; 3) шляхами врахування 
цих об'єктивних закономірностей для реалізації цілей навчання; 4) конкретними умовами, в яких 
здійснюється навчання. Розкриємо наше бачення цих чинників, виходячи з проблеми нашого 
дослідження. Так, при формуванні СКК майбутніх учителів у навчанні читання ми реалізуємо цілі 
навчання ІМ у мовному вузі, визначені у проекті Програми з англійської мови для університетів / 
інститутів (2001), а саме: практичну з акцентом на соціокультурному компоненті, когнітивну, емоційно-
розвиваючу, освітню, професійну та виховну [2:3]. Під об'єктивними закономірностями навчального 
процесу ми розглядаємо закономірності, властиві комунікативно-діяльнісному, соціокультурному та 
проблемному підходам до навчання ІМ, інтеграція яких визначається В.В. Сафоновою як оптимальна при 
розвитку комунікативної культури та соціокультурної освіченості студентів в умовах іншомовного 
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навчання спілкування. Поєднання цих підходів у нашому дослідженні реалізується у рамках 
комунікативно-орієнтованого методу навчанні ІМ. Комунікативно-орієнтоване навчання ІМ 
здійснюється в певних організаційно-методичних умовах, які визначають специфіку формування СКК 
майбутніх учителів у навчанні читання автентичних англомовних публіцистичних текстів у вищому 
навчальному закладі. Розглянемо, як кожний з визначених нами принципів реалізується при формуванні 
СКК у навчанні читання іншомовних публіцистичних текстів. 

Поява дидактичного принципу гуманістичного розвитку особистості засобами ІМ і в контексті 
культур зумовлена визнанням гуманізації та гуманітаризації мовної освіти серед пріоритетних 
напрямків її розвитку у Національній доктрині розвитку освіти. Суть даного принципу, як визначає 
В.В. Сафонова, полягає у позитивній комунікативній соціалізації студентів засобами ІМ, які сприяють 
формуванню у них системи цінностей гуманістично мислячої особистості та системи соціальних та 
професійних ідеалів міжнародно-орієнтованої особистості, що впливають на ступінь її готовності до 
творчої діяльності в суспільстві [3:125]. Гуманітаризація освіти визначається як складова загального 
процесу гуманізації системи освіти, яка пов'язана з надбанням мінімуму знань з історії розвитку 
людського суспільства та власного народу, національної та світової літератури, мистецтва, релігії, тобто 
покликана формувати цілісну концептуальну картину світу та загальну культуру особистості. Саме 
такого розуміння термінів "гуманізація" та "гуманітаризація" ми й будемо дотримуватися у даній статті. 
Спираючись на дослідження методистів [3], визначимо загальні положення гуманізації та гуманітаризації 
навчального процесу при формуванні СКК у процесі читання газетно-журнальних статей: 1) навчальний 
процес має сприяти формуванню у студентів цілісної концептуальної картини світу; 2) навчання ІМ має 
носити особистісно-орієнтований характер; 3) діяльність вчителя має розвиватися у напрямку більш 
повного розкриття потенціалу кожного студента; 4) культурознавча спрямованість навчального процесу 
в контексті діалогу культур, тобто формування у студентів вторинної культурної та мовної картин світу, 
краще усвідомлення ними власної культури; 5) використання групових форм роботи з текстами, що 
надає навчальному процесу реальної практичної спрямованості. Ці теоретичні положення принципу 
гуманістичного розвитку особистості засобами ІМ і в контексті культур реалізуються через навчальний 
матеріал, способи роботи з ним та здійснення міжпредметних зв'язків [3:129]. Розглянемо ці напрямки 
реалізації даного дидактичного принципу в аспекті проблеми, що досліджується. Так, навчальний 
матеріал при формуванні СКК майбутніх учителів у навчанні читання представлений англомовними 
публіцистичними текстами (газетно-журнальними статтями), які характеризуються наступними 
ознаками: автентичність, наповненість лексикою з соціокультурним компонентом, наявність 
особистісно-значущої та цінної у пізнавальному аспекті інформації. При формуванні СКК у навчанні 
читання іншомовних текстів реалізуються наступні способи роботи з цим навчальним матеріалом: 1) 
тематичний; 2) філологічний (З.Н. Никитенко, О.М. Осіянова; А.Д. Райхштейн; Г.Д. Томахін); 3) 
пізнавально-країнознавчий (М.А. Аріян); 4) інтегративний, спрямований на сполучення окремих 
елементів з вищезазначених способів (О.О. Коломінова), який ми вважаємо оптимальним у процесі 
формування СКК при навчанні читання англомовних газетно-журнальних статей. З метою досягнення 
цілей соціокультурної освіти та підвищення освітньо-виховного потенціалу навчального процесу 
засобами ІМ в умовах мовного вузу необхідна міждисциплінарна інтеграція навчально-комунікативної 
діяльності з мистецтвознавчою, літературознавчою, суспільствознавчою та культурознавчою 
діяльностями [3:129]. Отже, нами визначені основні теоретичні положення дидактичного принципу 
гуманістичного розвитку особистості засобами ІМ і в контексті культур та напрямки їх реалізації при 
формуванні СКК у навчанні читання англомовних газетно-журнальних статей. 

Наступний дидактичний принцип – принцип активності - передбачає активне засвоєння знань, 
формування мовленнєвих навичок та вмінь, а також активну участь студентів у заняттях. 
А.О. Вербицький розглядає активність особистості у навчальному процесі як одну з передумов 
досягнення цілей навчання та виховання, загального та професійного розвитку особистості майбутнього 
спеціаліста. У рамках нашого дослідження принцип активності передбачає цілеспрямоване, осмислене, 
вмотивоване засвоєння студентами знань, оволодіння навичками та вміннями, які складають зміст СКК, 
у процесі навчання читання іншомовних публіцистичних текстів за умови активної участі кожного 
студента у навчальному процесі. У методиці викладання ІМ розрізняють такі три види активності, як: 
інтелектуальну (внутрішню), емоційну та мовленнєву (зовнішню) [4:49;5:50], які у сукупності 
забезпечують сприятливі умови для оволодіння ІМ. Визначимо, розвиток якого виду активності є 
пріоритетним при формуванні СКК у навчанні читання англомовних газетно-журнальних статей. 
Читання як мовленнєво-розумова діяльність передбачає постійну активність читача на всіх рівнях 
сприймання і переробки мовної та екстралінгвістичної інформації тексту, яка не має будь-якого 
зовнішнього мовленнєвого прояву. Саме тому навчання читання має на меті розвиток специфічної 
активності, що пов'язана з формуванням пізнавальних потреб і мотивів, тобто розвиток внутрішньої чи 
пізнавальної активності. 
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Внутрішня активність студентів при навчанні читання іншомовних текстів забезпечується шляхом 
розв'язання ними ряду проблемних задач, пов'язаних з пошуком та переробкою інформації тексту на 
різних рівнях, а також з формуванням певного умовиводу. Саме у проблемних задачах реалізується 
принцип проблемності, який визначає характер діяльності як викладача, так і студента – суб'єктів 
навчального процесу. Розглядаючи поняття „проблемне викладання ІМ" та „проблемне учіння ІМ", ми 
дотримуємося визначень, даних В.В. Сафоновою. Так, проблемне викладання ІМ визначається як 
діяльність викладача з метою створення та використання на різних стадіях навчання іншомовних 
завдань, спрямованих на активізацію розумової та мовленнєво-розумової діяльності студентів у процесі 
оволодіння соціокультурними знаннями, навичками та вміннями; проблемне учіння щодо ІМ 
розглядається як іншомовна діяльність студентів з метою оволодіння соціокультурними знаннями, 
навичками та вміннями в комплексі з навичками та вміннями творчої індивідуальної та колективної 
діяльності шляхом систематичного вирішення проблемних задач.  

Отже, принцип проблемності при формуванні СКК у процесі навчання читання іншомовних 
публіцистичних текстів реалізується у системі проблемних культурознавчих та тематично 
взаємопов'язаних комунікативно-пізнавальних задач, що пред'являються студентам у пізнавально-
загострених ситуаціях у формі певних навчальних комунікативних завдань до текстів. 

Таким чином, дидактичними передумовами при формуванні СКК у процесі навчання читання 
виступає урахування таких дидактичних принципів, як принципу гуманістичного розвитку особистості 
засобами ІМ і в контексті культур, принципу активності та принципу проблемності. Дані принципи в 
рамках нашого дослідження обумовлюють змістовий та операційно-діяльнісний компоненти навчального 
процесу. 

Завданням подальшого дослідження в рамках розглянутої нами проблеми формування ССК має 
стати, на нашу думку, конкретизація шляхів реалізації міжпредметних зв'язків та забезпечення 
пізнавальної активності студентів при вирішенні проблемних культурознавчих задач у процесі 
навчання читання англомовних публіцистичних текстів. 
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МОНІТОРИНГ ЗНАНЬ З ХІМІЇ ТА МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

Проведено моніторинг знань з хімії та мотивації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
Донецької області в 2002-2003 навчальному році.  

Найбільш гострі проблеми в області навчання та виховання пов'язані з демотивованістю загальної 
маси школярів, тобто, зі зниженням базових показників їхньої навченості. Для різних учнів навчальна 
діяльність має різний зміст. Виявити характер мотивації, зміст навчання дітей означає визначити заходи 
педагогічного впливу, засоби роботи з окремим учнем. Над цією проблемою наполегливо працюють 
учителі, методисти, психологи ( А.К. Маркова, О.Б. Орлов, Є.П. Ільїн, Дж. Аткінсон, М. Лук'янова та 
інші). Проте віднести її до числа досить вивчених не можна. Вирішеним  вважається лише питання місця 
мотивації в процесі засвоєння знань та засобів дій. М.Бітянова [1] визначає такі характеристики 
суб'єктної позиції школяра в навчальному процесі: стійка навчальна мотивація; здатність ставити мету й 
визначати умови її досягнення; оволодіння діями, що дозволяють вирішувати навчальне завдання;  
здатність до самоконтролю й самооцінки результатів. 

Нові умови життя потребують нового мислення, нової культури діяльності, а звідси - якісно іншого 
рівня освіченості, здатності до постійного оновлення знань, тобто "здатності до навчання впродовж 
усього життя", як зазначено в Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи [2]. На формування 
в підростаючого покоління "сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного 
наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості" вказує й Національна доктрина розвитку 
освіти [3]. Нагальною потребою сучасної школи є створення умов, за яких кожен учень міг би навчатися 
самостійно, здобувати необхідну інформацію, використовуючи її для особистого розвитку, 
самореалізації, для вирішення існуючих проблем. "Сфера освіти, що найбільшою мірою визначає рівень 
розвитку людини, стає загальнонаціональним пріоритетом"[4].  

Державна програма "Вчитель"[5] визначила необхідним оновити систему безперервної педагогічної 
освіти з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства. У зв'язку з цим 
набувають нового значення проблеми розвитку мотиваційної сфери та внутрішньої мотивації навчання, 
усвідомленості знань та вмінь, які формуються. Формування адекватної самооцінки учня є важливішою 
складовою у розвитку особистості учня, у виведені його на необхідний рівень самоорганізації в 
навчальній діяльності та у виконанні ним функцій свідомого суб'єкта цієї діяльності. 

Тому основними завданнями наших досліджень, в яких започатковано розв'язання данної проблеми, 
стали: зосередження уваги на проблемі мотивації з метою доведення педагогічній спільноті необхідності 
її розробки для гуманізації предметного навчання; визначення критеріїв оцінки сформованості мотивації 
та засобів її розвитку на навчальному матеріалі з хімії; розв'язання проблеми прогнозування результатів 
навчання учнів за допомогою кореляційного аналізу; визначення найбільш суттєвих факторів, які 
впливають на успішність навчання; пропозиція конкретного методичного підходу до дослідження стану 
та розвитку мотивації, доступного для впровадження в масову шкільну практику. 

Сучасні інноваційні технології навчання, в тому числі і хімії, в загальноосвітній школі повинні 
опиратися перш за все на мотивацію навчання. Виходячи з цього, нами адаптована методика Шамової 
для визначення рівня мотивації РМ навчання хімії, а також розроблена методика кількісного визначення 
сили мотиву М навчання хімії, яка пристосована до тестового контролю знань. Методика досить проста і 
суть її полягає в тому, що учень  сам визначає мотивацію під час визначення рівня своїх знань методом 
тестування. Для цього в бланк відповідей, крім відповіді на тестове завдання, учень ставить біля номера 
завдання ще й символ у вигляді букви:  У – якщо учень упевнений в правильності відповіді; Н – якщо не 
впевнений;  П – якщо уважає корисним (потрібним ) для себе. Далі, за формулою Аткінсона, 
адаптованою до нашої методики, визначається величина М. 

Для аналізу успішності навчання хімії були застосовані багатопараметрові кореляції з використанням 
трьох факторів:  ІQ показником рівня інтелекту учнів, їх рівнем мотивації РМ та силою мотиву М. 
Показано, що на початку навчання хімії в ліцеї оцінки вчителів корелюються з показниками ІQ та РМ, 
тематичні тестові бали учнів – з показниками ІQ та М. З часом залежність від ІQ зникає і успішність 
навчання хімії визначається лише мотивацією: величинами РМ у разі оцінок, що виставляють учням 
учителі, та М у разі тестових балів, отриманих учнями під час тестування. Достовірна вірогідність таких 
кореляцій знаходилася в інтервалі від 95 до 99 %. 
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Наявність спостережуваних кореляцій дозволила визначати ще на початку навчання прогнозовані 
оцінки, які по ходу навчання корелювалися з поточними оцінками. Достовірна вірогідність таких 
кореляцій становила більше 99 %. Отримані результати дали можливість зробити перші висновки: 
1.Багатофакторний кореляційний аналіз дозволяє виявляти фактори, що впливають на успішність 
навчання учнів по ходу педагогічного процесу. 2.На початку навчання на успішність учнів впливає їх 
інтелект паралельно з мотивацією. В подальшому вплив інтелекту, фактично, зникає, і на перше місце 
виходить мотивація.  

Але для того, щоб процес формування мотивації був керованим, необхідно створити певні умови:  по-
перше, треба мати повну й достовірну інформацію про об'єкт дослідження; по-друге, постійно мати 
уявлення про стан і дінамику мотиваційної спрямованості учнів; по-третє, ретельно стежити за 
наслідками педагогічних дій і вміти їх прогнозувати.   

Отриманий нами попередній досвід свідчить, що традиційні методи збирання даних (анкетування, 
опитування) щодо мотивації навчання учнів не завжди надійні. Тому необхідно запровадити в структуру 
навчально-виховного процесу таку методику, яка б створила нову інформаційну базу для педагогів. 

У 2002-2003 році ми проводили експеримент з оцінки предмета дослідження – мотивації навчання 
хімії учнів 9 – 11 класів Донецького ліцею "Інтелект", загальноосвітній середній школі № 32 м. Донецька 
та загальноосвітній середній школі № 41 м. Горлівки. З метою накопичування ключових характеристик 
(показників ) мотиваційної сфери школярів: провели аналіз сформованості первинного мотиву, який 
складається з потреби учнів у знаннях з хімії та спонукання до пошукової активності,  за допомогою 
опитувальника "Як ви ставитесь до навчання з хімії", за методикою Т.І. Шамової; розрахували кількісне 
значення сили мотиву надбання знань з хімії за методикою кількісного визначення сили мотиву; 
обчислили величину самооцінки С учнів за інтерпретованою формулою Джемса; методами математичної 
статистики підтвердили закономірність впливу виявлених раніше факторів мотивації  на 
результативність навчання з хімії. 

Головні принципи запропонованого нами мотиваційного моніторингу: системність – побудова набору 
оцінних показників; комплексність – отримання й обробка інформації, яка характеризує стан і зміни в 
мотивації навчальної діяльності; аналітичність – аналіз основних причин зміни стану мотивації 
навчальної діяльності з урахуванням як внутрішніх, так і зовнішніх чинників; періодичність – регулярне 
поповнення інформаційної бази, необхідної для розробки ключових характеристик мотивації навчання; 
доступність – можливість використання на будь-якому етапі освіти: у загальноосвітній школі, ліцеї, 
технічному училищі, технікумі, вузі. 

Виходячи з цього, в 2003-2003 навчальному році шляхом тестування за допомогою тематичнх тестів 
було визначено рівень знань (Тб – тестовий бал), рівень мотивації РМ, силу мотивації М та  величину 
самооцінки С 352 учнів вказаних вище навчальних закладів за розробленою нами методикою. 
Двохпараметрова кореляція для всього загалу випробуванців має вигляд: 

Тб = (13,9 ± 1,2) – (0,015 ± 0,024)РМ + (43,6 ± 7,3)М ;  N=352; r = 0,30; Р > 99,99 %  ,  (1) 
де N – кількість випробуванців, r – коефіцієнт кореляції, Р – достовірна вірогідність кореляції. Як 

бачимо з похибок, недостовірним є вплив рівня мотивації РМ. Цей факт підтверджуєтся і  
однопараметровими, тобто парними, кореляціями: 

Тб = (14,1 ± 1,3) + (0,011 ± 0,025)РМ   ;  N=352; r = 0,024; Р = 35 %  ,  (2) 
Тб = (13,2 ± 0,5) + (42,8 ± 7,2)М ;  N=352; r = 0,30; Р > 99,99%  , (3) 
де маловірогідною є залежність Тб від РМ. 
Те ж саме спостерігається і для окремих навчальних закладів, про що свідчать двохпараметрові 

кореляції, отримані за результатами моніторингу в цих навчальних закладах: 
ліцей "Інтелект" – 
Тб = (21,6 ± 1,9) – (0,030 ± 0,039)РМ + (12,1 ± 8,8)М ;  N=143; r = 0,12; Р = 66 %  ;  (4) 
школа № 41 м. Горлівки – 
Тб = (8,7 ± 0,9) – (0,016 ± 0,022)РМ + (137 ± 47)М ;  N=99; r = 0,28; Р = 98,2 % ;  (5) 
школа № 32 м. Донецька – 
Тб = (9,0 ± 1,8) + (0,028 ± 0,031)РМ + (36 ± 18)М ;  N=110; r = 0,23; Р 94,7 %  . (6) 
Таким чином, можно зробити висновок, що успіхи учнів в навчанні хімії в 2002-2003 навчальному 

році в усіх трьох навчальних закладах (ліцеї та двох школах), як і в попередні навчальні роки в ліцеї 
"Інтелект", визначаються  лише силою мотиву М і не залежать від рівня мотивації РМ. 

Знання учнів адекватні їх самооцінці, про що свідчить наявність кореляції тестових балів Тб з 
величинами самооцінки С як для загальної вибірки протестованих віпробуванців, так і для їх вибірок в 
окремих навчальних закладах: 

загальна вибірка –  
Тб = (2,6 ± 1,2) + (18,2 ± 1,7)С   ;  N=352; r =0,50; Р  > 99,99  %  ,   (7) 
ліцей "Інтелект" – 
Тб = (8,8 ± 3,0) + (15,9 ± 3,9)C ;  N=143; r = 0,32; Р > 99,99 %  ;  8) 
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школа № 41 м. Горлівки – 
Тб = (5,9 ± 0,9) + (4,5 ± 1,2)C   ;  N=99; r = 0,34; Р > 99,99 % ;   (9) 
школа № 32 м. Донецька – 
Тб = (3,1 ± 0,7) + (16,2 ± 1,2)C ;  N=110; r = 0,79; Р > 99,99 %  . (10) 
В табл.1 зведені середньоарифметичні значення визначених при моніторингу величин та їх стандартні 

відхилення. Виходячи зі значень коефіцієнтів Ст'юдента (t > 3,4), вирахованих за методикою,  було 
визначено, що вірогідність достовірності різниці визначених величин Р > 99,99 %.  

Таблиця 1. 
Значення середньоарифметичних величин тестових балів Тб, сили мотиву М та самооцінки С учнів, а 
також їх стандартних відхилень, отриманих при моніторингу знань учнів з хімії та мотивації їх 

навчання в різних загальноосвітніх навчальних закладах Донецької області 
 
Навчальний   заклад 
 

 
N 

  
   Тб 

 
Sx (Тб) 

   
   M 

 
Sx (M) 

  
    С 

 
 Sx (С) 

Ліцей  "Інтелект" 143 20,91 8,51  0,0563 0,0822  0,757 0,173 
Школа № 41  Горлівки   99   8,94 2,19  0,0063 0,0046  0,672 0,166 
Школа № 32  Донецька 110 11,08 5,68  0,0295 0,0295  0,530 0,277 

Звідси  випливає, що всі порівнювані величини навіть С,  різниця між якими не є дуже суттєвою,  
відрізняються між собою. 

З даних табл.1 видно, що найбільшій середній тестовий бал спостерігається для учнів ліцею, куди їх 
спеціально відбирають і готують до вступу до вузів, найменший – для  школи м. Горлівки. Сказане 
стосується і середнього значення сили мотиву, при цьому, чим воно нижче для навчального закладу, тим 
нижче в цьому навчальному закладі рівень знань учнів, який можна охарактеризувати середнім тестовим 
балом по закладу. 

Таким чином, виходячи з проведеного дослідження, можна зробити наступні висновки: 1. 
Запропонована нами технологія визначення мотивації навчання учнів є досить простою і зручною для 
вчителя при застосуванні в будь-якому навчальному закладі. 2. Запропонована нами технологія дозволяє 
одночасно проводити моніторинг мотивації навчання і рівня знань учнів і є надійною та валідною. 3. На 
досить великій вибірці учнів (N=352) різних за типом  навчальних закладів показано, що така об'єктивна 
характеристика навчального процесу, як тестовий бал корелюється з силою мотиву М, яка сама є 
об'єктивною величиною, що визначається самими учнями в процесі тестування, і не корелюється з 
рівнем мотивації РМ, який визначається  методикою, коли результати визначення залежать від вчителя. 
4. Величини самооцінки, які визначають учні за нашою технологією,  адекватно відповідають дійсності, 
оскільки достовірно корелюються з їх тестовими балами. В порівнянні з попередніми роками характер 
кореляцій, одержаних для вибірки учнів в 2002-2003 навчальному році, не змінився. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЕФЕКТИВНОГО ТЕСТУВАННЯ УСПІШНОСТІ У ПЕДАГОГІЦІ США 

Розглянуто погляди американських педагогів на ефективне використання тестів успішності та 
можливі помилки з боку вчителів у процесі тестування. 

В останні роки у сфері освіти широко розвивається нова система контролю та оцінки навчальних 
досягнень, яка орієнтується на широке використання педагогічних тестів. Незважаючи на все зростаюче 
визнання тестування як загальноприйнятої форми поточного і підсумкового контролю навчальних 
досягнень, деякі теоретичні і практичні питання тестових вимірювань ще недостатньо розроблені у 
вітчизняній педагогіці. Це зумовлює необхідність вивчення зарубіжного досвіду, зокрема освітнього 
досвіду США, де, як засвідчує аналіз теоретичної літератури, у цій галузі зроблено дуже багато. 

Попри всю важливість вивчення теорії й практики педагогічного тестування у США, розв'язання цієї 
проблеми у нашій педагогіці ще й не розпочиналось, хоч усі наші напрацювання у цій галузі є 
фактичними запозиченнями американського досвіду. Метою даної статті є аналіз окремих поглядів 
американських дослідників на загальні вимоги щодо ефективного використання тестів успішності, що 
може мати певне практичне значення для наших освітян. 

У США поширені як стандартизовані тести, так і тести, що розробляються викладачами. Перші є 
розробкою професіоналів, що використовують певні норми для різного віку і класів. Такі тести 
забезпечують оцінювання результатів на основі певних стандартів. Вони пройшли попереднє 
випробування на великій кількості тестованих і мають кількісні показники якості. Другі – це результат 
роботи самих учителів. Вони використовуються викладачами для оцінювання ефективності навчання та 
успішності учнів. Таких тестів більшість. Деякі з них досить точно відображають навчальні цілі, мають 
належний рівень складності та досить грамотно використовуються [1:382]. 

Необхідність розробки та використання тестів самими вчителями диктується великими фінансовими 
витратами на підготовку стандартизованих тестів та існуючою проблемою забезпечення адекватності 
змісту тесту змістові навчального матеріалу, що вивчається у певному класі. Серед стандартизованих 
тестів дуже мало таких, які б охоплювали конкретний розділ того чи іншого курсу. Не допомагає і те, що 
видавці підручників часто подають до них тести. Зазвичай, це може бути корисним, але дуже часто 
тестові завдання у цих підручниках не є досконалими і не проходять належної експертизи з боку інших 
спеціалістів [2:9]. 

Необхідність залучення викладачів до розробки тестів несе у собі також і деякі освітні переваги. Так, 
на думку Т. Крола, С. Камінські й Д. Поделя, „Розробка хороших тестів вимагає часу, але віддача є 
величезною. Якщо ви розробили і використали хороший тест, ви можете надалі його удосконалювати і 
використовувати у наступних групах учнів. Більше того, хороші тести допомагають учням краще 
вчитися, а вчителям краще навчати, прицільно спрямовуючи увагу на окремі розділи навчального 
предмета" [3:323]. 

Наскільки повторне використання тестових завдань повинно бути обмежене для запобігання втрати 
тестом його валідності, залежить від обставин. У деяких крайніх випадках будь-яке повторне 
використання одного й того ж завдання може виявитись нерозумним, але таких випадків дуже мало. В 
інших крайніх випадках ідентичні завдання використовуються рік за роком у великих класах при 
тестуванні з відповідних предметів без втрати своєї валідності. Але це, як правило, хороші предмети, і 
студенти мотивовані на їх вивчення, а не просто складають іспит [2:10-11].  

З погляду Гі Лефрансуа, викладацькі тести є незамінними у ході формуючого оцінювання, на основі 
якого визначається готовність учня розпочинати навчання, визначається ефективність навчальних 
процедур, виявляється рівень знань учня і його мотивація. Формуюча оцінка дозволяє підвищити 
ефективність процесу навчання [1:382]. Крім того, як справедливо зазначає Р. Ібел, процес розробки 
(конструювання) тесту допомагає учителю краще усвідомити і визначити навчальні цілі курсу. 
Педагогічні тести, що підготовлені вчителем, у більшій мірі відповідають змісту і навчальним цілям 
конкретного предмета, ніж педагогічні тести, що підготовлені ким-небудь іншим [2:9]. 

На даний момент у класі переважають завдання у таких формах, як есе та об'єктивні тести. В есе 
вимагається письмово відповісти на запитання, при цьому дотримуючись певних норм за обсягом 
відповіді. Об'єктивні тести – це тести, в яких процедура оцінювання проста та об'єктивна. У них 
використовуються такі завдання, як альтернативний вибір, завершення, відповідність і питання формату 
„так-ні" [1:382]. 

Значне місце вчительських тестів у навчальному процесі зумовлює важливість завдання оволодіння 
вчителями методикою їх розробки і використання. З погляду американських дослідників, ефективна 
розробка і використання тестів учителями повинні задовольняти ряд наступних вимог. 
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Перед початком розробки тесту успішності слід ясно усвідомити його завдання. Тести успішності 
можуть допомогти дізнатися: а) наскільки добре учні опанували навчальним матеріалом; б) наскільки 
ефективним було навчання. 

До тих пір, поки учитель не буде мати ясного і чіткого набору навчальних цілей, він не зможе 
розробити хороший тест. Постановка навчальних цілей і розробка тестів для вимірювання їх реалізації є 
частиною одного і того самого процесу. Процес розробки (конструювання) тесту стає простішим, коли, 
усвідомлюючи і формуючи навчальні завдання курсу, вчитель одночасно розмірковує над засобами 
перевірки їх реалізації. Саме навчальні цілі диктують, яким має бути тест, які завдання він повинен 
включати, якою має бути їх кількість. Планування високоякісного тесту передбачає три важливих 
початкових кроки: Визначення змісту навчання, який має охоплюватись тестом. Формулювання тестових 
завдань мовою поведінки, тобто використання дієслів дії. Урахування того, що тестові завдання повинні 
охоплювати всі шість (6) когнітивних рівнів таксономії навчальних цілей Блума [3:323-24]. 

За твердженням Б.У. Такмана, перший крок учителя у розробці тесту – це визначення того сегмента 
навчання – уроку, теми, групи тем, які будуть перевірені у тесті. Далі слід визначити зміст цього 
сегмента, оскільки він і є тим, що буде перевірятись у тесті. План змісту – це перелік концепцій, ідей і 
навичок, які має виміряти тест. Цей план повинен бути якомога коротшим, оскільки розрахований лише 
для використання як путівника по матеріалу, що підлягає перевірці у тесті [4:456]. 

Найкращий спосіб визначення змісту тесту – це застосування принципів змістової валідності. 
Валідність за змістом – це найбільш значущий показник валідності, яка, як відомо, є мірою відповідності 
вимірювання тому, що планувалось вимірювати. Тест з високою валідністю за змістом включає завдання 
для всіх найважливіших цілей курсу. Таким чином, якщо метою є когнітивний розвиток, то саме це буде 
відображено у тесті. Якщо 40% змісту курсу має на увазі фактичні знання, то 40% тестових завдань 
повинні перевіряти фактичні знання. 

„Оцінка валідності за змістом, – зазначає Гі Лефрансуа, – завдання непросте. Воно вимагає 
скрупульозного логічного аналізу відповідності тестових завдань і цілей курсу" [1:378]. 

Щодо 2-го та 3-го кроків у розробці тестів, то вони здійснюються одночасно шляхом використання 
дієслів дії для описування поведінки, яка відбиває кожен рівень мислення. Дієслова дії з'являються або 
при описуванні цілі, або при описуванні змісту [3:324]. 

Однак при цьому необхідно прийняти рішення, яке дієслово потрібно використовувати. „Вибране 
дієслово, – твердить Б.Такман, – повинно бути таким, яке точно описує дії, що очікуються від учнів. Чи 
вкажуть вони на правильну відповідь? Тоді потрібне дієслово „визначити". Чи розмістять вони все у 
відповідні категорії? У цьому випадку будуть „класифікувати". Дієслово повинно описувати дію, що 
виконується учнем при використанні поняття, ідеї або навички, які перераховуються у плані змісту 
тесту" [4:458]. 

Учитель, який розробляє тест, повинен добре володіти мистецтвом письмового оформлення своєї 
думки для ясної і точної подачі інформації та інструкцій щодо тесту та тестових завдань [2:13].  

Як бачимо, хороший розробник тестів – це щось більше, ніж просто хороший, компетентний учитель. 
І в цьому немає нічого дивного. Адже, за висловом Генрі Даєра, „...вимірювання людської поведінки є 
вкрай складним процесом, оскільки прояви людської поведінки самі по собі настільки складні, як ніщо у 
всесвіті" [5:7]. 

На складному шляху оволодіння мистецтвом тестування дуже важливо уникати типових помилок. З 
погляду американських дослідників (Р.Ібел, Гі Лефрансуа, Г. Уігінс, Б. Такман), навіть досвідчені 
вчителі та викладачі схильні допускати таких помилок: По-перше, вони мають тенденцію занадто 
покладатися на свої суб'єктивні судження, на випадкові спостереження і неперевірені висновки у процесі 
тестування навчальних досягнень. Значні відмінності серед екзаменаторів в оцінюванні одного й того 
самого досягнення учня, тобто ненадійність цих оцінювальних суджень, є досить поширеним явищем. 
Проте багато вчителів ніколи не перевіряють надійність своїх тестів і навіть не ставлять перед собою 
завдання зробити їх якомога надійнішими. По-друге, деякі вчителі вважають за обов'язкове використання 
абсолютних стандартів у оцінюванні навчальних досягнень учнів, що можна зробити більш справедливо 
й послідовно на умовах взаємності у дружній обстановці. Якщо більшість учнів у якомусь класі отримує 
найвищий бал з одного тесту і більшість цих самих учнів провалюють інший тест, деякі вчителі схильні 
звинувачувати самих учнів, а не тест.  По-третє, як вчителі, так і викладачі мають звичку відкладати 
підготовку тесту на останню мить; роблять це нашвидкуруч. Тест, складений в останню мить – невдалий 
тест. Більше того, такий тест неспроможний мати будь-який конструктивний вплив на спрямованість і 
мотивацію навчання. По-четверте, багато вчителів використовують занадто недосконалі й короткі тести, 
які не дають повного й адекватного уявлення про рівень навчальних досягнень учнів з певного предмета 
чи розділу. По-п'яте, вчителі, зазвичай, переоцінюють значення малозначущих деталей у своїх тестах, 
нехтуючи розумінням учнями основних принципів та їх здатністю виконувати практичні завдання. 
Наприклад, очевидно, важливіше розуміти, що призвело до конфлікту між ГенріхомVIII та Папою 
Римським, ніж знати ім'я його другої дружини. Проте деякі вчителі схильні ставити завдання стосовно 
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специфічних несуттєвих моментів, а не основних концептуальних положень певної теми чи розділу. По-
шосте, написані вчителями тестові завдання, як у тестах-есе, так і в об'єктивних тестах, часто 
страждають заниженою ефективністю через ненавмисну двозначність у формулюванні або через 
включення невідповідних ключів до правильної відповіді. Дуже мало вчителів уникає цієї небезпеки, 
віддаючи свої тести на рецензію компетентним колегам. По-сьоме, незаперечний факт, що на тестові 
бали впливають окремі запитання й завдання, включені у тести, часто ігнорується, і величина сумарних 
помилок має тенденцію переоцінюватись тими, хто розробляє й використовує тести успішності. Багато з 
них вірить, що тестовий бал буде абсолютно точним і надійним, якщо жодної помилки не буде допущено 
у підрахунках балів за окреме тестове завдання або у виведенні на їхній основі підсумкового балу. 
Незначні відмінності в один бал часто сприймаються як показники значних відмінностей у навчальних 
досягненнях учнів. 

І нарешті, багато вчителів та викладачів не використовують порівняно простої техніки статистичного 
аналізу для перевірки ефективності своїх тестів. Середній бал може показувати, наскільки тест, що був 
використаний у групі, відповідає загальному рівню важкості. Певні відхилення від навчальних 
стандартів можуть свідчити про ступінь диференціації тесту серед учнів з різним рівнем знань. 
Коефіцієнт надійності дозволяє побачити, наскільки бали за цей тест відрізнятимуться від балів, які ті ж 
самі учні отримають за незалежний еквівалентний тест.  

Аналіз відповідей сильних і слабких учнів на індивідуальні тестові завдання допоможе з'ясувати, 
наскільки ці завдання відрізняються. Якщо ні, то чому? Що можна зробити для їх поліпшення у цьому 
відношенні? Підрахунок цієї статистики є дуже простим. Немає ефективнішого способу для вчителя 
удосконалювати свої уміння у розробці та використанні тестів успішності, як систематичний аналіз 
результатів тестування та порівняння їх з ідеальними стандартами якості тестів.  

Отже, розглянувши погляди американських педагогів на ефективне використання тестів успішності у 
середній і вищій школі США, можна зробити такі висновки: Більшість тестів досягнень є такими і мають 
бути такими, що готуються самими вчителями та викладачами. Розробка досконалого тесту вимагає від 
учителя визначення плану змісту та навчальних цілей курсу у вигляді специфічних оперативних 
термінів. Бути хорошим учителем чи викладачем недостатньо, аби бути експертом у розробці тестів. 
Конструювання й використання тестів вимагають спеціальних науково-методичних знань та 
мовленнєвих умінь. Типовими недоліками розроблених учителями тестів є: а) опора на суб'єктивні 
оцінювальні судження; б) опора на абсолютні стандарти в оцінюванні; в) поспішлива підготовка тесту; г) 
використання коротких, неефективних тестів; д) тестування несуттєвих, дріб'язкових знань; е) недбалість 
словесного оформлення; є) ігнорування типових помилок; ж) неспроможність аналізувати якість тесту. 

У даній статті ми розглянули лише найбільш загальні вимоги до ефективного тестування успішності у 
педагогіці США. Перспективи подальших розвідок у даному напрямі вбачаємо в аналізі більш 
конкретних умов ефективного використання тестів успішності в педагогіці США. 
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ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ЗАСОБІВ ПЕРЕВІРКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ  
ОСНОВ ФІЗИКИ 

Розглядаються існуючі традиційні форми та методи й аналізуються можливості застосування нових 
концепцій оцінювання успішності навчання на матеріалі шкільної фізики. 

Сучасне суспільство, внаслідок багатьох причин, переживає етап, коли переосмислюється традиційне 
розуміння освіти як оволодіння учнями знаннями, навичками, вміннями. Освіта – це насамперед 
становлення особистості з її неповторною індивідуальністю, духовністю, творчістю. "Освіта 
повертається до формули часів класичної стародавності: non scholae, sed vitae discimus (навчаємося не 
для школи, а для життя)" [1]. Тому більш важливішим є не те, яку масу фактів зумів запам'ятати учень, а 
наскільки розвинені його схильності і здібності мислити, знаходити правильне рішення в стандартних і 
незвичайних ситуаціях, застосовувати знання на практиці, переносити відомі йому способи дії у нові для 
нього умови і відкривати нові способи діяльності. 

Для того щоб матеріал, який вивчається, став предметом розумових і практичних дій учня, у нього 
необхідно сформувати вміння сприймати, переробляти, фіксувати нову навчальну інформацію, 
самостійно керувати процесом її вивчення. 

Опрацьовуючи нову інформацію, учні повинні виконати значну аналітико-синтетичну роботу: 
виділити вузлові моменти, зіставити факти, зробити висновки. Як свідчать деякі психолого-педагогічні 
дослідження, про сформованість в учнів таких розумових операцій, як порівняння, аналіз, синтез, 
абстрагування, узагальнення, можна судити з їхнього вміння виділяти істотне, головне. Пошук істотного 
в предметах і явищах – складне завдання. Сутність і явище зв'язані як загальне й одиничне, внутрішнє й 
зовнішнє, як стійке і мінливе. Для того щоб навчити учнів виділяти істотне в поняттях, можна 
скористатися методом варіювання несуттєвих властивостей при збереженні істотних [2]. Наприклад, 
варіювати креслення, схеми при знайомстві з законами і визначеннями. У цьому випадку школярі 
усвідомлюють і стійкі істотні властивості, і ті, що не впливають на спосіб вирішення задачі, не змінюють 
приналежності предмета до визначеного виду. 

Усвідомлення учнями принципу типових варіацій, практично, означає попередження помилок уже в 
період початкового знайомства з поняттям, і тим більше під час самостійної роботи та контролю. 

Розмежування істотних і несуттєвих властивостей необхідно також для відокремлення певного 
поняття від інших, схожих з ним у якому-небудь відношенні, і слугує засобом попередження 
можливостей інтерференції. 

Передові вчителі застосовують різні прийоми навчання школярів виділенню істотного, головного в 
навчальному матеріалі. Наприклад, популярним прийомом є такий, коли вчитель так організує навчання, 
щоб школярі засвоїли базові теоретичні положення теми якомога раніше, на одному-двох типових 
прикладах, а потім виконували вправи щодо застосування їх до конкретного фактичного матеріалу. 
Правильність такого підходу підтверджується практикою, коли затримка учнів на рівні фактів, 
багаторазових механічних вправ, усупереч чеканню деяких учителів, так і не веде до позитивних 
зрушень у навчанні, не зменшує головної причини неуспішності – слабкого розвитку мислення школярів. 

Як бачимо, запропонована проблема актуальна, вона обговорюється на різноманітних наукових 
зборах, але такий її аспект, як можливість застосування нових концепцій оцінювання успішності 
навчання на матеріалі шкільної фізики, ще не одержав висвітлення в наукових виданнях. Одне з завдань 
нашого дослідження полягає в розробці предметно-орієнтованої (на матеріалі шкільної фізики) системи 
тестів для визначення додаткових показників успішності навчання, виявлення їх зв'язку з традиційними 
параметрами результативності навчання. 

Нижче ми даємо виклад і обґрунтування свого бачення проблеми на основі аналізу публікацій, в яких 
започаткували пов'язання даної проблеми і власних досліджень. 

Реформування шкільної освіти відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" потребує 
вдосконалення форм і методів контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів. Їх складовими є 
засвоєння змісту навчального матеріалу, сформованість умінь і навичок застосовувати набуті знання у 
процесі подальшої навчальної та трудової діяльності. 

Традиційно виділяють чотири рівні сформованості навчальних умінь та навичок [3]: 
1 – рецептивний – у результаті опрацювання навчального матеріалу учень може назвати конкретний 

об'єкт (закон, формулу, символ, явище), але тільки в тому випадку, коли цей об'єкт (його зображення, 
опис, характеристика) запропонований йому безпосередньо. 

На цьому рівні учень впізнає і впевнено відповідає на запитання, чи є поданий йому об'єкт саме тим, 
про який йде мова. Розпізнає поміж інших об'єктів (їх зображень, характеристик) той, про який йдеться у 
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запитанні або завданні. Співвідносить показані (або описані) об'єкти з переліченими властивостями та 
характеристиками. 

2 – репродуктивний – учень може відтворити (повторити) інформацію, дії, засвоєні ним у процесі 
навчання. 

На цьому рівні можна виділити такі види відтворення, як буквальне (коли учень відтворює 
інформацію, операцію, дію в тому вигляді і в такій послідовності, як вони були подані в процесі 
навчання або в підручнику), та реконструктивне (коли учень у процесі відповіді може видозмінювати 
окремі деталі навчальної інформації, наводить власні приклади). Причому важливо, щоб учень 
самостійно обирав оптимальний вид відтворення для певного випадку, міг пояснити причини свого 
вибору. 

3 – продуктивний – учень вміє виконувати необхідні операції, загальна методика і послідовність 
яких йому знайомі, але зміст і умови виконання змінені. 

Приклад 1. Який з графіків відображає залежність сили притягання F двох тіл від відстані R між 
ними? Тіла вважати матеріальними точками. 

F

R0

 

F

0

 

F

0

 

F

R0  

a) b) c) d) 
Приклад 2. У даному тексті замість крапок вставте пропущені слова: 1) збільшувалися; 

2) зменшувалися; 3) не змінювалися. 
За теорією О. Ю. Шмідта, планети Сонячної системи утворились з велетенської газово-пилової хмари, 

яка оберталася навколо Сонця і складалась з окремих атомів, молекул і найменших пилинок. 
Обертаючись, хмара поступово сплющувалася, перетворюючись у плоский диск. Отже, відстані між 
частинками … , а сили притягання … . Виникали численні згустки речовини. Маса їх зростала, 
гравітаційні сили … , тому згустки сильніше притягали і захоплювали навколишні частинки. Так, у диску 
утворювалися однорідні тіла, які за мільярди років перетворились у планети, що обертаються навколо 
Сонця. 

4 – творчий – учень самостійно орієнтується в нових для нього ситуаціях, складає план дій і виконує 
його, пропонує нові, невідомі йому раніше розв'язки, тобто його діяльність носить дослідний характер. 

Наприклад: "Поясніть, чому наступні два судження не є суперечними: Частка, що одержується при 
діленні маси даної речовини на його об'єм, не залежить від конкретних маси й об'єму. Густину будь-якої 
речовини можна обчислити діленням маси речовини на його об'єм". 

На нашу думку, можна виділити дві категорії творчої діяльності: розв'язання заданої проблеми, що 
потребує нестандартного підходу; постановка проблеми та її розв'язання, тобто складання власних нових 
задач, аналіз, співставлення, пошук найбільш раціональних способів розв'язування однієї й тієї ж задачі. 

У навчальній діяльності, як і у багатьох інших, виокремлюються три види основних дій: 
орієнтувальні, виконавчі та контролюючі. 

Під час орієнтувальних дій учні аналізують навчальну інформацію (задачу, проблему), вивчають 
умови поставлених перед ними завдань, складають план їх розв'язання. 

Виконавчі дії – це виконання учнями плану, складеного в результаті орієнтувальних дій, у процесі 
чого учні усвідомлюють і засвоюють навчальні елементи, набувають досвіду з тим, щоб використати 
його в подальшій навчальній роботі, практичній діяльності, повсякденному житті. 

За допомогою контролюючих дій учні оцінюють правильність та якість виконання орієнтувальних і 
виконавчих дій, при потребі вносять корективи до плану виконавчих дій. 

Детальний дидактичний розгляд цієї проблеми свідчить, що засвоєння навчального матеріалу і 
формування навчальної діяльності учнів підпорядковується принципу рівневої ієрархії, коли учень не 
може вийти на новий рівень, не оволодівши навчальними елементами на попередньому. 

Технологія навчання передбачає керування процесом навчання, що охоплює два взаємопов'язані 
процеси – організацію діяльності учня й контроль цієї діяльності. Ці процеси безперервно взаємодіють – 
результат контролю впливає на зміст дій, які ним керують. 

Проблема розробки й упровадження надійних систем контролю навчальної діяльності учнів є досить 
суттєвою [4, 5], й цілком зрозуміло, що такі системи повинні відповідати головним принципам 
дидактики: перевірка знань повинна слугувати не тільки цілям контролю й оцінки знань, але й цілям 
навчання, розвитку, виховання учнів, управління їх навчальною діяльністю; організація перевірки знань 
повинна будуватися з урахуванням рівня засвоєння знань та вмінь; цілісність – система завдань повинна 
включати якнайбільше їх типів; поступовість і послідовність – завдання ефективні тоді, коли постійно 
ускладнюються; інтегративність – завдання повинні розкривати зв'язок матеріалу з іншими навчальними 
дисциплінами; вмотивованість – завдання викликає інтерес тоді, якщо воно має характер суб'єктивної 
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новизни; крім того, перевірка повинна вестися згідно з діючою концепцією про індивідуалізацію 
навчання. 

Така система може бути побудована на базі тестування. А наявна можливість автоматизувати та 
оптимізувати процеси наповнення (підтримання) бази тестових завдань, збору та попереднього 
статистичного аналізу результатів перевірки навчальних досягнень дозволяє розробити комп'ютерні 
тестуючі системи. 

Сучасні тенденції у загальній середній освіті є такими, що центром педагогічної системи має бути 
особистість учня та її розвиток. Саме на шкільному етапі розвитку людина повинна навчитися мислити. 
Це є визначною ознакою людини як індивіда, а, отже, й однією з головних ознак гуманізації освітнього 
процесу. З цього боку, концепції навчання, що дістали визнання за останній період, фактично за своєю 
суттю є концепціями розвитку мислення учнів. Наявність таких концепцій вимагає, а з іншого боку 
робить можливим розробку інноваційних підходів до проблеми оцінювання успішності навчання, в тому 
числі реалізованих на тестологічній науці [6]. 

Провідні наукові психолого-педагогічні дослідження відзначають, що на результативність навчання 
суб'єкта суттєво впливають особливості складу та будови індивідуального ментального досвіду. Тобто 
питання складається не тільки в кількості знань (саме недостатність знань досить часто є стимулом до 
творчості), не тільки в їх міцності (знання швидко морально старіють), не тільки в глибині засвоєння 
(консерватизм знань може стати перешкодою не шляху формування нового погляду на ту чи іншу 
проблему), а головним чином у тому, як організовані індивідуальні знання, в якій мірі вони надійні як 
база для прийняття ефективних рішень. 

Емпірично можна зафіксувати рівень організації структури індивідуального ментального 
(розумового) досвіду за допомогою таких показників: сформованість індивідуальних поняттєвих 
структур; швидкість та складність конструювання семантичного контексту між поняттями; варіативність 
та складність структурування емпіричної інформації; сформованість інтелектуального контролю; якість 
прогнозування розвитку проблемної ситуації; відкритість пізнавальної позиції. 

Розробка предметно-орієнтованої (на матеріалі фізики) системи тестів для фіксування означених 
показників може стати ефективним доповненням існуючої системи оцінювання знань, особливо на 
перехідній ланці школа (випускні класи)– вищий навчальний заклад (початкові курси) з метою більш 
якісного відбору когнітивно-перспективної молоді. Її розвиток ми вбачаємо в практичній підтримці нової 
концепції Міністерства освіти та науки щодо випуску з середньої школи та вступу до вищих навчальних 
закладів України, інтеграції зі спорідненими навчальними дисциплінами, формуванні нової якості 
освітнього процесу. 
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РОЗРОБКА АКМЕОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕГРАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ 

У статті аналізується розробка системи акмеологічних технологій інтегративної підготовки 
вчителя фізики. 

Різноманітні аспекти інтегративної підготовки майбутнього вчителя фізики розглядалися у працях 
О.А. Абдулліної [1], Є.С. Барбіной [2], І.М. Богдановой [3], М.І. Жалдака [4], Н.В. Кузьміної [5], 
В.І. Нечета [6], А.С. Нісімчука, О.С. Падалки та О.Т. Шпака [7], Г.К. Селевка [8], О.В. Сергєєва та 
П.І. Самойленко [9; 10] та ін. Проте питання підготовки майбутнього вчителя фізики до впровадження 
інноваційних технологій навчання у середній школі залишається, практично, нерозробленим. Саме тому 
у статті розглядається проблема підготовки майбутніх учителів фізики до використання інноваційних 
технологій навчання (на основі акмеологічних технологій) як необхідної умови компетентності фахівця. 
Ми спираємося насамперед на акмеологічну концепцію Н.В. Кузьміної та її школи [5], праці 
А.А. Вербицького стосовно контекстного навчання [11] та дослідження П.І. Самойленка і О.В. Сергєєва 
щодо підготовки майбутнього вчителя фізики в умовах диференціації та інтеграції навчання [9;10]. 

Метою дослідження була розробка системи акмеологічних технологій інтегративної підготовки 
конкурентоспроможного вчителя фізики з університетською освітою, застосування яких сприяє 
формуванню його професійної компетентності. 

Термін "професійна компетентність" набув особливого значення у понятійному апараті професійної 
педагогіки. Як зазначає  М.А.Чошанов [12], введення цього терміна детерміновано такими чинниками: 
він лаконічно виражає значення традиційної тріади "знання, вміння і навички" і є сполучною ланкою між 
її компонентами. Компетентність може бути визначена як поглиблене знання предмета чи засвоєне 
вміння; компетентність передбачає постійне оновлення знань, володіння новою інформацією для 
успішного розв'язання професійних завдань у певний час і за певних умов; компетентного фахівця 
відрізняє здатність серед значної кількості рішень обрати найбільш оптимальне, спростувати хибні 
рішення, тобто володіти критичним мисленням; компетентність містить як змістовний, так і 
процесуальний компоненти. Компетентна людина повинна розуміти не лише суть проблеми, а й уміти 
розв'язувати її практично. 

Формування професійної компетентності спеціаліста - одна з основних цілей підготовки вчителя 
фізики. Досягнення цієї мети вимагає розробки і застосування відповідної системи акмеологічних 
технологій навчання у вищій педагогічній школі [13], що може бути здійснено в результаті інтеграції 
чотирьох чинників: концентрованості, модульності, проблемності й контекстності [14]. 

Специфікою роботи з підготовки майбутнього вчителя фізики треба вважати те, що професійна 
компетентність втілюється у формуванні основних технологічних функцій учителя фізики, до яких 
належать комунікативна, інформаційна, мобілізаційна, проектувальна, організаторська, орієнтаційна, 
гностична, розвивальна. Була визначена відносна значущість основних технологічних функцій з точки 
зору вчителів фізики. На основі стратифікованого відбору об'єктів вибірки (стратами були групи 
вчителів фізики залежно від загального стажу роботи – до 3 років; від 3 до 8 років; від 9 до 15 років; 
більше 15 років) у вибірку було відібрано пропорційно названому розподілу відповідно по 62 учителі 
фізики. Кожна група вибірки, що відповідала страті, складалася шляхом випадкового відбору. Серед 
виділених учителів фізики було проведено анкетування з метою виявлення відносної значущості 
основних технологічних функцій учителя фізики при реалізації технології навчання. Одержані 
результати представлені в таблиці 1. 

Як видно з таблиці 1, підтвердилося припущення про домінуючу роль перших чотирьох 
технологічних функцій у діяльності вчителя фізики, проте більш глибокий аналіз даних експерименту 
виявив і деякі суттєві моменти. Насамперед, це стосується значних відмінностей в оцінці технологічних 
функцій різними стратами. Так, значно вище оцінюється вчителями-початківцями інформаційна функція 
і принижується значення таких важливих для ефективного функціонування технологій функцій, як 
організаційна, проективна і розвивальна. Показовим є порівняння оцінки цих функцій першою і двома 
останніми групами, як і серйозне загальне недооцінювання всіма стратами питомої ваги проективної 
функції. 

Виділяючи, вслід за А.А. Вербицьким, навчальну діяльність академічного типу, квазіпрофесійну та 
навчально-професійну діяльності як основні організаційні форми контекстного навчання, ми 
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підкреслюємо особливу роль у контекстному навчанні саме активних форм, методів і засобів навчання у 
їх поєднанні як системних атрибутах технологій підготовки майбутнього вчителя фізики [11]. 

Таблиця 1 

Оцінювання учителями фізики значущості основних технологічних функцій 

 
Назва 

технологічних 
функцій 

І група 
(до 3 років); 
% в межах 
групи/ 

загальний % 

ІІ група 
(від 3 до 8 років); 
% в межах групи/ 
загальний % 

ІІІ група 
(від 9 до 15 
років); 

% в межах 
групи/ 

загальний % 

ІV група 
(більше 15 
років); 

% в межах 
групи/ 

загальний % 

Значення 
технологіч-

них 
функцій у 
навчанні; 

% 
Інформаційна 46,2/12 44,1/10,4 34,4/8,4 31,8/7,9 38,7 
Орієнтаційна 16,9/4,2 15,3/3,8 6,6/1,7 7,4/1,8 11,4 
Комунікативна 10,8/2,7 11,9/3 16,4/4,1 16,1/4 13,8 
Розвивальна 7,7/1,9 8,5/2,1 13,1/3,3 13,8/3,4 10,7 
Організаційна 6,1/1,5 6,8/1,7 14,8/3,7 15,1/3,7 10,6 
Проективна 4,6/1,2 6,8/1,7 6,6/1,7 7,0/1,8 6,3 
Мобілізаційна 4,6/1,2 4,4/1,1 4,8/1,2 4,9/1,2 4,7 
Гностична 3,1/0,8 4,4/1,1 3,3/0,8 3,9/0,9 3,6 
 

Побудова процесу підготовки майбутнього вчителя фізики на контекстній проблемно-модульній 
основі передбачала послідовне проходження таких етапів цього процесу: а) підготовчий, або 
пропедевтичний етап; б) етап неімітаційних технологій активного навчання; в) етап імітаційних 
технологій контекстного навчання. 

Введення пропедевтичного курсу "Шкільна фізика" як одного із компонентів акмеологічної 
технології підготовки майбутнього вчителя фізики до використання інноваційних технологій навчання в 
цьому контексті має свої специфічні функції: 1) установлення узгодженості зі змістом фізики середньої 
школи; 2) формування у студентів основ методики навчання фізики, специфічних методів досліджень і 
мов психолого-педагогічних наук та дидактики фізики; 3) створення підґрунтя для загальнометодичної і 
спеціальної підготовки майбутнього вчителя фізики – забезпечення фундаменту для неперервної 
методичної освіти і самоосвіти; 4) компенсація раніше відсутніх чи втрачених можливостей навчання 
фізики в середній школі; 5) пристосування студентів до умов навчання у вищому навчальному закладі; 6) 
поступальне збагачення діяльнісних здатностей майбутніх учителів фізики. 

Зміст курсу "Шкільна фізика" розглядався як результат перш за все внутрішньопредметної інтеграції 
змісту підготовки вчителя фізики. Це особливо важливо врахувати при побудові адаптаційного курсу на 
початковому етапі навчання у вищому навчальному закладі. Вчорашні випускники школи мають, як 
правило, нерівноцінний рівень підготовки з фізики, строкатий спектр загальнонавчальних умінь. Тому 
при відборі змісту і побудові курсу реалізувався принцип наступності, який передбачав узагальнювальне 
повторення опорних фізичних понять, законів, теорій, опрацьованих у школі. Інтегруюча функція 
принципу наступності полягала у ліквідації в студентів прогалин в опорних знаннях, у встановленні 
зв'язків фізики з іншими предметами, у створенні бази для успішного засвоєння подальшого навчального 
матеріалу з методики навчання фізики і курсу загальної фізики. 

Протягом етапу неімітаційних технологій (базового навчання) підготовка студента до володіння 
інноваційними технологіями базувалася на вивченні і проектуванні студентом основних складових 
діяльності вчителя фізики. Контекстне навчання проводилося шляхом проектування уроків фізики і 
методичного та психологічного обґрунтування проектів з позиції сприйняття учнями. Характерним для 
контекстного навчання на даному етапі було порівняльне вивчення досвіду роботи вчителів фізики, 
порівняльний аналіз особливостей: у проведенні уроків фізики; здійсненні індивідуального підходу; 
своєрідності інноваційних і традиційних уроків. На даному етапі підготовки вчителя фізики до 
використання інноваційних технологій навчання переважали індивідуальні форми роботи студентів та 
робота в парах та ланках. 

Провідні технологічні системи навчання фізики необхідно чітко розмежовувати з точки зору їх цілей, 
змісту, форм і методів навчання, і тільки на цій основі можливе компетентне формування способів 
діяльності з проектування навчального процесу з фізики.  

Вивчення діяльності студентів показало, що перехід від знань до практичного їх втілення не 
відбувається автоматично. Потрібні певні засоби і спеціально створені умови, що стимулюють 
застосування знань, теоретичне осмислення студентами практичної діяльності, які забезпечують 
"перехід" теоретичних знань в інструмент практичної діяльності. Одним із засобів створення таких умов 
поступового входження студентів у практичну діяльність вчителя фізики у нашому дослідженні були 
різноманітні способи моделювання діяльності вчителя в рамках контекстного навчання. Найбільш повно 



О.І. Іваницький, С.П. Куриленко. Розробка акмеологічних технологій інтегративної підготовки 
майбутнього вчителя фізики 

 171 

реалізація контекстного навчання здійснювалася на етапі імітаційного навчання при вивченні 
спецкурсу "Інноваційні технології навчання фізики в середній школі", який став інтегративною ланкою 
підготовки вчителя фізики до використання інноваційних технологій навчання в середній школі [15].  

Змістове і практичне забезпечення інтегративності фахової підготовки майбутнього вчителя 
фізики в межах спецкурсу реалізувалося через застосування діяльнісного підходу до процесу 
фахового навчання студентів-фізиків шляхом формування авторської системи діяльності. 

Кількісне оцінювання ефективності авторської системи діяльності студента в ролі вчителя фізики 
ґрунтувалося на рейтингу. При здійсненні експериментальної роботи оцінювався кожен етап 
застосування технології навчання фізики студентом на основі відповідних критеріїв оцінки ефективності 
технологій навчання фізики. Системний аналіз кожного етапу ґрунтувався на п'яти основних групах 
показників: 

1. Оцінювання проекту технології навчання фізики. 
1.1. Відповідність принципу циклічності, технологічність запропонованої моделі технології. 
1.2. Наявність інваріантів та їх узгоджена послідовність. 
1.3. Трансляційна достатність. 
1.4. Наявність моделі діяльності учнів та власної діяльності майбутнього вчителя фізики. 
1.5. Врахування при проектуванні вікових особливостей учнів, профілю та специфіки класу. 
2. Оцінювання основних характеристик учнів на даному етапі. 
2.1. Ступінь пізнавальної активності, творчості і самостійності. 
2.2. Рівень засвоєння інваріантів діяльності учнів при вивченні елементів фізичного знання. 
2.3. Обґрунтованість вибору й ефективність застосування парних, колективних (групових) і 

фронтальних форм роботи. 
2.4. Ступінь дисциплінованості, організованості і зацікавленості. 
3. Оцінювання змістової складової фрагмента навчального матеріалу з фізики. 
3.1. Ступінь структурованості та концентрованості навчального матеріалу, застосування опорних 

конспектів. 
3.2. Науковість, доступність і посильність навчального матеріалу. 
3.3. Міра проблемності і привабливості навчальної інформації. 
3.4. Актуальність і зв'язок із життям. 
4. Оцінювання ефективності застосованих інваріантів діяльності вчителя і учнів. 
4.1. Рівень конкретизації інваріантів. 
4.2. Оптимальність застосування обраного типу ООД учнів. 
4.3. Раціональність і ефективність використання часу занять, оптимальність темпу, узгодженість 

чергування інваріантів. 
4.4. Моніторинг діяльності учнів. 
4.5. Ступінь доцільності й ефективності застосування засобів навчання. 
4.6. Ступінь дотримання правил охорони праці і техніки безпеки вчителем і учнями. 
5. Оцінювання цілей і досягнутих результатів 
5.1. Оцінювання діагностичності цілей вивчення фрагмента навчального матеріалу та їх рівневий 

характер. 
5.2. Оцінювання усвідомлення учнями сформульованих цілей. 
5.3. Обсяг засвоєння учнями відрізку навчального матеріалу. 
5.4. Ступінь виховного і розвивального впливу технології. 
5.5. Рівневий характер представлення цілей. 
5.6. Раціональність і повнота обліку знань. 
Кожен показник оцінювався за чотирибальною шкалою: 4 – "відмінно", 3 – "добре", 2 – "задовільно", 

1 – "незадовільно". Перелічені вербальні показники оцінювалися вчителем фізики, методистом, 
присутніми на уроках студентами, і розробником та реалізатором даної технології – студентом – 
майбутнім учителем фізики на основі "стенограм" уроків (пар) кожного із етапів функціонування 
технології, в якій фіксувалися час, дії учителя та учнів, зауваження і міркування спостерігача. 
Максимально можлива сума становила 100 балів, мінімально можлива – 25. Якщо студент набирав 85 
балів і більше, то АСД оцінювалася на "відмінно", 65–84 – на "добре" і 45–64 – на "задовільно". 
Методистом проводився порівняльний аналіз оцінок з їх аргументацією й аналізом відхилень. 

З метою збереження і порівняння інформації при лонгитюдному педагогічному дослідженні 
використовувалася "Карта аналізу і оцінки ефективності АСД" конкретного студента, а отримані 
результати були представлені у підсумковій таблиці результатів формування у студентів АСД на трьох 
рівнях. 

Таким чином, побудова процесу підготовки майбутнього вчителя фізики на контекстній проблемно-
модульній основі, системне застосування акмеологічних технологій навчання дозволило: реалізувати 
спрямованість на формування мобільності знань, гнучкості методу і критичності мислення майбутнього 
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вчителя фізики; інтегрувати і диференціювати зміст навчання шляхом групування проблемних модулів, 
що забезпечить розробку курсу у повному, скороченому і поглибленому варіантах; здійснювати, 
використовуючи варіативність структури проблемного модуля, самостійний вибір студентами варіанта 
курсу залежно від рівня навченості і забезпечувати індивідуальний темп просування за програмою; 
використовувати проблемні модулі як сценарії для створення педагогічних програмних засобів; 
зорієнтувати роботу викладача на консультативно-координуючі функції управління пізнавальною 
діяльністю студентів; застосовувати ефективну систему рейтингового контролю і оцінювання засвоєння 
студентами навчального матеріалу; забезпечити повноцінне формування елементів авторської системи 
діяльності студента на технологічній основі. 

Дослідження можна продовжити шляхом поглибленого порівняльного багатофакторного вивчення 
ефективності застосування окремих акмеологічних технологій підготовки майбутнього вчителя фізики, 
поширенні запропонованої методики на процес перепідготовки вчителів фізики, при розробці та 
апробації програм і посібників для інтегративної підготовки майбутнього вчителя фізики. 
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ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК 
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА 

Розглядаються найбільш відомі наукові теорії минулого та сучасності у контексті проблеми 
формування громадянських цінностей. 

Основу єдинієї системи формування громадянських цінностей складає авторитаризм, іншої - теорія 
вільного виховання; останній факт лише підтверджує висловлену вище думку про те, що першопочаткова 
суперечність між почуттям громадянина та свободою особистості розвивалася з часом і сама стала джерелом 
розвитку уявлень про громадянські цінності. Тому варто відзначити, що сучасна вітчизняна педагогіка 
використовує поняття "громадянськість", "громадянське виховання" у дещо іншому сутнісному розумінні, 
ніж, наприклад, педагогіка радянського періоду. Така відмінність лежить передусім у площині 
цілемотиваційній. У радянський період сутність поняття "громадянські цінності" виводилася з 
державно-педагогічних потреб (формування людини-громадянина, поведінка якого спонукалася б не 
індивідуально-груповими, а колективістсько-державними інтересами, похідними від мети створення 
комуністичного суспільства. Тому до системи громадянських цінностей входили передусім соціальне 
схвалювана активність, законослухняність, ідеологічна, правова і моральна лояльність до держави, 
наближення до комуністичного ідеалу (класичним прикладом може стати відомий свого часу 
"Моральний кодекс будівника комунізму"). 

Формування громадянських цінностей здійснюється на всіх етапах розвитку особистості, але 
особливого значення має юнацький вік. Психологічні аспекти громадянської свідомості в юнацькому віці 
розвиваються в працях вчених психологів: А.Д. Андреєвої, Л.І. Божович, А.Г. Ковальова, І.С. Кона, 
Г.С. Костюка, Л.І. Мнацакаян, С.Л. Рубінштейна, Л.М. Фрідмана, І.Ю. Кулагіної, П.Р. Чамати, І.І. 
Чеснокової. Проблемі становлення національної самосвідомості та громадянських якостей сучасної молоді в 
умовах розбудови української державності присвячені окремі наукові дослідження та публікації М.Й. 
Боришевського, О.І. Вишневського, Н.І. Косаревої, Л.В. Крицької, М. Мельникової, В.А. Поплужного, Б.М. 
Ступарика, Ю.Д. Руденка, Б.Г. Чижевського, О.В. Сухомлинської [1].  

Завданнями статті є аналіз найбільш відомих наукових теорії минулого та сучасності у формуванні  
громадянських цінностей. 

Єдине з фундаментальних устремлінь, яке А. Адлер виділяв у людині, це прагнення до сили. Воно 
протиставляється відчуттю меншовартості, яке охоплює людину в певні періоди життя. Якщо особі не вдається 
перемогти почуття меншовартості через здобуття успіхів у якійсь ділянці, а особливо, коли до цього 
додадуться неправильні методи виховання такіх, як висміювання, упокорення, емоційне відторгнення, - з часом 
може виробитися почуття неповноцінності (комплекс неповноцінності). Але в людини навіть тоді зберігається 
прагнення до сили, при цьому вона може зреалізувати його засобом агресії. 

Кожна людина має власний спосіб реалізації прагнення сили. Невпорядкована особа прагне до цього через 
егоїстичні вияви, часом через так звану втечу в хворобу. Нормальна особа, натомість, прагне до цілей, які 
мають суспільний характер [2]. 

Засновник теорії самонавчання, американський психолог Б. Скіннер наполягає на двох поглядах, 
типових для класичного біхевіоризму, вважаючи, що: а) дослідження, здійснені над тваринами, мають 
безпосереднє застосування в інтерпретуванні поведінки людини; б) схема поведінки, трактованої як реакція 
на подразнення, є, в принципі, цілком задовільна. Біхевіоризм у версії Б. Скіннера є поверненням до 
просвітницького сенсуалізму, особливо до його концепції людини як tabula raza (Джон Локк) та 
переконання, що однакові суспільні обставини призводять до однакових реакцій людей, які перебувають 
у даному середовищі.  

Деякими особливостями тлумачення громадянськості та громадянських цінностей вирізняється теорія 
креативності (Дж. Гілфорд, М. Вертгеймер, Дж. Уотсон). Згідно з характеристиками креативності у 
різних соціально-психологічних теоріях, вона є наслідком соціального научіння ("теорія переносу"), 
результатом комунікації особистості з оточуючим середовищем (екзистенціалізм), пристосування 
поведінки до нових умов за методом проб і помилок [3]. Щодо предмета нашого дослідження, то 
креативність можна представити як результат засвоєння досвіду життєдіяльності у суспільстві - а 
значить - засвоєння системи громадянських цінностей. Таким чином, креативність може бути 
характеристикою рівня розв'язання суперечності між свободою особистості та її громадянським 
обов'язком [4]. 

За теорією А. Маслоу, формування громадянських цінностей можна зарахувати до реалізації групи потреб 
у належності та потреб у захисті. Саме необхідність реалізувати потребу в належності змушує людину 
підсвідомо шукати соціальну групу, у якій вона найбільш психологічно комфортно почувається (реалізує 
потребу у захисті). З іншого боку, така соціальна група (держава, суспільство) вимагатиме певного стилю 
поведінки і певних цінностей - громадянських. Якщо така соціальна група сама адекватно сповідує громадянські 
цінності, процес набуття соціальної компетентності відбуватиметься успішно. Але на реалізації вказаних груп 
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потреб цей процес не закінчується. Сформованість громадянських цінностей засвідчить факт реалізованості 
потреби в самоактуалізації - вищої відносно інших людських потреб. 

У психоаналізі З. Фрейда знаходимо своєрідне ставлення до громадянських цінностей як до таких, що 
притлумлюються неусвідомленими потягами і бажаннями. Таким чином, у цій теорії свобода (Его) і наявний 
внутрішній контроль (Супер-Его), у тому числі громадянські цінності, знову, як і в античній філософії, 
опиняються в суперечності. Поведінка людини є результатом випадкових сил id і superego, регульованих через 
ego, яке виконує функції диспетчера довільних дій. Воно здійснює вчинки, мета яких — пристосування. Через 
нього особа включається в угоду з реальним світом. Воно виконує дії, пов'язані з заспокоєнням потягу, шукає 
приємностей, але, водночас, під впливом superego впроваджує певні обмеження в поведінці. Внаслідок 
інтеграційної функції ego настає процес сублімації пристрасті, тобто переорієнтація інстинкту життя від 
первісних, біологічних та позасуспільних цілей до вчинків суспільновизнаних, наприклад, на заняття 
мистецтвом, наукою, спортом тощо. 

Якщо між перерахованими структурами панує рівновага, то людина досягає громадянської зрілості. У 
випадку надто сильного, загрозливого для ego, натиску сил id і superego спрацьовує так званий механізм 
оборони ego, яким фальсифікується правда про себе і вибираються так звані субститути, тобто особи чи 
предмети, які б ніби заспокоювали бажання, що випливають з id або superego. Людина навіть не 
здогадується, що задіяла оборонні механізми, але відчуває послідовні неприємні емоційні стани й страхи. 
Основними оборонними механізмами є усунення і відсунення. 

Карл Густав Юнг (1875-1961 pp.), швейцарський психіатр, як і 3. Фрейд, багато уваги присвячував 
несвідомому, підкреслюючи його доповнювальне відношення до свідомості. Завдяки неперервному рухові 
психічної енергії, психіка (Psyche) творить динамічну цілість, яка складається із взаємодоповнюваних 
свідомих і несвідомих психічних процесів. Несвідоме Юнг поділяв на особисте і колективне. 

Ту частину ego, яка звернена до зовнішнього світу, К. Юнґ назвав персоною (маскою). Вона охоплює 
перейняті від суспільства зразки поведінки. Ця роль визначена для неї суспільством. Щоб краще це 
зрозуміти, можна згадати давніх акторів, які надягали маски. Під маскою ж була жива людина. Отже, вони 
вбирали маски, щоб справляти враження на людей. Людина завжди одягає якісь маски, але якщо тих масок 
надто багато, то настає криза власної ідентичності, людина перестає розуміти, ким вона є в дійсності. 
Необхідним тоді стає процес пізнання, шукання себе самого. 

Протилежністю маски (інша крайність) є тінь — архетип, утворений з пристрастей, приховуваний від 
суспільства. Наскільки маска є чимось рекламним, відкритим назовні, бо особа немовби залежить на її 
демонструванні, настільки тінь є чимось, що приховується від суспільства. Як архетип, тінь 
відповідальна за концепцію первородного гріха, а також за появу в свідомості думок, гідних осуду. Тінь, 
як зрештою й багато інших структур підсвідомості, досить часто людиною не усвідомлюється. 

К. Домбровський, автор теорії позитивної дезінтеграції, виділяв у людині дві групи інстинктів: 
автотонічні й синтонічні. Автотонічні інстинкти мають егоцентричний характер, виявляються, 
наприклад, у тенденції самозбереження, сили. Інстинкти синтонічні, навпаки, є альтероцентричними, для 
них характерні: потреба симпатії, потягу до пізнання й релігійності, а також зацікавленість у суспільних 
інтересах. Деякі інстинкти знаходяться на межі цих двох груп, наприклад, сексуальні інстинкти в 
примітивній формі виявляють егоцентричні (автотонічні) тенденції, у той час, як більш зрілі їх форми 
пов'язані з тенденціями суспільними, синтонічними. Поміж відособленими групами, як і в їх межах, 
виникають конфлікти, які спричиняють дезінтеграцію особистості, а внаслідок цього відкривають 
можливості для її розвитку. Саму особистість К. Домбровський визначає як самоусвідомлену, 
самообрану, самоутверджену, самовиховувану єдність фундаментальних психічних властивостей, що 
реалізує конкретний ідеальний і суспільний, ідеал. Умовою її розвитку є руйнування примітивно 
зорганізованих структур, тому особистість має пройти через період дезінтеграції, щоби прийти до нової, 
повторної інтеграції. 

Рольова теорія процесу формування громадянських цінностей представлена науковим доробком 
інтеракціоністів (Ч. Кулі, Д. Мід). Згідно з основними положеннями цієї теорії, почуття громадянськості 
загалом та громадянські цінності зокрема виникають внаслідок рольової взаємодії членів соціальної 
групи, де є представник зі „значущою" поведінкою, яка наслідується; формування громадянських 
цінностей відбувається внаслідок „інтеракцій" - комунікації між людьми у процесі набуття соціального досвіду. 

Вітчизняна психолого-педагогічна наука також представляє цілий комплекс тлумачень сутності 
формування громадянських цінностей старшокласників. Психологічна сутність громадянськості, 
наприклад, - це усвідомлення й відчуття особою власної причетності до своєї держави. З іншого боку, 
держава є умовою задоволення особистісних потреб, залучає молоду людину до соціально-
стратифікаційних процесів [5]. 

М.Й. Боришевський серед громадянських цінностей називає передусім такі: моральні, економічні, 
світоглядні, естетичні, валеологічні тощо. І.Д. Бех, О.В. Киричук, В.Л. Потужний вважають сутнісною 
характеристикою громадянських цінностей усвідомлення індивідом себе як суб'єкта державотворчого процесу. 
О.В. Киричук запропонував структурну схему громадянських цінностей, яка містить базові, самовизначальні, 
смислові та духовні складові. 

Дехто з вітчизняних учених розглядає громадянськість як вияв внутрішньо-психологічної настанови 
особистості, а громадянські цінності - як джерело, двигун таких настанов. Зокрема, А.Й. Капська вважає, 
що громадянські цінності притаманні кожній особистості, серед яких найбільш значущими вона називає: 
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національну самосвідомість, повагу до свого народу, непримиренність до приниження національних 
символів, самоповагу й повагу до інших громадян своєї держави, прагнення внести посильний внесок у 
зміцнення держави, почуття справедливості, чуйності, милосердя. Такий підхід можна назвати соціально-
педагогічним, оскільки він спирається на соціалізацій не тлумачення ціннісної складової структури 
особистості[6]. 

Важливою складовою громадянських цінностей деякі вчені вважають культурологічну. Так, 
Г.О. Васьківська зауважила, що формування громадянських цінностей неможливе без залучення 
учнівської молоді до культурних надбань людства. При цьому стрижневою громадянською цінністю 
науковець вважає відчуття належності до певної нації, а, значить, до історії її культури, традицій тощо. Таким 
чином, цю концепцію можна окреслити як соціокультурну. 

Можна виокремити серед наукових досліджень такі, що ототожнюють (у певному розумінні) 
громадянські цінності з національними. Зокрема, С.П. Максимюк визначила такі головні громадянсько-
національні цінності старшокласників: національна свідомість, розвинена духовність, багатоаспектна 
соціальна культура (художньо-естетична,  правова,  екологічна тощо),  розвиненість  індивідуальних 
здібностей. Такий підхід до визначення громадянських цінностей ми будемо вважати національним. 

Зміст виховання ґрунтується на дотриманні закону ієрархізму. Ієрархічну структуру виявляє людське 
суспільство, що включає п'ять рівнів: людина - родина - людська спільнота - нація (держава) - все 
людство. Це природна ієрархія, заперечити яку ніхто не може. Кожен із цих рівнів має свою групу 
цінностей. Життєдіяльність і процес саморегуляції людини поширюється на всі рівні ієрархії. Вона істота 
індивідуальна, але вона й істота родинна - стає такою внаслідок обмеження свого, індивідуального. Тобто, 
людина - істота суспільна (виробляє свій стиль суспільної поведінки). Вона - частка свого народу, 
громадянин держави. Нарешті, вона також причетна до вселюдства. Здатність людини до самореалізації у всіх 
цих сферах, оволодіння нею всією системою цінностей і кожною групою їх у цілісній ієрархії і є 
виховання [4]. Звідси, якщо вся система складає загальний зміст виховання, то окремі їх групи є його 
аспектами. Таким чином, соціальне виховання включає (знизу до верху піраміди): а) виховання для життя 
особистого (виховання характеру); б) виховання для життя в родині; в) виховання для життя в людській 
спільноті; г) виховання, що випливає з потреб вселюдства (моральність). У цій піраміді чітко 
ідентифікуються два аспекти, які нас цікавлять: виховання для життя у людській спільноті; патріотичне 
виховання. 

В їх основі лежать різні групи цінностей. Очевидно, що різниця між цими групами визначається 
змістом самих понять - "людська спільнота" й "нація" (держава). 

Таким чином, наукові теорії як минулого, так і сучасності є підґрунтям для формування сучасних моделей 
формування громадянських цінностей дітей та підлітків у межах соціального інституту освіти української 
держави. Наукове обґрунтування процесу формування громадянських цінностей дозволить оптимізувати цей 
процес з метою розвитку громадянської культури сучасного старшокласника. 
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В статье рассматриваются наиболее известньые научные теории прошлого и современности в 
контексте проблемы формирования гражданских ценностей. 

Korinna L.V. The formation of civic values in senior pupils as scientific and theoretical problem. 

The universally known scientific theories of the past and present are analysed in the context of the formation of 
civic values. 
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МІСЦЕ ЕТНОЛІНГВІСТИКИ У НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ВИХОВАННЯ 

Здійснено спробу дослідити деякі проблеми з галузі етнолінгвістики, яка відіграє важливу роль у 
національній системі виховання. 

Першим i визначальним кроком у формуваннi нацiональної самосвiдомостi - основної ознаки етносу - 
повинно стати вивчення лiнгвоментальностi народу [1]. Саме мова найповнiше i найяскравiше засвiдчує  
нацiональну специфiку i змiстову своєрiднiсть культури, зокрема, в планi бачення української 
ментальностi. В ракурсi розумiння взаємозв'язку мiж мовою та нацiєю, етносом слiд пояснити такі 
поняття, як етнопсихолiнгвiстика та етнолiнгвiстика. Етнопсихолiнгвiстика - це наука, що вивчає 
особливостi нацiональної свiдомостi представника певної нацiї, етносу через його зв'язки з культурою та 
мовою даної спiльноти. Тлумачний словник української мови дає таке визначення: "Етнолiнгвiстика - 
роздiл  мовознавства, який дослiджує психiчнi, етнiчнi та iншi особливостi народу, племенi та 
вiдображення їх у мовнiй системi" [2: 268]. 

Є в українськiй вдачi якiсть, яка здатна послаблювати нашi слабкi сторони i змiцнювати сильнi, - це 
пiсеннiсть. Володимир Янiв зазначає, що "пiснею, а не товариською розмовою, виливаємо нашi 
почування, i пiсня нас найкраще єднає... Вистачить тiльки подивитися навiть на чужинi на нашу молодь, 
яка iнодi й мовою слабо володiє, i навiть критично вже наставлена до українства, проте завжди дуже 
чутлива на гуртовий спiв, що її перемiнює, перетворює. При пiснi вона перероджується, чи 
вiдроджується" [3: 82]. 

Фiлософи, етнологи, фольклористи вважають пiсеннiсть однiєю з основних ознак ментальностi 
українського народу. Цей аспект української етнопсихологiї потребує ще детального дослiдження, 
зокрема i лiнгвiстичного.  

Видатний етнопсихолог В. Янiв називає українцiв фiлософiчним i поетичним народом. Виявляються 
цi ознаки "в нашiй приповiдковiй пiсенностi, коли мало є народiв, якi можуть рiвнятися пiсенною 
культурою, спiвучiстю з українцями" [3: 81]. Наш славний земляк Іван Огiєнко захоплено констатує: 
"Вiзьмiм його пiсню: її утворив народ такою, як нiхто з iнших народiв, i хiба тiльки серби мають таку ж 
саму пiсню. Нашi пiснi - це тихий рай, це привабливi чари, тi чари, що всiм свiтом признано за нами" [4: 
5].  

В пiснi вiдбився свiтогляд нашого народу, характерною особливiстю якого є високий iдеалiзм. В 
iдеальному образi людини, в першу чергу, пiдкреслюються високi властивостi душi. А це ще раз 
пiдкреслює необхiднiсть пiснi у широких масштабах в сучасному українському нацiональному 
вихованнi. 

"Українцi топляться в настроєво-почувальному морi, в його безмежностi знаходять себе в 
найкращому  виразi саме тієї емоцiоно-настроєвої сфери - в лiричнiй пiснi. З морської пiни вродилася 
грецька Афродiта. З морського прибою почувань народилася українська краса - пiсня. Пiсенна лiричнiсть 
- це приблизне окреслення такої душевностi" [5: 104]. 

В українському середовищi побутує метафора свiтлом  сповивати свою душу. "Спiваючи, народ-орач 
таким свiтлом сповивав свою душу, що в його духовнiм небi хмари рiллею слалися йому в ноги" [6: 98]. 
Ось у цьому i заховано свiтло, оберiг самобутності української нації.  

Дослiдник української етнопсихологiї В. Янiв таку властивість, як співучість, називає "прямуванням 
до слова", звертаючи таким чином увагу на зв'язок усної словесної творчостi українцiв з їх спiвучiстю.  

Якщо слово в першу чергу дiє на свiдомiсть людини, викликає у неї думки й уявлення, то музика 
найперше дiє на почуття, її вплив доходить до глибини пiдсвiдомого. Коли ж музика й слово 
об'єднуються в пiснi, то вони охоплюють своїм впливом всю iстоту людини. 

Про вплив усного слова, покладеного на музику, розповiдає М. Аркас у спогадах про свого батька, 
який був зачарований спiвом кобзаря Терешка Пархоменка. Його пiснi були надзвичайнi, наповненi 
сюжетами з минулого України, з незвичайно багатими iнтонацiями; вони були найпрекраснiшою, 
найзворушливiшою апотеозою української бувальщини.  

Варто сьогоднiшнiм наставникам найменших громадян держави подумати, яким чином використати 
виховний потенцiал народної пiснi у поверненнi їх до джерел рiдної мови, до її нев'янучої краси, 
чарiвностi, мелодiйностi. 

Якщо мова - душа народу, а пiсня - його дух, то колискова – народження цього духу, бо вона сповиває 
материнським наспiвом маленьку людину, крихiтку життя. Материнський наспiв найщирiше виколисує, 
висловлює суть розквiтлої i щасливої душi. Тут не можна пiдвищувати голос, мелодiя тихоплинна, 
зачаровує, заколисує нiжнiстю, доступнiстю та простотою. Поетичнi рядки в колискових приваблюють 
пестливiстю, художньою довершенiстю. В кожному словi пломеніє свiт добра, дивної краси i, звичайно, 
материнської любовi. 
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В народному дитинознавствi колисковим пiсням надається особливого значення, бо в них 
вiддзеркалюються найглибиннiшi людськi почуття та чесноти, якi є творчiстю жiночої поетичної душi, 
психологiчним ґрунтом, на якому росте дитина. Етнолiнгвiстичнi дослiдження лексики колискових 
пiсень свiдчать, що вони зберiгають первиннiсть мовної традицiї, виступають оберегами з властивими їм 
словами-символами, прихованою чи ясною метою виконання: "Ой баю, мiй  баю, котка заспiваю", 
"Баєчки, баю, котка пригукаю. Хай бiжить до хати Олесю колихати". Слово баяти зберiгає 
праслов'янську форму, яка могла бути утворена вiд дiєслова говорити [2:39]. Вiд нього утворено слово 
балувати у значеннi пестити, лiкувати словом, замовляти". Недарма у казках кота часто називають 
Баюном за його нескiнченно-заспокiйливу пiсню.  

У тлумачному словнику сучасної української мови знаходимо, що слово люлi вживається як 
побажання приємного сну дитинi, як приспів у колискових піснях [2: 499]. Сучасні етимологiчнi 
словники пояснюють це слово як звуконаслiдувальне, подiбне до спiльноiндоєвропейського лолатi - 
рухатися туди-сюди, тремтiти, колихатися. 

Проаналiзуємо лексему ляля. Пiдґрунтям для пояснення може служити свiтоглядне уявлення наших 
предкiв про походження життя та прадавнi мiфологiчнi образи. "Прихiд" - народження дитини завжди 
було найбiльшою таємницею. Прагнучи осягнути причину, що спонукала два Першоджерела поєднатися 
для створення Третього Життя, нашi предки прийшли до висновку, що ця причина є незбагненною для 
простих смертних. Вони вирiшили вважати це загадковою грою "вищої" сили, яку назвали ляля. В Індiї 
слово набуло звучання лiла, зберiгаючи при цьому первинне значення незбагненної гри вищих сил. В 
сучаснiй українськiй мовi iснують слова на позначення iгрової дiяльностi: лялька, ляля, лелiяти, ляляти 
(в значеннi оточувати когось турботами). У давнiх обрядових пiснях слово лелiяти (колихати, 
доглядати, милувати, пестити) зустрiчається досить часто.  

За мiфологiчним словником, Лель - це язичницьке божество кохання та шлюбу. У творi Т. Шевченка 
"Царi" читаємо: "Перед богами Лель i Ладо огонь Рогнiди розвели". Ідентифiкувати стать наведеного 
образу важко. М. Костомаров зазначає, що подiбна двостатева мiфологiчна iстота уособлює собою 
природу первiсну i абсолютну; природу, яка не виявляється у протилежностях. У колискових пiснях 
традицiйно немовля нiби виступає синонiмом до слова Лель: воно ще не хлопчик, не дiвчинка, воно ще 
маля, дитя, ляля. А звiдси випливає, що колискова пiсня є давньою ритуальною грою "Ляля", учасниками 
якої є мати i дитина. Суть такої гри зводиться до того, щоб приховати немовля вiд злих сил, приспати їх, 
обманути. 

Лексеми сон, спати є стержневими кожної колискової пiснi. Праслав'янський корiнь съп мiститься у 
словах съпати- заснути, зануритися в сон, усъпнути - померти, усъпение - сон, кончина, смерть. 
Етнографи стверджують, що в колискових пiснях мати часто використовує характерний для архаїчної 
культури прийом обману смертi: переконує темнi сили, що дитина "спить", вона "не жива", отже не слiд 
її будити. 

Образи колискових пiсень трактуються по-рiзному i мають рiзне призначення. Важливе мiсце посiдає 
образ кота. Синонiмом до поняття колискова є вислiв спiвати кота. За давньою легендою кiт - це 
тварина, яка вийшла з рукава Божої Матерi. У багатьох народiв кiт є оберегом домашнього житла та 
затишку. В дитячому фольклорi українцiв є сила забавлянок, колисанок, iгор про кота.  

Головне призначення колискових - приспати дитя. Магiчною силою володiє поетична абстракцiя 
химерних образiв Сну та Дрiмоти. 

Ой ходить сон коло вiкон, 
А дрiмота коло плота. 
За рiвнем художньої майстерностi колисковi стоять у свiтi високої поезiї. Слова материнської пiснi - 

жива артерiя життя, ужиткова спадщина, поетичнiсть, щирiсть та безпосереднiсть якої становить основу 
морально-етичних смакiв дитини. Пестливiсть форм мало не всiєї лексики поетичних образiв - побажань 
дозволяють припустити спiльнiсть колискової пiснi iз замовляннями. 

Слово вчить, розважає, охороняє, застерiгає, ніжить, карає, чарує, веде у свiти незвідані. Маленьку 
дитину на цьому свiтi зустрiчає лагiдне, пестливе мамине слово. З поколiння в поколiння наспiвують 
мами про Сонка, Дрiмоту, Кота-воркота. В народi iснує вiра в те, що чим бiльше мати виспiває 
колискових над дитиною, тим щасливiшою i мудрiшою вона ростиме, здоров'я матиме та добру душу, 
котра вiдчуватиме своє i чуже щастя та горе. 

Хоч маля не розумiє значення слiв, не поєднує їх в сюжетний виклад, та потрохи прислухається до 
мелодiйного слова, до переливiв материного голосу, до звукiв рiдної мови. То елемент нацiонального 
виховання. Якщо пiд таким кутом зору пiдходити до поняття "рiдна мова", то материнська мова i є 
рiдною. Тодi ключем до  нацiонального виховання буде мова. Звичайно, можна з пелюшок навчити i 
будь-якої чужої мови, але вона не матиме фізіологічної основи - генетичного коду дитини як 
представника конкретної нацiї. 

Пiдростає дитина - змiнюються i колисковi. Слово матерi є важливим елементом формуваня 
психiчного та фiзичного стану дитини, воно формує характер, будує психiку. Жодна з мов не має такої 
широкої палiтри зменшувально-пестливих форм одного i того ж поняття. Тому важко вiднайти аналоги 
чи замiнники при перекладi текстiв з української мови на iншi. І яких тiльки слiв-звертань не придумає 
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мама до своєї дитини! Лялечко, золотко, серденько, зозулько, сонечко, ягiдко, зайчику, ластiвочко, 
ластiв'яточко, синочку, донечко, пташечко, крихiтко… Такi ж лагідно-чаруючi слова вводить мати i в 
колисковi: 

Щоб зростало маленятко, 
Наше любе пташенятко, 
Наша квiтонька маленька, 
Наша зiронька ясненька. 
Зростає дитина в аурi рiдного слова, прислухається до нiжних мелодiй, поступово починає 

нанизувати мовне намисто в дарунок матінці: матусенько, мамочко, мамонько, матуся … 
У галузi спiву Україна посiдала ранiше одне з перших мiсць у свiтi. Дуже шкода, що в сучасному 

українському суспiльствi цьому аспекту культури придiляють мало уваги. Дiтей не вчать спiву на 
належному рiвнi, пiдриваючи тим самим оте глибинне корiння, що наповнює українця чарами 
материнської  колискової, мелодiйнiстю рiдного слова, органiчною єднiстю з природою, звичаєм, 
обрядом, пiдриває психологiчнi основи етносу. Мова i пiсня у нашої спiльноти крокують поруч, 
взаємозбагачують та взаємодоповнюють один одного. Вони мають надзвичайно велике значення у справi 
виховання української дитини - свiдомого громадянина держави. Тому так важливо сьогоднi дослiдити 
напрями впливу на дитину пiсенного слова з метою формувания її найкращих якостей за допомогою 
засобiв етнопедагогiки, залучаючи при цьому етнопсихологiю та етнолiнгвiстику. 

"Коли добре щось умiєте - того не забувайте, а чого не вмiєте - то учiтесь", - так передав естафету 
своєму далекому в часi, але рiдному духом нащадковi Тарасу Шевченку Володимир Мономах. Вчитися 
як на досвiдi свого народу, так i чужих, але не за рахунок витiснення, а то й зневаги свого, а так, щоб 
була "мудрiсть своя". Тож i закликав Кобзар: "І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь".  

"Думка i мова" - ось аспект дослiдження великого лiнгвiста О. Потебнi. На основi такого пiдходу вiн 
зробив епохальнi вiдкриття: мова - це i досвiд, i  фiлософiя людини (суспiльства) та нацiї, мiра їхнього 
iнтелекту й свiтогляду, код психiки та мiра морального, естетичного, психiчного розвитку. Мова - це 
найтривкiший феномен спадкоємностi поколiнь i традицiй, найунiверсальнiший засiб самовираження. 
Мiра володiння рiдною мовою є мiрою духовностi людини та суспiльства, отже - мiрою загального 
поступу. 

Ключем до національного виховання дітей молодшого шкільного віку повинна стати рідна мова. Саме 
мова найповніше і найяскравіше засвідчує національну специфіку і змістову своєрідність культури. 
Етнолінгвістика має посісти належне їй місце у національній системі виховання, допомогти людині 
зрозуміти глибинну сутність свого етнічного середовища. Ми спробували дослідити лише деякі 
проблеми із цієї галузі знань.  

При створенні моделі виховання дитини-українця на засадах етнопедагогіки знання із етнолінгвістики 
особливо доречні. Без врахування даних етнопсихології, етнолінгвістики, етнопсихолінгвістики така 
модель буде штучною, відірваною від природи дитини. Ці науки створюють міцний фундамент для 
побудови програми національного виховання на засадах народної мудрості. 
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Предпринята попытка исследовать некоторые проблемы этнолингвистики, которая играет большую 
роль в национальной системе воспитания.   

Mayevska L.M. The place of ethnolinguistics in the national system of education.   
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ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Подаються результати констатуючого експерименту вивчення рівня  підготовки студентів  до 
формування комунікативної компетентності учнів. 

Модернізація загальної середньої освіти, відповідно до законів України про освіту, передбачає 
підсилену увагу до розвитку особистості учня шляхом формування різних видів його компетентності.  

Проблема підготовки вчителя привертала увагу цілого ряду дослідників. Її значущість знайшла своє 
відображення в історії педагогічної думки (А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський та інші) та набуває 
особливої актуальності і розробляється у багатьох напрямах на сучасному етапі розвитку системи освіти: 
становлення професійної майстерності майбутнього вчителя (І.А. Зязюн, Г.Ф. Грінченко, Є.С. Барбіна); 
удосконалення змісту, форм, методів формування педагогічних умінь і навичок (С.У. Гончаренко, 
О.А. Дубасенюк, Л.Ф. Спірін). Питання риторики як науки переконуючої комунікації, що становить 
фундамент професіоналізму вчителя, розкрила Г.М. Сагач у навчальному посібнику для середніх і вищих 
навчальних закладів „Золотослів". Розробкою проблеми комунікативних умінь учителя, їх змісту, 
структури та умов формування займалися Ф.Н. Гоноболін, С.І. Кисельгоф, Н.В. Кузьміна, О.О. Орлова, 
В.О. Сластьонін. Лише в кількох дисертаційних роботах останніх років знаходимо педагогічні аспекти 
формування комунікативної компетентності учителів (М.М. Дякова, Н.М. Колосова, Г.С. Трофімова та 
ін). Проте лишається недостатньо розробленою проблема підготовки майбутніх учителів до формування 
комунікативної компетентності учнів початкових класів, а тому потребує вивчення у плані пошуків 
нових підходів до організації навчально-виховного процесу вищого навчально-педагогічного закладу, 
окреслення нових соціальних, освітніх, культурних тенденцій щодо її реалізації у практичній діяльності. 

Метою дослідження є розробка, обґрунтування, перевірка експериментальної програми формування 
комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи. 

Відповідно до поставленої мети, була висунута гіпотеза: ефективність формування комунікативної 
компетентності майбутніх учителів зумовлена впровадженням у навчальний процес спеціально 
розробленої педагогічної технології підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування 
комунікативної компетентності учнів. 

Розробка означеної технології передбачала, в першу чергу, проведення констатуючого експерименту, 
в ході якого вивчався рівень сформованості комунікативної компетентності вчителів початкових класів 
загальноосвітніх шкіл. Основним завданням даного етапу дослідницької роботи було проведення її 
якісно-кількісного аналізу. Для його проведення була вибрана постійна група з 98 вчителів молодших 
класів загальноосвітніх шкіл Житомирської області, яким запропонували дати відповіді на питання 
анкети з бальними шкалами, що включала попередньо розроблені структурні компоненти професійної 
педагогічної комунікативної компетентності. Опрацювання статистичного матеріалу проводилося 
методом відносних частот за методикою О. Смирнова [3:117-121] та визначенням середнього 
арифметичного бальної (в нашому випадку 1-5) оцінки певного параметра. 

За наслідками попередньо проведеної роботи (пілотажне опитування вчителів шкіл та студентів очної 
та заочної форми навчання педагогічних університетів), виявилося, що структурними компонентами 
розробленої для проведення попереднього аналізу моделі комунікативної компетентності вчителя є: ціле-
мотиваційний (ставлення до комунікативної компетентності, усвідомлення її значущості); змістовий 
(знання, які забезпечують високий рівень комунікативної компетентності); операційний (система умінь, 
що забезпечує високий рівень комунікативної компетентності); результативний (забезпечення високого 
рівня комунікативної компетентності учнів). Результати за кожним з параметрів представимо окремо. 

Ціле-мотиваційний компонент. Оцінюючи рівень підготовки майбутніх учителів до формування 
комунікативної компетентності учнів початкової школи, необхідно враховувати мотиви, що спонукають 
студентів до підвищення своєї компетентності, зокрема комунікативної. Як відомо, джерелом активної 
діяльності людини є потреби, що за умови усвідомлення особистістю, перетворюються в мотиви. Саме 
мотиви спонукають до діяльності, спрямовують її. Як правило, слід говорити не про один мотив, а про їх 
сукупність. Взаємодія елементів системи мотивів визначає мотивацію діяльності. Без мотивів, на думку 
О.М. Леонтьєва, не можлива реалізація діяльності [4.27]. Ми припускаємо, що рівень комунікативної 
компетентності вчителя залежить від: потреби вдосконалювати професійну педагогічну майстерність; 
потреби підвищувати особисту кваліфікацію спеціаліста; потреби вільного спілкування з колегами; 
потреби навчатися способів озброєння учнів засобами мисленнєво-мовленнєвої діяльності; потреби 
отримання методичних рекомендацій  з метою підвищення ефективності проведення уроків в початковій 
класах; потреби в підвищенні рівня спеціальних знань; потреби в підвищенні рівня знань з навчально-
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виховної роботи; потреби вдосконалювати мисленнєво-мовленнєву діяльність; потреби вдосконалювати 
шляхи особистісного зростання; потреби вдосконалювати професійну педагогічну майстерність; потреби 
підвищення соціального статусу вчителя. 

Кількісні показники отриманих відповідей представлені у вигляді діаграми (див. Рис.1). 
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Порівняльний аналіз оцінювання рівня значущості мотивів свідчить, що вчителів початкових класів 
до формування власної комунікативної компетенції спонукає, в першу чергу, потреба вдосконалювати 
мисленнєво-мовленнєву діяльність. Це є інтелектуально-пізнавальний мотив, який виводить людину на 
рівень саморозвитку. Низька потреба в методичних рекомендаціях з метою підвищення ефективності 
проведення уроків в початкових класах та підвищенні особистої кваліфікації спеціаліста підтверджують  
припущення про те, що у підготовці майбутніх учителів початкових класів до формування 
комунікативної компетентності учнів необхідно працювати над мисленнєво-мовленнєвою діяльністю 
студентів, особливо працювати над удосконаленням культури власної мови як  універсального засобу 
мовлення. Активізація мисленнєвої та чуттєво-емоційної діяльності студентської аудиторії сприяє 
повноцінний двосторонній процес спілкування, де залучені обидві сторони (суб'єкт та об'єкт), тобто 
створені умови для суб'єкт-суб'єктних стосунків. 

Змістовий компонент. Рівень розуміння предмета мовлення зумовлює підготовленість суб'єкта у 
напрямі оволодіння загальною культурою, розвитку інтелектуальних здібностей, оволодіння основами 
професійної підготовки, знанням законів переконуючої комунікації. Зокрема, Г.М. Сагач обґрунтовує ряд 
законів переконуючої комунікації: базовим законом є концептуальний, який становить перший крок 
мовленнєвого циклу - винайдення задуму, ідеї. За своєю суттю цей закон передбачає пошук істини 
шляхом всебічного аналізу предмета. Закон моделювання аудиторії передбачає системне вивчення 
аудиторії, тобто тих, на кого розраховується викладання матеріалу, на основі соціально-демографічних, 
соціально-психологічних та індивідуально-особистісних ознак. Стратегічний закон передбачає системну 
побудову програми впливу на конкретну аудиторію. Мовленнєвий закон становить собою систему 
комунікативних якостей мовлення (правильність, виразність, точність, ємність, стислість, доцільність). 
Закон ефективної комунікації передбачає систему дії суб'єкта з метою налагодження контакту на всіх 
етапах комунікації як необхідну умову ефективної реалізації продукту мисленнєво-мовленнєвої 
діяльності. Системно-аналітичний закон передбачає аналіз якості та ефективності продукту мисленнєво-
мовленнєвої діяльності [2:65]. 

На основі вивчення психолого-педагогічної літератури, досвіду роботи вчителів загальноосвітніх 
шкіл, а також попереднього опитування викладачів педагогічних навчальних закладів та студентів був 
створений орієнтовний перелік знань, які, на наш погляд, сприятимуть оновленню цілей, методів, 
засобів, організаційних форм, змісту професійної комунікативної компетентності. Він може бути 
представлений у такому вигляді: 1. Знання про мовлення, його роль в житті сучасної людини, принципи і 
правила спілкування. 2. Знання про фактори успішності і неуспішності мовленнєвої поведінки, методи її 
удосконалення. 3. Відомості про мовленнєвий етикет (знання норм етики спілкування). 4. Відомості про 
мову, її види, форми, типи, жанри, стильові різновиди, якості зразкового мовлення. 5. Знання основних 
законів управління мисленнєво-мовленнєвою діяльністю. 6. Знання педагогічної теорії і вміння її 
застосувати в практичній діяльності. 7. Знання законів вікового анатомо-фізіологічного, психічного 
розвитку дітей. 8. Знання цілей, завдань і технологій навчання і виховання. 9. Знання закономірностей 
розвитку особистості. 10. Психолого-педагогічні знання. 11. Спеціальні знання (знання предмета). 12. 
Знання про методи і способи удосконалення свого мовлення. 

На етапі констатуючого експерименту був визначений вихідний рівень знань, які забезпечують 
підвищення рівня комунікативної компетентності вчителя. Отримані результати у самооцінці 
досліджуваної групи вчителів початкової школи свідчать про неоднаковий та недостатньо високий 
рівень їх сформованості. Високий рівень показників за окремими компонентами не призводить до 
суттєвого підвищення рівня комунікативної компетентності в цілому. Тобто передумовою підвищення 
вчителями рівня комунікації є володіння на достатньому рівні цілим комплексом знань. 

Операційний компонент. Важливим показником рівня комунікативної компетентності вчителя 
початкових класів є володіння ним системою умінь, які обслуговують її реалізацію в практичній 
діяльності. Наукові праці Н.В. Кузьміної, В.О. Сластьоніна, О.А. Дубасенюк та багатьох інших 
дослідників підтверджують важливість вивчення визначеного параметру на основі виділення таких груп 
умінь:  гностичні — вміщують уміння аналізувати психолого-педагогічну літературу, рівень розвитку 



З.В. Залібовська-Ільніцька. Готовність майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності 
молодших школярів 

 181 

мовленнєвої діяльності учнів; проектувальні - уміння прогнозувати, передбачати розвиток мовленнєвої 
діяльності кожного учня і групи в цілому; моделювати цілі, завдання, зміст, засоби мовленнєвої 
діяльності відповідно до вікових та індивідуальних особливостей учнів; прогнозувати власну систему 
мовленнєвої діяльності; конструктивні - уміння планувати спільно з учнями мимленнєво-мовленнєву 
діяльність; відбирати її доцільні форми та методи; передбачати труднощі у у її реалізації, конструювати її 
новітні засоби та прийоми; комунікативні - уміння будувати доцільні стосунки з учнями, батьками, 
колегами; створювати сприятливе середовище для розвитку мовленнєвих інтересів, здібностей, нахилів 
учнів; регулювати міжособистісні стосунки в класі, групі; уміло орієнтуватися у педагогічних ситуаціях, 
знаходити гуманні способи їх розв'язання; керувати власними емоціями, поведінкою; організаторські - 
уміння стимулювати розвиток мовленнєвих умінь колективу учнів і кожного учня окремо, їх активність, 
ініціативу; спільно з учнями організовувати їх щоденну мовленнєву діяльність, наповнюючи її цікавими 
творчими справами; сприяти накопиченню в учнів мисленнєво-мовленнєвого досвіду, організовувати 
власну мовленнєву діяльність [1:14]. 

Студентам було запропоновано оцінити рівень сформованості педагогічних умінь, що забезпечують 
комунікативну компетентність вчителя, за п'ятибальною шкалою, де 5 балів - максимальний рівень 
сформованості певного уміння, 1 бал - мінімальний.  

За даними оцінки вчителів, конструктивний компонент набуває в цілому найвищого статусу в ієрархії 
рангів і має найвищі кількісні значення відповідних показників. Але високий рівень показників має 
безпосереднє відношення до оволодіння способами досягнення бажаного результату лише на 
теоретичному рівня. За таких умов більшість учителів не може на практиці переносити їх відповідно до 
конкретної навчально-виховної ситуації. Аналіз сфери сформованості функціональних компонентів 
комунікативної компетентності вчителів дає можливість зробити висновок, що гностичний, 
проектувальний, організаторський, а також комунікативний компонент є недостатньо сформованими. А 
тому необхідною умовою для досягнення високого рівня комунікативної компетентності є сформованість 
усієї системи умінь відповідно до закономірностей професійної педагогічної діяльності.  

Таким чином, результати дослідження показників професійної комунікативної компетентності 
вчителів загальноосвітніх шкіл дозволяють констатувати її недостатній рівень, обумовлений потребою 
оновлення теоретичної і практичної підготовки до її реалізації у практичній діяльності.  

Окрім того, проведене дослідження дало можливість виявити певну суперечність: з одного боку -  
зростаючі вимоги суспільства і держави до школи та вчителя початкових класів щодо вдосконалення 
змісту, засобів, форм та методів мисленнєво-мовленнєвої діяльності; з іншого — відсутність у 
педагогічних навчальних закладах спеціально організованої підготовки щодо формування 
комунікативної компетентності дітей початкових класів на рівні цих вимог. 

Враховуючи результати проведеного констатуючого експерименту, проведеного на базі 
Житомирського державного педагогічного університету, передбачено переглянути добір методів до 
проведення лабораторних занять з методики викладання української мови на факультеті підготовки 
вчителів початкових класів з метою підвищення ефективності підготовки студентів до формування 
комунікативної компетентності учнів початкових класів.  
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СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТІСНО-
ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 

В статті розглядається соціально-філософський аспект сучасного стану проблеми особистісно-
орієнтованого навчання. 

 
Розбудова демократичного соціально-орієнтованого суспільства в Україні потребує насамперед 

розв'язання важливого історичного завдання - осмислення шляхів забезпечення повної реалізації 
творчого індивідуального потенціалу кожної людини, що є, безперечно, умовою не тільки розвитку і 
процвітання суспільства, але і його фізичного та духовного виживання. На думку сучасних 
представників філософії освіти С.В. Клепка, Б.С. Гершунського, В.С. Біблера, В.В. Лутая, Н.Г. Ничкало 
та ін., саме освіта здатна вирішити ці проблеми, орієнтуючись на запити, потреби, можливості, потенціал 
кожної окремої особистості. 

В сучасній теорії та практиці навчання і виховання можна вирізнити кілька підходів, що визначають 
основи особистісної орієнтації освіти: філософський, представниками якого є Д.Н. Белухін, В.С. Біблер, 
Б.С. Гершунський, С.В. Клепко,  В.В. Лутай, М. Полані, Н.Г. Ничкало та ін.; психологічний (І.Бех, 
Л.С.Виготський, С.Рубінштейн, К.Роджерс, А.Маслоу,  Е. Фромм та ін.); педагогічний (С.У. Гончаренко, 
І.А. Зязюн, Ж.А. Меншикова, О.М. Пєхота, В.В. Рибалка, О.Я. Савченко, Г.С. Сазоненко, В.В. Серіков, 
В.О. Сухомлинський, В.М. Хайруліна І.С. Якиманська, та ін.); соціально-педагогічний 
(Коломинський Я.А., Подмазін С.І., Реан А.А., та ін.);  соціологічний (Капська А.Й., Карпенчук С.Г., 
Кузьменко О.А., Майєрс Д., Пащенко Д.І. та ін.). Особистіcна орієнтація розглядається також в процесі 
навчання і виховання (Бех І.Д., Красовецький М.Ю. та ін.). 

Аналіз еволюції орієнтації освіти як соціального інституту (С.І. Подмазін) доводить, що в процесі 
суспільного розвитку відбувалась еволюція орієнтацій освіти: синкретична соціогуманістична,  
притаманна первіснообщинному ладу; політична – рабовласницькому і феодальному ладу; 
поліекономічна орієнтація з представленням всіх функцій освіти, включаючи і гуманістичну, характерна 
для нашого часу [ 1: 88]. 

Однак, на думку Б.С. Гершунського, залишається невирішеною проблема світоглядного синтезу 
Знання та Віри, який може забезпечити поступальний рух кожної особистості до реалізації власного 
творчого потенціалу на користь собі і суспільству [2 : 28], що зумовлює необхідність розгляду категорії 
особистісно-орієнтованої освіти в чотирьох аспектах її змістового трактування: освіта як цінність (на 
рівні держави - усвідомлення державної значущості, підкріплене матеріальними інвестиціями і 
моральними зобов'язаннями; суспільства - визнання освітніх  пріоритетів, індивідуально-мотивоване і 
стимулюване ставлення людини до власного навчання,  його рівня і якості) [там само : 35-42]; освіта як 
система, компонентами якої є цілі навчально-виховної діяльності, зміст (навчальні плани, програми, 
підручники, навчальні посібники, комп'ютерні, відео, інформаційні, телекомунікаційні засоби навчання), 
що повинна створювати умови для самореалізації кожної особистості; освіта як процес, який повинен 
базуватись, в першу чергу, на суб'єкт-суб'єктній взаємодії всіх  його учасників; освіта як результат, що 
передбачає досягнення конкретної мети - формування соціально компетентної (адаптованої та мобільної) 
особистості. 

Висуваючи перед освітою вимогу виконувати в першу чергу інтегративну (культуротворчу) функцію 
як безперечну умову духовного єднання і  взаєморозуміння людей, дослідники зауважують, що цей 
соціальний інститут людства не реалізує свого прогностично важливого "культуроутворюючого та 
менталітетоформуючого  призначення" [2:28], з огляду на вирішення проблеми повноцінного 
задоволення потреби особистості в природному  праві на освіту з урахуванням індивідуальних 
особливостей, інтересів і здібностей людини [3:44-48]. 

У відповідь на цей соціальний запит процес суспільного розвитку людства, на наше глибоке 
переконання,  ініціював становлення феномена особистісно-орієнтованого навчання в ХХ столітті, яке на 
сьогодні визначає усталені принципи: визнання людини складною системою, яка саморозвивається; 
визнання особистості (учня,  вчителя, керівника) суб'єктом освітньої діяльності і суб'єктних відносин; 
визнання особистості як мети, а не засобу освітньої діяльності; врахування притаманного кожній 
унікальній особистості власного (за визначенням І.С. Якиманської, суб'єктного) досвіду, який є 
результатом формування особистісного знання. 

Багато сучасних науковців, що досліджують проблему особистісної орієнтації у навчанні, схиляються 
до думки, що проблема мети освіти - це насамперед проблема ролі особистості в освіті - особистості 
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педагога і особистості учня. Ми визначили б це положення як окремий аспект розгляду проблеми у 
соціально-філософському плані. Становлення феномена особистісної орієнтації навчання передбачає  
також переосмислення поняття людської особистості  як філософської категорії , що має сьогодні два 
основних підходи, які можна визначити як: особистісно - центричні, де особистість розглядається  як 
центр обертання світу (І. Кант ); соціоцентичні (по А.Н. Леонтьєву - "коперніканські"), які передбачають 
соціум центром буття особистості [1: 8]. 

Автор монографії "Личностно-ориентированное образование: Социально-философское исследование" 
С.І. Подмазін визнає джерелом розвитку особистості не суспільство загалом, а інтенціально притаманну 
кожній особистості потребу в розвитку, яка реалізується у процесі взаємодії з іншими особистостями, 
таким чином взаємодіючи із суспільством. 

Запропонована  С. Подмазіним інтегративна концепція особистості у контексті проблеми 
особистісно-орієнтованого навчання, стверджує особистісний спосіб буття в людині як такій, доводить, 
що особистість - не структура,  не "системна якість індивіда", не соціальна роль обо соціальне обличчя, а 
сама людина. Це положення підтверджує філософські погляди М.А. Бердяєва, в яких особистість 
розглядається як "цілісний образ людини, в якому духовне начало опановує душевні і тілесні сили 
людини" [4:16]. 

Інтегративна концепція особистості передбачає наступні положення: особистість є одночасно  і 
біологічна, і соціальна сутність, сутність, вроджена і одночасно створювана  в процесі  свого розвитку;  її 
активність детермінована як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками; особистість є не абстрактна 
людина, а носій конкретного образу-себе-в бутті. Такий образ, на думку С. Подмазіна, є континуум, який 
з'єднує одинично унікальне "Я" людини і буття взагалі,  минуле, теперішнє і майбутнє, в тій чи іншій 
мірі свідоме і несвідоме, зрозуміле і незрозуміле, бажане і дійсне. Образ – себе - в бутті є спосіб явлення 
буття конкретній людині (особисто) і спосіб входження конкретної людини в буття [1:10].  

Отже, відповідно до цих міркувань, особистість і соціум як взаємообумовлені системи обертаються 
навколо третього епіцентру, в якому і повинен бути заключений сенс історії розвитку суспільства і 
особистості, сенс буття як такого. Слід зауважити, що інтегративна характеристика особистості може 
бути отримана тільки на основі вивчення динаміки, процесу реальної життєдіяльності людини у соціумі, 
який теж постійно розвивається. 

Якщо в традиційній філософії освіти соціально-педагогічні моделі розвитку особистості, на 
думку І.С. Якиманської, відомого дослідника проблеми особистісно орієнтованого навчання, 
описувались у вигляді зовні  визначених зразків, еталонів пізнання (пізнавальної діяльності), то 
особистісно-орієнтоване навчання виходить з визнання унікальності суб'єктного досвіду самого 
учня, як важливого джерела індивідуальної життєдіяльності, що проявляється, зокрема, в 
пізнанні. Тим самим визнається, що у процесі навчання відбувається не просто інтеріоризація 
дитиною заданих педагогічних впливів, а "зустріч"  досвіду, що задається, своєрідне 
"окультивовування" останнього, його збагачення, перетворення, що складає "вектор" 
індивідуального розвитку [5:31]. 

Важко не погодитись з думкою І.С. Якиманської, що традиційна педагогіка своїм пріоритетним 
завданням завжди вважала розвиток особистості і в цьому сенсі, мабуть, була особистісно-орієнтованою. 
Суперечність лише виявлялась в тому, що сама особистість у цьому процесі сприймалась як засіб, а не 
мета  організації навчально-виховного процесу. 

Розділяючи існуючі моделі особистісно-орієнтованої педагогіки на три групи - соціально-
педагогічну, предметно-дидактичну, психологічну  [5:31], дослідник характеризує:  

• соціально-педагогічну модель як таку, що реалізувала вимоги суспільства, його 
соціальний запит освіті: виховати особистість з наперед заданими властивостями та особистісними 
якостями - типову модель такої особистості, такий собі "усереднений варіант", як носій і виразник 
масової культури. Звідси основні соціальні вимоги до особистості: підпорядкування індивідуальних 
інтересів суспільним, конформізм, слухняність, колективізм і т.п. 

• предметно-дидактичну модель особистісно-орієнтованої педагогіки, розробка якої була 
пов'язана з організацією наукових знань у системі з урахуванням їх предметного змісту, що зумовлює 
своєрідну предметну диференціацію, забезпечує індивідуальний підхід у навчанні. Засобом 
індивідуалізації навчання ставали самі знання, які організовувались по рівню їх об'єктивної складності, 
новизни, інтегрованості, з урахуванням раціональних прийомів засвоєння "порцій" подачі матеріалу, 
складності засвоєння і т.п., при цьому не враховувався їх конкретний носій - учень. Для предметної 
диференціації розроблялись факультативні курси, програми спец. шкіл (мовні, математичні, біологічні), 
відкривались класи з поглибленим вивченням певних навчальних предметів (їх циклів): гуманітарні, 
фізико-математичні, природничо-наукові; створювались умови для оволодіння різними видами 
предметно-професійної діяльності (політехнічна школа, НВК, різноманітні форми  поєднання навчання з 
суспільно-корисною працею). І.С. Якиманська зауважує, що така модель організації освітнього процесу 
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засобом індивідуалізації передбачала диференціацію навчання через її форми, була ефективна для 
оптимальної педагогічної підтримки розвитку індивідуальності, а не її початкового становлення. 

Погодимося з думкою автора, що предметна диференціація, як правило, не торкається духовної, тобто 
відмінностей національних, етнічних, релігійних, у світогляді, що в значній мірі визначає зміст 
суб'єктного досвіду учня чи, за визначенням американського філософа Майкла Полані,  зміст суб'єктного 
знання; 

• психологічну модель особистісно орієнтованої педагогіки, що зводиться до визнання 
відмінностей у пізнавальних здібностях, які розумілись як складне психічне утворення, обумовлене  
генетичними, анатомо-фізіологічними, соціальними чинниками в їх складній взаємодії [5:33]. 

Освітній процес в психологічній парадигмі організації навчально-виховного процесу повинен бути 
орієнтований на цілі розвитку особистості, її здібності. Учіння, яке визнається як  індивідуальна форма 
діяльності в системі особистісно-орієнтованого навчання, в цьому контексті виступає як повністю 
залежне від організації нормативної діяльності, як пряма її проекція.  

Порівняльний аналіз трьох  визначених І.С. Якиманською моделей особистісно-орієнтованого 
підходу до організаціїї навчально-виховного процесу (соціально-педагогічного, предметно-
дидактичного, психологічного) при всіх відмінностях має багато спільного: визнання за навчанням 
головної детермінанти розвитку особистості на всіх етапах становлення; декларування основної мети 
навчання як формування особистості із заданими типовими характеристиками; конструювання 
навчального процесу, що забезпечує оволодіння ЗУНами як основного результату навчання; реалізація 
головним чином інформативної, а не розвиваючої функції; уявлення про учіння як індивідуальну 
пізнавальну діяльність, основним змістом якої є інтеріоризація нормативної предметної діяльності, 
спеціально організованої і заданої навчанням. 

Не можемо не погодитись з дослідником, що при такому розумінні особистісно-орієнтованого 
підходу дитина первісно особистістю не є, а стає нею в результаті цілеспрямованих педагогічних впливів 
і дій, при спеціальній організації навчання і виховання. І.С. Якиманська пропонує інший можливий 
підхід до побудови особистісно-орієнтованої системи  навчання, що спирається на наступні вихідні 
положення: пріоритет індивідуальності, самоцінності, самобутності дитини як активного носія 
суб'єктного досвіду, що складається задовго до впливу спеціально організованого навчання в школі; 
учень  не стає, а первісно є суб'єктом пізнання; єдність двох взаємопов'язаних складових освіти: 
навчання і учіння; проектування освітнього, навчального процесу, що передбачає можливість 
відтворювати учіння як індивідуальної діяльності щодо трансформації соціально значущих нормативів 
(зразків) засвоєння, заданих у навчанні. 

Погоджуючись з цими положеннями, хочемо зауважити, що дослідник, на наше глибоке переконання, 
не обумовив ще одного важливого положення системи особистісно-орієнтованого навчання, а саме: 
обов'язкову наявність ситуації суб'єкт-суб'єктних взаємовідносин і вазємодії в організації навчально-
виховного процесу, яка передбачає насамперед визнання діалогічної цілісності: особистість 
учня          особистість вчителя.  

Сьогодні важко заперечити, що будь-яка соціальна система, яка розглядає особистість як засіб, - 
антигуманна, і в цьому сенсі історія розвитку суспільства не продукувала системи освіти з особистісною 
(гуманістичною) направленістю, а традиційна система освіти і виховання залишається безособистісною, 
"бездітною", "безлюдною"[6:11]. Погоджуємося  з рядом авторів (Г. Балл, І.С. Якиманська, 
О.Я. Савченко, С.В. Клепко, С.І. Подмазін та ін.), що вперше існує  можливість установлення паритету 
між особистістю і системою як умови взаємного виживання і прогресу. Особистісна орієнтація освіти 
висуває найбільш інтегративний, найбільш важливий критерій прогресу людства - рівень гуманізації 
суспільства, тобто таке становище в ньому особистості, яке визначає рівень її економічної, політичної і 
соціальної свободи; рівень задоволення матеріальних і духовних потреб; стан її психофізичного  і 
соціального здоров'я. Тому в процесі гуманізації суспільства важко переоцінити загалом роль освіти як 
соціального інституту, і особливо навчальних закладів нового типу, на які покладається завдання 
створити реальні умови організації особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу з метою 
подолання головних суперечностей сучасної системи освіти, а саме: відчуження офіціально діючої 
системи освіти від індивідуальних інтересів більшості людей, від їх власних переживань; відчуженість 
вчителя і учня від самого процесу навчання в умовах неймовірної рухливості сучасного динамічного 
світу (елементів його політичної і соціальної структури, інноваційних процесів, наростаючого темпу змін 
у всіх сферах життя). 

Саме тому сучасна  освіта, зокрема в контексті організації особистісно-орієнтованого навчання, може 
і повинна закладати основи розуміння світу як динамічно змінного, в якому особистість перебуває в стані 
постійного творення цього світу і самої себе. Головною умовою і результатом цієї творчості є гармонія 
людини із  собою і світом, в якому вона живе, що перекликається, на нашу думку,  із "філософією серця" 
Григорія Сковороди. Передумовою необхідності впровадження особистісної орієнтації в навчально-
виховному процесі є також визнання необхідності пріоритету духовної функції  освіти (її культурної і 
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гуманістичної складових) як важливішого шляху подолання глобальних проблем людства, які 
створюються сучасною цивілізацією, а також визнання особистісної (за тлумаченням Б.С. Гершунського) 
цінності освіти поряд з державною та суспільною її значущістю. 

Представники філософського підходу в контексті проблеми особистісної орієнтації у навчанні 
схиляються, зокрема, до необхідності розробки та впровадження альтернативної сучасній системі освіти 
концепції інтегративної освіти, що орієнтується на можливості, потреби, соціальний запит кожної 
особистості.  Так, С.Ф. Клепко в роботі "Інтегративна освіта: поліформізм знання" відстоює думку, що 
інтегративний принцип навчання (інтеграція з лат. "відновлення, поповнення, об'єднання в ціле будь-
яких частин") надає людині можливість оволодіти вміннями та навичками власної повноцінної 
життєтворчості, що передбачає відмову від таких методик викладання, що нівелюють особистість і 
орієнтовані на "середнього учня", і передбачає цілеспрямований рух у напрямку формування такої 
комунікативно-навчальної системи (ми розглядаємо наявність такої як необхідну умову організації 
особистісно-орієнтованої системи навчання), що сприяла б максимальному виявленню природних 
здібностей кожної людини індивідуально. Ця система, за твердженням С. Клепка, має  ґрунтуватися на 
принципі плюралізму педагогічних ідей, концепцій, технології за умови їх коректної конкуренції. 
Здійснюючи "подальший розвиток уявлення про інтеграцію як механізм самоорганізації хаосу знань, як 
внесення порядку, єдності в розчленований світ знань з метою підвищення ефективності як здобуття, так 
і використання знань" [7], висувається вимога якнайшвидше сформувати зміст сучасної освіти за 
принципом технології життєтворчості (відмова від традиційного поділу на навчальні дисципліни; 
формування  особистісно-орієнтованого змісту освіти, що буде раціональним щодо реального життя 
лише тоді, коли становитиме систему одиниць пізнання, здатних генерувати в учнів здивування, як 
стимул пізнавального і мовленнєвого процесів).  Такі одиниці пізнання за своєю природою є відкритими 
системами знань, які формуються у початковій школі, а в процесі подальшого навчання доповнюються, 
трансформуються, еволюціонують в особистісну систему знань кожної людини [8]. 

Подальше дослідження проблеми особистісно орієнтованого навчання потребує розгляду 
психологічних, соціальних та педагогічних основ становлення феномену особистісної орієнтації сучасної 
системи освіти. 
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В статье рассматривается социально-философский аспект проблемы современного состояния 
проблемы личностно-ориентированного образования. 
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This article touches upon the social – philosophical aspect of the problem of modern personality-oriented 
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СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ 

Автори виділяють деякі проблеми у системі освіти, які можуть бути вирішені за допомогою концепції 
функціональної асиметрії головного мозку людини. 

У 80-ті роки ХХ століття світ вступив в Інформаційну еру. 90% вчених, які будь-коли працювали на 
нашій планеті, є нашими сучасниками [1:5]. Інформація стала визнаватись стратегічною сировиною. 
Завдяки інформаційним здобуткам, країнам тихоокеанського регіону (Гонконг, Тайвань, Корея та ін.) 
вдалося переписати історію свого розвитку, перескочити через індустріальне суспільство зразу ж в 
Інформативну еру. Це стало можливим завдяки зміні відношення до освіти та науки з боку керівників 
держави та населення [2:89]. Мірою рівня розвитку особистості стала здатність працювати з інформацією 
[1:7]. 

За прогнозами футурологів, на початку нового тисячоліття країни поділяться на три групи: 1. Ті, що 
торгують ідеями, проектами, технологіями, скуповують "мозок" (багаті). 2. Ті, що торгують сировиною і 
продукцією машинобудівництва (бідні). 3. Ті, що торгують продукцією екологічно забруднених 
підприємств і робочою силою (найбідніші) [3:23 ]. 

У зв'язку з переходом країн до Інформаційної епохи, вони (і Україна теж) зіткнулись з поняттям 
"інформаційного вибуху", який призводить до інформаційного перевантаження учнівської молоді.  

Один номер "Нью-Йорк Тайм" містить інформації стільки ж, скільки в 17-му столітті за все життя 
перероблялось людиною. За 40 хвилин в світі народжується стільки інформації, скільки її є в 
"Британській енциклопедії" [1:5]. Якщо вважалось, що в 70-ті роки об'єм наукової інформації 
подвоюється кожні 5 років, то в 80-ті вже подвоєння було кожні 2 роки, а в 90-ті подвоєння відбувалось 
кожен рік [1:5]. Кожні 10 років життя людини об'єм інформації збільшується в 1024 рази! (В 
геометричній прогресії). Інформація йде звідусіль: через комп'ютери, телевізор, радіо, книги, лекції та 
інше. 

Особливо потерпає від інформаційного перевантаження та частина учнівської молоді, яка з якихось 
причин потерпіла від несприятливих умов розвитку. Їх налічується від 30 до 60%, тобто майже кожен 
другий [1:7]. 

Для цієї частини учнівської молоді традиційні методи навчання та розвитку будуть неефективні, вони 
не будуть спрацьовувати. Час вимагає створення принципово нових технологій, які адекватні 
Інформаційній ері. А також створення "корекційної педагогіки", яка зможе забезпечити формування 
стартових можливостей розвитку для тієї частини молоді, яка бажає продовжити самонавчання, 
саморозвиток, самовиховання. Тобто, справа йде про особистісно-зорієнтоване виховання, коли 
особистість досягає стану, при якому вона сама хоче розвиватись та навчатись, усвідомлює роль та 
необхідність перманентного навчання. 

Змінюється і реакція педагогів та учнівської молоді на факт переходу суспільства до Інформаційної 
ери. З одного боку, молодь бажає одержати вищу освіту, її не задовольняє середня та середньо-
спеціальна. І це позитивне явище (наприклад, в Японії кожен другий робітник має вищу освіту). З іншого 
боку, виникає негативне явище, коли педагоги все більше і більше завантажують учнів (студентів) 
інформацією, а учнівська молодь не хоче її "брати", ігнорує, не хоче вчитись. 

Сьогодні майже всі педагоги усвідомлюють та визначають наявність протиріччя між двома 
освітянськими цінностями: одержанням всіма учнями, студентами повноцінної, відповідної до вимог 
часу освітянської підготовки та збереженням при цьому їх фізичного та психічного здоров'я [4:46]. 

Науковці (М.А. Алемаскин, А.В. Веденов, В.А. Гурьєва, Н.С. Мансуров та ін.), ще в 70-ті роки 
довели, що  деструктивна поведінка школярів прямо пов'язана зі шкільною неуспішністю [4:41]. 
Відомому психологу А. Маслоу належить відкриття того, що поведінка та спілкування залежать від рівня 
успішності учня в навчанні. Успіх в навчанні веде до зміцнення самостійності, самоповаги, покращення 
взаємин з оточуючими, зміни самопочуття учня [5:30]. 

Став необхідним пошук технологій, що базуються на природних, нейрофізіологічних механізмах 
психічної діяльності людини в Інформаційну епоху [6:133]. У звязку з цим науковці пропонують 
звернути особливу увагу на нейрокібернетику, яка внесла свій особливий вклад в розуміння місця і ролі 
структури мозку в інтенсивній переробці інформації. 

"При вирішенні задач моделювання мозкової діяльності людини кібернетика може ігнорувати  
кількість елементів, та склад речовини, з якої створені організм чи машина. Але кібернетика не може 
ігнорувати   структуру управління систем" [7:84]. Цю обставину спеціально підкреслював батько 
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кібернетики Н. Вінер, який стверджував, що кібернетика вважає устрій машини або організму 
показником їх здатності виконати завдання [8: 123]. 

Яка ж структура мозку  як об'єкту сприйняття інформації? На це відповів в 1964 році Ричард Сперрі, 
за що одержав в 1981 році Нобелівську премію. Він довів, що кожна півкуля мозку по-своєму переробляє 
інформацію. Стратегії обробки інформації півкулями мозку хоча і протилежні, але взаємно доповнюють 
одна одну. Феномен обробки інформації, що виникає у одній з півкуль, викликає полярний відгук у 
півкулі – "партнера" [9,10,11,12]. 

Р. Сперрі та Дж. Боген [13:15] визначили принципи функціонування півкуль: ліва півкуля – працює 
аналітично, оперує дискретними поняттями. Права півкуля забезпечує цілісне, синтетичне сприймання 
світу.  

Обробку інформації можна характеризувати протилежними визначеннями, які пов'язані з функціями 
півкуль[14:205]. Ось деякі пари визначень: раціональне – інтуїтивне; інтелектуальне – чуттєве; 
абстрактне – конкретне; аналітичне – узагальнене; історичне – позачасове; техніцизм – інтуїтивізм. 
Тобто "... півкулі головного мозку співпрацюють тонізуючи одна одну" [7:93]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що методом, який дозволяє уникнути інформаційного 
перевантаження, є синергетичний підхід до роботи обох півкуль мозку людини, врахування структури та 
функцій півкуль мозку, їх синтезованої, інтегративної роботи. 

Значний внесок в розробку цієї ідеї зробили українські синергетики із м. Житомира: професор 
І.Г. Грабар, науковці–практики В.М. Брандес, О.В Вознюк, В.М. Левицький, Л.М. Овандер, 
М.М. Заброцький, О.Р. Тичина. Вони розробили певні методи та прийоми, які базуються на сінергетичної 
роботі обох півкуль мозку. Наведемо деякі приклади використання цих методів. 

Ситуація №1. Учнівській молоді часто доводиться стикатися з проблемами особистісного характеру 
(взаєморозуміння, пошуки сенсу життя, духовно-моральні проблеми, вікові і т.п.). Алгоритм вирішення 
особистісних проблем, який пропонують науковці-практики, такий: по-перше, вирішення особистісних 
проблем проходить більш успішно в групі, колективі. В цьому випадку помітним стає синергетичний 
ефект, коли значно збільшується кількість колективної інформації по формулі 1+1>2 [16:153]. Тобто, 
синергія означає стратегічне перевершення, яке виникає при поєднанні декількох компонентів. Існує 
ефект, коли поєднані зусилля вище простої суми індивідуальних зусиль.  

По-друге, робота в групі починається з роботи лівої півкулі мозку (обробка інформації: поява теми, 
аналіз ситуації, усвідомлення проблеми). Після усвідомлення проблеми, постановки задачі, є сенс 
заплющити очі, абстрагуватись від сторонніх "шумових впливів" та поставити собі питання: "На скільки 
відсотків я зацікавлений у розв'язанні цієї проблеми? Які вигоди я буду мати, якщо розв'яжу цю 
проблему? Що є головним, найбільш суттєвим, в цій проблемі? Що для мене стало зрозумілим? Що я 
відкрив для себе?" Це значно стимулює внутрішню мотивацію, з іншого боку, глибше усвідомлюється, 
формулюється проблема. Якщо ж проводиться групова організація розв'язання проблеми або задачі, 
учасники обмінюються своїми відповідями на ці питання. Така форма обговорювання поширена у 
психотерапевтичних тренингових групах, але в навчальному процесі в системі освіти вона майже 
відсутня. "Безумовно, адекватність вербальної передачі відчуття, розуміння власної мотивації 
посилюється на фоні групової релаксації" [15:186]. 

По-третє, головною є робота з правою півкулею. На третьому етапі об'єднуються зусилля роботи 2-х 
півкуль (синергетичний ефект). Для активізації правої півкулі необхідно на цьому етапі використати 
релаксацію. 

Можна відзначити вклад В.М. Брандеса та О.В. Вознюка в теорію використання функціональної 
асиметрії мозку: права півкуля посилює свою діяльність, якщо використовується рефлексія на фоні 
релаксації (це значно стимулює мотивацію учня до вирішення особистісної проблеми). Вони вважають, 
що вирішення навчальних задач, проблем в практиці навчального процесу недостатньо враховується 
релаксаційна практика як початковий етап для інтенсифікації роботи правої півкулі. 

На четвертому етапі (робота з правою півкулею) починається використовування малюнка. Малюнок – 
це візуальне зображення учасниками групи своєї проблеми. На практиці це виглядає так: члени команди 
(групи) малюють свою проблему, потім роблять виставу перед усіма, зображають проблему жестами, 
мімікою (пантоміма), або співають, читають вірші, які присвячені їх проблемі. Тобто "перекидають" 
вирішення проблеми з лівої півкулі у праву півкулю.  

Таким чином, якщо традиційна педагогічна практика починає вирішення проблеми в режимі лівої 
півкулі (логіка, аналітичне сприйняття) і завершує на цьому, то сучасні досягнення педагогіки 
стверджують, що процес вирішення проблеми повинен носити циклічний характер: після аналітичної 
обробки проблеми лівою півкулею необхідно обов'язково перейти до обробки інформації правою 
півкулею (підсвідоме, інтуїція, образи). Тобто, алгоритм наступний: 
• Після рефлексії власних відчуттів, думок та дій щодо проблеми (задачі) особистість повинна перейти 

до обробки інформації правою півкулею. 
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• Проблему (задачу) краще всього намалювати (можна символічно, схематично, графічно). Це і є вже 
робота правої півкулі. 
Після цього знову треба повернутись до роботи лівою півкулею – проаналізувати, зробити підсумок, 

прийняти рішення. 
Ситуація №2. Вирішення задач. 
Метод інтеграції "правого" та "лівого" типів осягнення буття у навчанні ілюструється педагогічною 

системою В.Ф. Шаталова. Ця система використовує принцип півкульового синтезу, коли у рамках 
навчального процесу приводяться до гармонії два аспекти людської психіки – "правий" (конкретний) та 
"лівий" (абстрактний). Тут, з одного боку, учні одержують той чи інший набір конкретних фактів 
(математичних, історичних, географічних) а з другого – всі ці факти перекладаються на мову опорних 
сигналів, що є абстрактними категоріями. Учні вчаться цілеспрямовано та регулярно маніпулювати 
одночасно двома протилежними рядами реалій життя, здійснюючи їх взаємну трансформацію, коли 
конкретне сприймається та розуміється через абстрактне, а абстрактне через конкретне. Достатньо 
тривала практика приведення до функціональної єдності право- та лівопівкульової сторін психічної 
активності сприяє формуванню установки на "інтегральну" психічну активність, у межах якої 
виявляється прагнення до творчості і як результат – значно стимулюється мотивація навчальної 
діяльності. При вирішенні фізіко-математичних задач В.Ф. Шаталов активно використовував малюнок 
(праву півкулю). На вищому етапі самі учні малювали опорні сигнали – малюнки для задач. На жаль, у 
початковій школі вчителі, в першу чергу, акцентують увагу учнів на способи написання умови задачі, а 
не на малювання умови задачі.  

Пропонується інший підхід: від малюнку до написання умови задачі: 
№п/п Задача Малюнок Скорочений запис 

задачі 
      1     Літак пролітає відстань 2736 км за 

3,8 години. Визначити швидкість, 
вважаючи рух літака рівномірним. 
 
 
  V –

швидкість    
       шлях 2736 км 
А       час 3,8 год.      В 

            V - ? 
        S = 2736 км 
          = 3,8 год. 

      2 Визначити густину тракторного 
палива, якщо 3 кубічних метри його 
мають масу 2400 кг. 

маса 
2400 кг 

             P - ? 
 

V = 3 куб. м. 
M = 2400 кг. 

    
Ситуація №3. Покращення взаєморозуміння педагогів та учнів. 
 Малюнок (права півкуля) має неабияке значення у взаєморозумінні педагога та учня. Наприклад, на 

питання до учнів: чи треба на екзамені малювати схему, графіки для екзаменатора? Чи позитивно це 
впливає на вчителя? - учні однозначно відповідали: "Схем, графіків не треба малювати. Це негативно 
сприймають викладачі". Цей підхід є принципово неправильним. Більше того, якщо учень (або вчитель) 
хоче покращити контакт один з одним, вчитель (або учень) при розмові повинен  схематично зображати 
свою думку – це покращує взаєморозуміння. В той же час, вчитель повинен при поясненні максимально 
використовувати схеми, малюнки, написи.  

Отже, основним принципом боротьби з інформаційним перевантаженням, а заодно і принципом 
відкриття можливостей та здібностей особистості, є виявлення взаємодії лівої та правої півкулі мозку. 

Це передбачає використання синергетичного ефекту, коли інформація правопівкульового та 
лівопівкульового рядів подається одночасно та синхронізується. У цьому випадку з'являється можливість 
опрацьовувати великі масиви інформації. 

Функціональне сполучення роботи півкуль означає, що ми сполучаємо несумісне. Виникає як 
наслідок цього – ефект синергетизму (1+1>2). 

Синергетика для освіти відкриває багатомірне, багатопланове синтетичне мислення за рахунок 
взаємодії стратегій обробки інформації лівою та правою півкулями мозку. Розвиток інтуїтивного та 
метафоричного компонентів пізнання світу вже знаходить підтримку і розглядається як частина творчого 
процесу. Узгоджуються лівопівкульовий раціоналізм та правопівкульове цілісне, асоціативне, інтуїтивне 
мислення. Теоретичне і абстрактне знання всіляко доповнюються знанням інтуїтивним, метафоричним. 

Необхідно, щоб педагоги більшою мірою спиралися на синтез аналітично–дискурсивного 
світосприйняття та емоційно-образні механізми психіки у процесі навчання, розвитку та виховання.  

   

Об'єм 3 куб.м 
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ПРОФЕСІОГРАФІЧНИЙ МОНІТОРИНГ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті розглядається професіографічний моніторинг як важливий елемент системи, що дозволяє 
максимально повно охопити всі компоненти складного та багатоскладового процесу підготовки 

майбутніх учителів початкових класів. 

В умовах особистісно-орієнтованої педагогічної освіти досить чітко утвердився прогностичний 
підхід, що органічно поєднує контроль, прогноз і корекцію, завдяки чому забезпечується ефективне 
дослідження та оцінювання підготовки майбутнього вчителя. Важливим елементом його виступає 
професіографічний моніторинг. Метою статті виступило визначення цілей, опис змісту та побудова 
технології проведення професіографічного моніторингу підготовки майбутніх учителів початкових 
класів до соціально-педагогічної діяльності.  

У широкому розумінні поняття "моніторинг" можна визначити як постійне стеження за певним 
процесом із метою вияву його відповідності до бажаного результату або початкового припущення, що 
передбачає спостереження, оцінку та прогноз стану навколишнього середовища у зв'язку з діяльністю 
людини (О.М. Майоров). З початку 90-х років у вітчизняній педагічній науці з'явилися дослідження 
педагогічного моніторингу (В.І. Андрєєв, В.П. Беспалько, М.Б. Гузаіров, Л.О. Зайцева, В.А. Кальней, 
Д.Ш. Матрос, Н.М. Мельникова, Д.М. Полєв та ін.). Педагогічний моніторинг, згідно А.А. Орлова та 
Є.І. Ісаєва, постає як багаторівнева ієрархічна система відстежування педагогічного процесу, яка 
дозволяє одержувати та використовувати інформацію про адекватність реалізованих у ньому 
дидактичних засобів (зміст, форми, методи навчання, режим учбової роботи) до визначених цілей 
педагогічної підготовки, індивідуально-типологічних особливостей суб'єктів педагогічного процесу та 
специфіки середовища їхньої життєдіяльності.  

Різновидом педагогічного моніторингу виступає професіографічний моніторинг, досліджений у 
роботах С.М. Силіної. Професіографічний моніторинг розглядається нею як процес неперервного, 
науково обґрунтованого, діагностико-прогностичного, планово-діяльнісного стеження за станом і 
розвитком процесу підготовки спеціалістів із метою оптимального вибору освітніх завдань, а також 
засобів і методів їх розв'язання. Об'єктом професіографічного моніторингу виступає освітній процес 
ВНЗ, а предметом - професійно-педагогічна підготовка спеціаліста. Функції моніторингу (інформаційно-
оцінна, пошуково-дослідницька, корекційно-формуюча, прогностична), спрямовані на забезпечення 
наукового підходу в управлінні навчально-виховним процесом ВНЗ, випливають із загальної мети - 
підвищення якості професійно-педагогічної підготовки спеціалістів. Для всіх видів моніторингу, в яких 
здійснюється опосередковане вимірювання (зокрема педагогічний, освітній, професіографічний) із 
застосуванням технологій наукового дослідження, а також системи критеріїв і показників, важливого 
значення набуває забезпечення високої якості інструментарію, розробка критеріальної бази, сам процес 
вимірювання, статистична обробка результатів та їх адекватна інтерпретація. Провідними вимогами до 
педагогічного моніторингу (О.А. Абдулліна, С.М. Силіна) в системі вищої освіти є: об'єктивність - 
мінімізація суб'єктивних оцінок, врахування всіх результатів (позитивних і негативних), створення 
однакових умов для всіх тих, хто навчається; валідність - повна та всебічна відповідність контрольних 
завдань змісту матеріалу, який досліджується, чіткість критеріїв вимірювання й оцінки, можливість 
підтвердження позитивних або негативних результатів, одержаних із допомогою різних способів 
контролю; надійність - стійкість результатів, одержаних при повторному контролі, проведеному іншими 
особами; систематичність - проведення етапів і видів педагогічного моніторингу в певній послідовності 
та системі; врахування рівня освіти та розвитку, індивідуальних особливостей об'єкта навчання, а також 
умов і конкретних ситуацій проведення дослідження, що передбачає диференціацію контрольних і 
діагностичних завдань; гуманістична спрямованість моніторингу передбачає створення атмосфери 
доброзичливості, співробітництва, довір'я, сприятливого емоційного клімату; результати моніторингу не 
можуть використовуватися з метою тиску або маніпуляції, а повинні мати стимулюючий характер щодо 
якісної зміни ставлення студентів до навчання та майбутньої професійної діяльності.  

Означений підхід дозволив нам окреслити цілі, описати зміст і побудувати технології проведення 
професіографічного моніторингу підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-
педагогічної діяльності. В основу експериментальної моделі підготовки студентів до соціально-
педагогічної діяльності покладено дослідження психолого-педагогічної підготовки як багатоскладового, 
інтегрованого процесу, що вимагає глибокого вивчення його ходу й якості. Уточнимо цілі 
професіографічного моніторингу підготовки студентів до соціально-педагогічної діяльності на 
стратегічному, тактичному й оперативному рівнях. На стратегічному рівні метою виступає оцінка якості 
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психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів в аспекті відповідності її до вимог стандартів 
вищої педагогічної освіти для ефективного управління процесом підготовки студентів до соціально-
педагогічної діяльності. 

Якість освіти визначається сукупністю показників, які характеризують різні аспекти навчальної 
діяльності освітньої установи: зміст освіти, форми й методи навчання, матеріально-технічну базу, 
кадровий склад тощо, та забезпечують розвиток компетенції тих, хто навчається (С.Є. Шишов, 
В.А. Кальней). Якість освіти, згідно А.І. Субето, М.М. Поташника, виступає як співвідношення цілі та 
результату, як міри досягнення цілей, при тому, що цілі (результати) задані операціонально. Однак не 
варто забувати, що освітні результати повинні враховувати й те, ціною яких витрат, зусиль ці результати 
досягнуті. Йдеться про досягнення найвищого, можливого результату при мінімально необхідних 
затратах сил, енергії, часу, іншими словами, йдеться про оптимальні результати. Нами враховані всі ці 
підходи при визначенні поняття "якість психолого-педагогічної підготовки", що виступає як ступінь 
відповідності рівня одержаних результатів (характеристики знань - повнота, узагальненість, глибина та 
ін.; педагогічних умінь - дійовість, повнота, послідовність операцій та ін.; професійно-особистісних 
якостей, професійно-ціннісних пріоритетів) до визначених цілей психолого-педагогічної підготовки.  

На тактичному рівні цілі - це діагностика стану та результатів процесу психолого-педагогічної 
підготовки; обґрунтування умов оптимальної організації та корекції змісту навчання, впровадження 
нових освітніх технологій у процес вивчення психолого-педагогічних дисциплін. Оперативні цілі - це 
збір об'єктивної інформації про результати психолого-педагогічної та соціально-педагогічної підготовки 
в їх динаміці; обробка, узагальнення й аналіз зібраної інформації; встановлення кореляційних 
залежностей між особистісним, когнітивним та опереціональним компонентами освітнього процесу для 
реалізації особистісно-зорієнтованого підходу в професійному навчанні. Цілі моніторингу дозволили 
скласти його програму, а також визначити програмні блоки. Програма професіографічного моніторингу 
підготовки  студентів до соціально-педагогічної діяльності обіймає змістовну (спрямованість обстеження 
на предмет оцінювання, критеріальну базу оцінювання) та технологічну частини (методи та засоби 
оцінювання, етапи проведення моніторингу, виконавці, система способів обробки й узагальнення 
інформації, форми подання інформації). Змістовна частина обіймає:  

А. Напрямки дослідження.  
В. Критеріальна база. 
Технологічна частина програми охоплює:  
С. Методи та засоби оцінювання.  
D. Виконавці (спеціалісти), які реалізують програму обстеження.  
E. Етапи проведення моніторингу, система способів і засобів обробки, узагальнення та систематизації 

одержаної інформації. Форми подання одержаної інформації.  
Розглянемо кожен із програмних блоків більш повно. А. Напрямки дослідження випливають із 

аналізу навчальної документації щодо підготовки вчителів початкових класів: державні стандарти, 
плани, програми; зміст освітньо-виховного процесу педагогічного факультету. Процес становлення 
майбутніх учителів постає як стійка взаємодія компонентів системи: професійні знання (когнітивний 
компонент); професійно-педагогічні уміння (діяльнісний компонент); професійно-особистісні якості 
(особистісний компонент). 

Когнітивний напрямок передбачає оцінку ефективності та якості засвоєних студентами знань: про 
сутність, специфіку педагогічної та соціально-педагогічної діяльності; про структуру навчально-
виховного та соціально-педагогічного процесу; про найважливіші педагогічні ідеї, теорії, системи, 
соціально-педагогічні концепції; про педагогічні аспекти розвитку та соціалізації людини на різних 
етапах життя; про дитинство та його соціально-культурні завдання, дитячу субкультуру, соціальну 
ситуацію розвитку; про вікові та індивідуальні особливості розвитку молодших школярів; про дитячі 
групи та колективи, особливості спілкування та взаємодії дітей у них; про сучасні педагогічні та 
соціально-педагогічні методи, методики, технології. Діяльнісний напрямок передбачає оцінку 
сформованості: загальнопедагогічних умінь (аналітичні, діагностичні, конструктивні, організаторські, 
комунікативні, прогностичні, рефлексивні; уміння формулювати соціально-педагогічні задачі та 
розв'язувати їх тощо), а також загальнонавчальні уміння студентів (уміння ставити цілі, планувати та 
виконувати діяльність, уміння самооцінки та самоконтролю та ін.). Особистісний напрямок передбачає 
оцінку особистісних якостей, життєвих і професійних цілей і цінностей студентів, пізнавальної 
мотивації, емпатії, рефлексії, здатності до саморозвитку. 

Оцінювання підготовки за означеними напрямками відбувалося з урахуванням аналізу типових 
труднощів молодих спеціалістів, на які вказують дослідження С.Г. Вершловського, Л.Н. Лесохіної, 
О.Г. Мороза, С.Н. Силіної та ін. Критеріальну базу складають: когнітивні, діяльнісні й особистісні 
критерії. Когнітивні критерії ґрунтуються на прийнятих у педагогіці та психології кількісних та якісних 
показниках ефективності процесу навчання; діяльнісні критерії дозволяють оцінити сформованість 
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пізнавальних і практичних (загальнопедагогічних) умінь; особистісні критерії оцінюють динамічний 
характер освітнього процесу. Розглянемо детальніше кожен із виокремлених показників. 

У визначенні показників когнітивного напрямку ми спиралися на роботи О.О. Вербицького, 
Л.О. Зайцевої, Л.Я. Зоріної, П.В. Копніна, І.Я. Лернера та ін. За когнітивною шкалою показниками 
теоретичної підготовки ми використовували такі якості знань як: повнота, глибина, оперативність, 
гнучкість, усвідомленість, виділені І.Я. Лернером на підставі співвіднесення видів знань (закони, теорії, 
поняття, судження та ін.) з елементами змісту освіти. Перші три характеристики обумовлюють 
конкретність, узагальненість, систематичність знань. Усвідомлення знань призводить до їх системності, 
згорнутості; міцність забезпечується їх усвідомленістю, оперативністю. Загальний рівень когнітивного 
напрямку характеризується змістом, обсягом, науковістю знань. У свою чергу зміст знань розкривається 
через конкретність, гнучкість, міцність; обсяг знань полягає в глибині та повноті; науковість відображена 
через усвідомленість, системність, узагальненість знань.  

За діяльнісною групою критеріїв нами виокремлені як показники харктеристики дій, що виконуються, 
за такою схемою: повнота умінь у цілому; послідовність операцій, що виконуються; усвідомленість дій у 
цілому. Найвищий рівень сформованості вміння характеризується виконанням усіх операцій із 
дотриманням їх послідовності та цілковитим усвідомленням дій.  

За особистісною шкалою нами виділені такі показники: сформованість процесу цілепокладання в 
навчально-пізнавальній діяльності (сформовані найближчі цілі: навчальні та соціальні; далекі цілі, 
пов'язані з педагогічною діяльністю, професійні плани); сформованість професійно-педагогічної 
мотивації, розвиток емпатії; здатність до саморозвитку. Крім того, у процесі підготовки студентів нами 
враховувалися: психологічний клімат у групі (згода, задоволення професією, атмосфера співробітництва, 
захоплення); характеристика групової згуртованості (відчуття приналежності до групи, референтність 
групи, позитивні міжособистісні стосунки); психофізіологічний стан (самопочуття, працездатність); 
ефективність професійної діяльності викладачів. 

Технологічна частина програми моніторингу передбачає такі методи та засоби оцінювання: вивчення 
документів і результатів навчально-виховної діяльності студентів і викладачів; проведення зрізових 
контрольних робіт; спостереження;  опитування (усне та письмове); тестування; експертні оцінки. 

Засоби оцінювання адекватні зазначеним вище методам: програми спостереження; алгоритми 
експертних оцінок; опитники й анкети; критеріально-орієнтовні тести. 

Критеріально-орієнтовні тести (КОРТи) використовувалися для оцінки ступеня засвоєння 
навчального змісту психолого-педагогічних дисциплін. Такі тести вибудовувлись згідно прийнятих у 
педагогіці правил побудови тестів досягнення. Головною вимогою до всіх тестових методик виступає 
валідність. За формою використовувалися завдання таких типів: завдання з вибором правильної 
відповіді; завдання на визначення правильної відповіді; завдання, в яких потрібно визначити правильний 
хід дій, операцій. Для остаточного відбору тестових завдань і використання їх у пілотажних обстеженнях 
студентів нами застосовувався метод групових експертних оцінок. 

D. На педагогічному факультеті Рівненського державного гуманітарного університету (кафедрах 
психології, педагогіки початкового навчання, теорії і методик початкового навчання) були сформовані 
робочі групи, до складу яких включалися виконавці, відповідальні за збір та обробку інформації, й 
аналітики, які інтерпретували інформацію, складали звіти за підсумками чергового етапу обстеження та 
рекомендації користувачам. В якості виконавців залучалися й студенти старших курсів, для яких участь 
у проведенні моніторингу є досвідом організації педагогічного дослідження.  

Е. Характеризуючи етапи обстеження як наступний елемент програми, зазначимо, що вони пов'язані з 
сутністю та характеристикою професіографічного моніторингу та його цілями, тому важливою є 
системність, тривалість, періодичність обстеження. Загалом професіографічний моніторинг, 
зорієнтований на відслідковування динаміки професійно-педагогічної підготовки, триває постійно. 
Періодичність проведення моніторингу пов'язана з особливостями об'єкта вивчення, а також із процесом 
удосконалення змісту та технологій моніторингу. Зрізи за всіма провідними напрямками проводилися 
систематично, що дозволило встановити ступінь адекватності використаних дидактичних засобів до 
цілей підготовки. За особистісним та когнітивним напрямками найбільша динаміка властива якості 
знань, задоволеності освітнім процесом, характеру комунікації та стосунків у групі, які доцільно 
відслідковувати через півроку. Дещо інша періодичність обстеження професійно-педагогічної мотивації, 
розвитку емпатії (по закінченні кожного курсу). Діяльнісний компонент педагогічної підготовки 
перевіряється згідно прийнятих етапів контролю - поточного та підсумкового (контрольні зрізи, заліки, 
екзамени, тобто двічі на рік), а також під час проведення педагогічних практикумів і практик. Крім того, 
у процесі вивчення різних навчальних курсів проводилася інтегральна оцінка ефективності професійної 
діяльності викладачів. 

Аналіз за всіма показниками проводився за єдиною умовною шкалою, в якій: 3 бали позначав 
високий рівень сформованості конкретного показника; 2 бали - середній рівень; 1 бал - низький. Система 
обробки інформації обіймає інтегровану комп'ютерну  експериментальну систему, розробка якої 
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здійснена в дослідженнях Л.О. Зайцевої, А.А. Орлова, М.А. Смирнової; комп'ютерний комплекс "MONI" 
для введення, редагування та обробки всіх первинних документів, одержаних у ході моніторингу. В 
якості адекватної системи обробки інформації нами використовувалася програма "STATISTIKA"; 
комп'ютерна програма, розроблена в системі "Microsoft Access"- Моніторинг, передбачає збір, 
реєєстрацію та аналіз індивідуальних даних. Стандартною формою подання одержаної в ході обстеження 
інформації є звіт. Такий документ, як результат роботи виконавців та аналітиків, відображає динаміку 
змін показників за окресленими напрямками, містить текстову та графічну (графіки, діаграми, 
піктограми, таблиці) інформацію, а також висновки та рекомендації. 

Впровадження професіографічного моніторингу дозволило відстежувати та зрозуміти динаміку, 
зміст, тенденції, діалектику змін, що відбуваються у студентів від курсу до курсу, зібрати корисну 
інформацію про адекватність використаних у педагогічному процесі дидактичних засобів (зміст, форми, 
методи навчання, режим навчальної роботи), про індивідуально-психологічні особливості студентів, 
міжособистісні стосунки та спілкування в студентській групі та на основі цього організувати 
особистісно-зорієнтований освітній процес підготовки майбутніх учителів початкових класів до 
соціально-педагогічної діяльності, коригувати хід інноваційних процесів, проводити роботу щодо 
підвищення якості викладання у ВНЗ. Інформація професіографічного моніторингу використовувалася 
для корекції роботи усіх підрозділів педагогічного навчального закладу на рівні факультету, кафедр, 
громадських організацій, ректорату, що забезпечило узгодженість і наступність різних етапів підготовки 
майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності. Результати моніторингу 
дають матеріал для аналізу й оцінки соціальної мотивації, динаміки поведінки, професійних спрямувань 
студентів, а також для визначення факторів, що впливають на формування особистості майбутніх 
спеціалістів. Професіографічний моніторинг забезпечує здійснення науково обґрунтованого, 
діагностико-прогностичного аналізу та відповідного коригування процесу підготовки студентів до 
соціально-педагогічної діяльності на всіх його стадіях; дозволяє визначати раціональність використання 
педагогічних засобів, їх адекватність згідно визначених цілей, ефективність педагогічних технологій. 
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Литвиненко С.А. Профессиографический мониторинг в подготовке будущих учителей начальной 
школы к социально-педагогической деятельности. 

Рассматривается профессиографический мониторинг как важный элемент системы, который 
позволяет отследить и своевременно скорректировать все составляющие процесса подготовки 

будущих учителей начальных классов. 

Lytvynenko S.A. Grapfical professional monitoring in training future elementary school teachers for social 
and pedagogical activity. 

The article examines graphical professional monitoring as an important element used to track and correct all 
the components of the process of training future elementary school teachers. 
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ВИХОВНА РОБОТА В ПЕДАГОГІЧНОМУ ВНЗ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

Подана система організації виховної роботи в педагогічному ВНЗ на засадах комплексно-цільового її 
планування. 

 
Виховання підростаючого покоління являє собою стратегічну лінію розвитку кожного суспільства. 

Зміна суспільного ладу, політичних та соціальних пріоритетів неодмінно призводить до зміни системи 
виховання. Початковий період перебудови суспільства завжди характеризується альтернативним 
напрямком його розвитку. Новий суспільний лад дає нові гасла, нові ідеї, нові перспективи, які 
суперечать попереднім, але він не в змозі водночас змінити десятиліттями напрацьовані механізми, 
свідомість людей, канони суспільної поведінки. Це потребує певного часу і зусиль, спрямованих на 
створення та відпрацювання нових парадигм виховання, поданих у єдності концептуальних основ та 
технологій їх впровадження у реальний виховний процес сучасної школи. Останнє потребує 
першочергового впровадження нових систем виховання в практику роботи вищої педагогічної школи, що 
навчить майбутніх вчителів реально виховувати дітей, а не лише говорити про те, як це треба робити. 
Той вчитель, що сам пройшов певну школу виховання, здатен найкращим чином відтворити її у своїй 
діяльності. Тому система виховної роботи у педагогічній школі розглядається, з одного боку, як робота 
по досягненню цілей виховання, а з іншого – як практичний блок професійної підготовки вчителя.  

Проблема виховання студентів взагалі і студентів педагогічних ВНЗ зокрема за останні роки в 
педагогічній пресі підіймалася як на концептуальному рівні [1], так і на рівні відпрацювання окремих її 
напрямків та засобів реалізації [2, 3]. Але жоден із запропонованих підходів не висвітлює вирішення 
проблеми у своїй цілісності, а відпрацьовує лише окремі її частини. Більш за те, основними орієнтирами 
сучасного виховання молоді постають старі тенденції, що наповнюються новим змістом. Так, автори 
нових підручників з педагогіки продовжують у якості основної цілі виховання розглядати формування 
всебічної та гармонійно розвиненої особистості [5:46-62], повертаються до мети, сформульованої у 
моральному кодексі будівника комунізму [6:13], а в системі виховної роботи словосполучення 
"комуністичне виховання" замінюють на "національне виховання". Це спонукало нас до проведення 
системного дослідження, спрямованого на теоретичне та практичне відпрацювання нової парадигми 
виховання, що ґрунтується на гуманізації педагогічного процесу, та її застосування у підготовці 
майбутніх учителів. Для досягнення поставленої мети потрібно було вирішити наступні завдання: 1) 
розробити концептуальні основи виховної роботи в педагогічному ВНЗ; 2) скласти комплексно-цільову 
програму виховання студентів; 3) відпрацювати механізм її втілення в навчально-виховний процес 
педагогічного інституту. Об'єктом дослідження є виховна робота у вищій педагогічній школі, 
предметом – комплексно-цільове її планування. Наукова новизна роботи полягає в розробці нового 
підходу до організації виховної роботи в педагогічному навчальному закладі; його відпрацюванні на 
рівні методології, теоретичних основ та практичного втілення у реальний навчально-виховний процес 
сучасної школи. Практичне значення проведеного дослідження полягає в підвищенні рівня професійної 
підготовки майбутніх вчителів завдяки комплексному використанню аудиторної та позааудиторної 
роботи зі студентами, спрямованої на задоволення їх основних потреб. 

На змістовному рівні нова система потребує суттєвого перегляду категоріального апарату виховання 
та виховної роботи. Зважаючи на принципи цілеспрямованості та системності педагогічного процессу, 
головною системоуторюючою величиною для виховання є його мета. Вона повинна бути реальною, 
конкретною та досяжною, чого не скажеш про загальноприйняту – виховання всебічної та гармонійно 
розвиненої особистості. По-перше, вона абстрактна, бо кожне суспільство або режим наповнює її своїм 
змістом, по-друге, не передбачає конкретного результату, бо ніхто і ніколи не бачив оту "всебічно та 
гармонійно розвинену" особистість, по-третє, вона ідеальна, бо подає лише ідею, не показуючи 
механізму її реалізації. Це говорить про те, що показана ціль являє собою скоріше філософську категорію 
(саме з філософії вона й прийшла), ніж педагогічну, а проблема цілепокладання в педагогічному процесі 
ще далека від свого остаточного вирішення. 

Складаючи комплексно-цільову програму виховання студентів ми виходили з наступних положень: 1) 
цілі виховання виступають у ролі системоутворюючої величини, визначають напрямки виховної роботи 
та прогнозують її результат (цільова програма); 2) виховання виступає як процес формування 
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особистості, як соціалізація дитини та її потреба; 3) кожен із перелічених підходів формує свою систему 
цілепокладання, а в своїй єдності вони реалізують комплексний характер виховної роботи (комплексна 
програма). Спираючись на це, ми побудували систему цілей виховання та виховної роботи, логіка якої 
подається далі. 

1. Розгляд виховання як формування особистості  дає основну його цільову установку: формування 
особистості. Зважаючи на те, що особистість являє собою сукупність відносин, метою другого порядку 
буде формування цих відносин: до себе, до людей, до суспільства, до цінностей, до природи, до 
діяльності та ін. Перелічені відносини мають свої якісні характеристики. Наприклад, скупість і щедрість 
характеризує ставлення до матеріальних цінностей, а чесність та брехливість – ставлення до людей. Ці 
характеристики виступають у ролі якостей особистості, або особистісних якостей. Тому ціль третього 
рівня буде: формування особистісних якостей. 

Виходячи з поданої логіки, ціллю виховної роботи (вона формулюється у зворотному напрямку) 
буде формування особистісних якостей, які у своїй сукупності дадуть основні відносини, а ті, в свою 
чергу, - особистість. 

2. Виховання як соціалізація людини дає у якості основної цільової установки самореалізацію 
особистості в усіх сферах життєдіяльності: в сім'ї, на роботі, в суспільстві, під час дозвілля та ін. У 
кожній із цих сфер людина виконує певні соціальні ролі: на роботі – колега, керівник, підлеглий, 
раціоналізатор, вдома – батько, чоловік, хазяїн, у суспільстві – громадянин, виборець, у вільному 
спілкуванні – друг, приятель та ін. Тому ціллю другого порядку буде формування соціальних ролей 
Кожна соціальна роль складається з соціальних зв'язків, що створюються завдяки соціальним контактам, 
формування яких являє собою ціль третього порядку. Виходячи з цього, ціллю виховної роботи буде 
створення умов для соціальних контактів і формування соціальних зв'язків з метою відпрацювання 
соціальних ролей для самореалізації в основних сферах життєдіяльності. 

3. Підхід до виховання як внутрішньої потреби дитини витікає з термінологічного аналізу слова 
"ви + ховання" – те, що заховане, те, що може вийти назовні, тобто потреба. Або яскравіше у 
російському (вос+питание) та болгарському (вспитание) варіантах, тобто "многократная подпитка, 
вскармливание" ума, душі та тіла. Як тіло потребує їжі матеріальної, так душа – духовної, а розум – 
інтелектуальної. У разі її нестачі формуються недоліки (нестатки), які треба подолати (краще поповнити, 
бо як же долати те, чого немає). Саме це і показує основний шлях виховної роботи – поповнення 
нестатків, що відбувається в процесі труда розуму, душі та тіла (інтелектуальне, моральне, естетичне 
фізичне та трудове виховання). Якщо дитина зла, то їй бракує доброти, тому виховним середовищем для 
неї буде оточення, здібне поповнити показаний нестаток. 

Поєднання перелічених підходів до виховання дає суттєву цілісність виховного процесу у вигляді 
наступного визначення. Виховання – це взаємодія вихователя (не обов'язково однієї людини) і вихованця 
з метою формування особистості для самореалізації в основних сферах життєдіяльності шляхом 
поповнення нестатків. 

Розуміючи необхідність реалізації всіх трьох аспектів виховної роботи, при складанні комплексно-
цільової програми (КЦП) в ролі ведучого слід обрати один, тоді два інші будуть його доповнювати. Це 
не зменшує їх значення у вихованні, а лише дає можливість систематизувати показану цілісність 
стосовно обраних параметрів. Зважаючи на те, що однією з основних тенденцій розвитку сучасного 
суспільства зазначена його гуманізація, коли людина стає ціллю, а не засобом розвитку суспільства, а 
виробництво (матеріальне і духовне) служить задоволенню потреб людини, а не навпаки, у якості 
головного компонента ми обрали виховання як внутрішню потребу людини. У відповідності до цього, 
було виділено основні потреби студентів, на задоволення яких слід спрямувати виховну роботу у ВНЗ. 
Це: 1) потреба в соціумі та спілкуванні; 2) потреба в пізнанні світу та себе в світі; 3) потреба в здоровому 
способі життя; 4) потреба в художньо-естетичному  сприйманні себе, інших та навколишньої дійсності; 
5) потреба в творчій самореалізації; 6) потреба в інформації (як та, що поєднує усі інші). Задоволення 
перелічених потреб становить собою основні напрямки виховної роботи у ВНЗ.  

Організація виховної роботи спирається на тезу про те, що будь-яка потреба задовольняється лише 
у відповідній діяльності. Це дає сенс твердженню: виховна робота не для студентів, а самих студентів. 
Роль вихователя в цьому процесі полягає в забезпеченні відповідних умов для організації самостійної 
роботи студентів по задоволенню своїх потреб з урахуванням рівня їх розвитку. Це передбачає: 1) 
діагностику основних потреб; 2) планування роботи по їх задоволенню та розвитку;  3) забезпечення 
реалізації плану (кадрове, матеріально-технічне, фінансове, режимне, інформаційне тощо); 4) здійснення 
контролю за процесом і результатами виховної роботи. Враховуючи різний рівень сформованості потреб, 
в ході проведення виховної роботи необхідно забезпечити відповідні умови для їх задоволення, тобто 
організувати виховну роботу на інформативному, репродуктивному та творчому рівнях і надати 
можливість самостійного вибору форм роботи самим студентам.  Результатом задоволення потреб (а 
значить і виховної роботи) є відповідна культура: інтелектуальна, комунікативна, національна тощо. Це 
дає можливість створення полікультурної моделі випускника педагогічного ВНЗ. У загальному вигляді її 
можна подати наступним чином: 
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Таблиця 1. 
Полікультурна модель випускника педагогічного ВНЗ 

 

№ Потреба Ціль ВР Результат 
ближній  Сформувати культуру 

міжособистісного спілкування 
комунікативна 

культура 
Сформувати вчителя як носія 
та розповсюджувача 
національної культури 

національна 
культура 

 

середній  

Сформувати громадянську 
позицію та правову 
грамотність майбутнього 
вчителя 

громадянська 
правова, ідейно-
політична 
культура 

1 Потреба в 
соціумі та 
спілкуванні 

со
ці
ум

 

дальній 

С
фо
рм
ув
ат
и 
сп
ри
йн
ят
тя

 с
еб
е 
як

 
ча
ст
ин
и 
ці
ло
го

, в
их
ов
ат
и 
по
чу
тт
я 

сп
ів
пр
ич
ет
но
ст
і д
о 
пр
об
ле
м 
со
ці
ум
у 

Сформувати сприймання себе 
як частини Природи. 
Підготувати до еколого-
педагогічної діяльності в 
школі 

екологічна 
культура 

1.Добитися глибокого та міцного засвоєння 
знань, умінь та навичок з предметів, що 
викладаються. 
2.Підготувати до науково-дослідницької 
роботи в обраній галузі. 

інтелектуальна 
культура 

2. Потреба в пізнанні світу та 
себе в світі 

3.Знайти своє місце в навчальній, 
товариській та професійній спільноті 

культура 
особистісного  
с-визначення 

3. Потреба в здоровому способі 
життя 

Сформувати фізично та психічно 
здорового професіонала, здібного до 
розвитку та оздоровлення оточуючих 

валеологічна 
культура 

4. Потреба в художньо-
естетичному сприйнятті себе, 
інших та довкілля 

Сформувати вміння бачити і творити 
прекрасне 

естетична 
культура 

5. Потреба у творчій 
самореалізації 

Створити умови для творчого 
самовираження кожного студента 

культура творч. 
 с-вираження 

6. Потреба в інформації Організувати роботу з інформацією на 
професійному рівні 

інформаційна 
культура 

П
ро
фе
сі
йн
а 
ку
ль
ту
ра

 м
ай
бу
тн
ьо
го

 в
чи
те
ля

 
 

 

Конкретизація цієї моделі стосовно віку студентів (1, 3, 5 курси навчання), завдань ВР та форм її 
проведення дала можливість побудувати комплексно-цільову програму виховання студентів, на 
основі якої відпрацьовано методичний комплекс цільового планування виховної роботи в педагогічному 
ВНЗ. Він складається з: 1) комплексно-цільової програми виховання студентів; 2) циклограми 
позааудиторної роботи в педагогічному навчальному закладі (за семестрами); 3) комплексно-цільового 
плану виховної роботи (на рік); 4) плану-графіку позааудиторної роботи на місяць. Циклограма 
позааудиторної роботи визначає основні орієнтири виховної роботи на кожен місяць. Вона містить в собі 
як традиційні заходи, що проводяться кожен рік (Посвячення в студенти, "Медіум"-3 курс, "Капусник"-5 
курс, День Вчителя, Новий рік, 8 Березня тощо), так і специфічні для поточного року та підрозділу 
інституту (ювілеї, бенефіси, фахові тижні тощо). Циклограма виховної роботи складається послідовно на 
рівні інституту, факультету, курсу, групи. 

Таблиця 2. 
 

Основна спрямованість виховної роботи. Виховні заходи. 
Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий 

 

Комплексно-цільовий план виховної роботи складається на основі КЦП та циклограми 
позааудиторної роботи у відповідності до специфіки факультету (курсу або групи). Він конкретизує 
показані документи, наповнює визначені напрямки конкретним змістом, зазначає термін виконання та 
відповідальних за проведення виховних заходів, враховує форму звітності. 

Таблиця 3. 
 

№ Цільова установка Зміст діяльності Термін Відповідальні Контроль 
У відповідності до КЦП, цільові установки можуть бути наступними: 
1. Вивчення запитів студентів, їх інтересів та нахилів до різноманітних видів позааудиторної 

діяльності. 
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2. Забезпечення спрямованості позааудиторної діяльності на задоволення потреб особистісного 
розвитку студентів (Аналіз виховних можливостей ..., визначенні виховних центрів – клуби, гуртки, 
об'єднання тощо – та забезпечення їх роботи). 

3. Організація життєдіяльності студентського колективу. Педагогічна допомога органам 
студентського самоврядування. 

4. Зв'язок з батьками. 
5. Створення умов для задоволення комунікативних потреб студентів. Формування культури 

міжособистісного спілкування. 
6. Створення умов для задоволення потреби в національному самовираженні. Формування 

національної культури. 
7. Створення умов для ідейно-політичного самовизначення студентів. 
8. Виховання громадянина. Формування правової культури студентства. 
9. Екологічне виховання студентів. 
10. Створення умов для задоволення пізнавальних потреб, інтересів, формування дослідницьких умінь 

(науково-дослідницька робота, позааудиторна робота з навчальних предметів). 
11. Створення умов для самопізнання, самопрограмування, саморозвитку особистості кожного 

студента. 
12. Пропаганда здорового способу життя. 
13. Створення умов для задоволення потреби в фізичній активності. 
14. Розвиток здібностей до художньо-естетичного сприйняття себе, інших та навколишньої дійсності. 
15. Створення умов для задоволення потреби у творчій самореалізації. 
16. Інформаційне забезпечення виховної роботи. 
17. Додержання дисципліни та порядку. Організація самообслуговування. 
18. Робота з формування культури гуртожитку. 
19. Організаційно-кадрове та науково-методичне забезпечення виховної роботи. 
20. Матеріально-технічне забезпечення організації та проведення виховної роботи. 
21. Внутрішньоінститутський (або факультетський) контроль за проведенням позааудиторної 

виховної роботи зі студентами. 
Щомісячний план-графік виховної роботи складається відповідно до тижневого навантаження 

студентів, викладачів, наявності аудиторного фонду тощо з метою упорядкування позааудиторної 
роботи, попередження накладок виховних заходів у часі та просторі, рівномірного розподілу 
позааудиторного навантаження студентів та викладачів. 

 Таблиця 3. 
 

Позааудиторні виховні заходи в_____________місяці  
Рівень заходів 

1-й тиждень 2-й тиждень 3-й тиждень 4-й тиждень 
Загальноінститутські     
Загальнофакультетські     
Курсові Групові     

1-й 111     
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часть профессиональной подготовки будущего учителя.  

Представлена реализация комплексно-целевого подхода к организации воспитательной работы в 
педагогическом вузе. 

Glazyrina V.M., Artjomenko O.I. Educational work at the pedagogical institute as a component of 
professional training of would-be teachers. 

A complex program of educational work and the ways of its realization are presented in the article. 
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ЗАСОБИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ 

Розглядаються методи, засоби та прийоми естетичного виховання та їх вплив на духовний світ молоді. 

Естетичне виховання передбачає загальну ерудованість особистості в галузі національної культури, 
прилучення її до народного мистецтва – пісенного, танцювального, хореографічного, образотворчого, 
декоративно-прикладного – то даний аспект впливу на особистість є особливо актуальним у сучасній 
освіті [1]. Актуальною стає проблема підвищення ефективності впливу естетичного виховання не тільки 
на інтелект, а й на почуття молоді, її духовний світ. З огляду на це, нагальною проблемою є формування 
в людині самостійного ставлення до дійсності та мистецтва, сприяння розвитку та освіченості 
особистості, залучення її до духовних, національних і загальнолюдських цінностей, а також до 
художньо-творчої діяльності. Отже, особливої актуальності саме сьогодні набуває теза "Від людини 
освіченої – до людини культури", що визначає відродження національної інтелігенції, створення 
внутрішніх передумов для розвитку творчої індивідуальності. 

Естетичний виховний досвід репрезентували ще літописці та педагоги Київської Русі (Нестор, 
Володимир Мономах та ін.). В народній педагогіці вихованням естетичної культури займалися 
Ю.Б. Борев. І.Я. Зязюн, М.Г. Стельмахович. На значущість естетичного виховання для формування 
культурного світогляду підростаючого покоління вказували І.І. Огієнко, С.Ф. Русова, І.М. Стешенко,  
А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський та ін. Останніми десятиріччями питання естетичного виховання 
засобами української етнопедагогіки розглядаються в історико-педагогічних працях В.І. Скутіної, 
Т.І. Мацейків, Є.І. Сявавко, Р.П. Скульського, М. Лещенко, Л. Масол та ін. Прогресивні здобутки 
української етнопедагогіки в галузі естетичного виховання  на основі мовознавчого, фольклорного, 
народознавчого й соціологічного матеріалів розкриваються в працях М.Г. Стельмаховича, А.Б. Щербо, 
Л.Г. Коваль, О.П. Рудницької, В.П. Острогорського, І. Гончара, І.Я. Зязюна, М.Ф. Овсянникова, 
Г.М. Сагач. У своїх наукових працях вони розглядають шляхи формування в учнів естетичних поглядів, 
розглядають теоретичні основи та зміст естетичного виховання. 

Поряд з цим зазначимо, що теоретичні та методичні аспекти використання виховного потенціалу 
родинних традицій у процесі формування в молоді естетичної культури ще недостатньо розроблені. 
Здійснення аналізу сучасного стану естетичного виховання молоді, опрацювання освітніх програм 
підтверджують, що цей резерв народної культури не завжди використовується належним чином.  

Усе це зумовлює наявність проблеми в задоволенні потреби щодо використання знань українських 
етнопедагогічних культурно-виховних традицій у виховній практиці. Для цього визначались такі 
завдання: Вивчити історичний досвід, психолого-педагогічні особливості і проаналізувати сучасний стан 
використання засобів та методів естетичного виховання української етнопедагогіки у навчальних 
закладах України; Виявити сутність, культурні, соціально-педагогічні функції етнопедагогічних знань, 
здійснити їх науковообґрунтований відбір для наступної розробки змісту, форм, методів ефективної 
організації естетичного виховання; 

Важливою складовою, що забезпечує високий духовний розвиток особистості, є естетичне виховання. 
Естетичне виховання – складова частина  виховного процесу, безпосередньо спрямована на виховання 
здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності людини. Як 
зазначає О.В. Духнович у своїй праці "Народна педагогіка", національне мистецтво допомагає глибше 
вивчити рідну мову, історію свого краю, народний побут, національні традиції, звичаї, обряди, пісенний 
фольклор, а також прислів'я, вірування тощо, що у комплексі сприятиме формуванню національно 
свідомого громадянина України, його естетичних смаків [4]. 

Отже, як бачимо, естетичне виховання найдоцільніше здійснювати за допомогою засобів, прийомів та 
методів української етнопедагогіки, головне завдання якої – навчити відчувати і розуміти красу у різних 
її проявах, забезпечуючи єдність між естетичним розвитком людини та її моральним, фізичним 
вихованням та трудовою підготовкою, формуванням потягу до художньої творчості. Основна увага 
приділяється пошуку нових форм в естетичному вихованні молоді на основі етнографічно-краєзнавчої 
роботи, фольклорних клубів, малих академій народних мистецтв, творчих об′єднань дітей, пов'язаних з 
відродженням ремесел і  декоративно-прикладної творчості тощо.  

Відомо, що виховання як цілеспрямована діяльність вихователів по формуванню відповідних рис і 
якостей людини завжди орієнтоване на вікову групу, у відповідності з можливостями і особливостями, 
які можуть висуватися конкретними виховними завданнями і обиратися визначеними засобами і 
методами вихованого впливу. Психологи пропонують вікову періодизацію: дошкільний вік, раннє 
дитинство - до трьох років (група раннього віку в дитячому садку), переддошкільний 4-й рік життя дітей 
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(молодша група садочка), - дошкільний – 5-7 років (середня група – 5-й рік, старша – 6-й рік і підготовча 
7-й рік життя). Шкільний вік розділяють на молодший (І-ІІ-ІІІ класи), середній (від IV до VIII класу) і 
старший (від VIII до ХІ класу). 

Для повного виховного процесу мусить бути міцний зв'язок між школою і родиною, а також між 
школою, родиною і виховними молодіжними організаціями, які можуть мати великий доповнюючий 
вплив на виховання волі і характеру та патріотизму. Немале місце в житті підлітків особливо з VIIІ 
класу, коли вони повинні зробити вибір дороги, одержати повну середню освіту, має інтерес до різних 
професій, визначення своїх інтересів, до будь-якої шкільної дисципліни чи практичної діяльності, в яку 
вони потрапили. Робота із соціальної орієнтації учнів починається звичайно зі старшого підліткового 
віку, хоча інтерес до окремих професій, закріплений потім спеціальною виховною роботою, може 
проявлятися і у молодших школярів, особливо під впливом сім'ї. 

Більш значно виявляється роль виховання в період ранньої юності, коли завершується етап виховання 
в умовах школи або іншого навчального закладу. В учнів з'являються життєві перспективи і плани, 
формуються основи світобачення, складаються свої погляди на життя і своє місце в житті, хоча і на 
цьому етапі цілеспрямованість виховання здійснюється вихователями, є, без сумніву, визначним, тобто 
тут найбільш яскраво проявляється активність самої особистості, її вибіркове ставлення до сприймання 
різних дій, формуються уміння протистояти асоціальним впливом, знаходити правильний вихід зі 
складних ситуацій, в яких ставить їх життя і які хоч-не-хоч виникають в силу значного розширення їх 
соціальних контактів. 

Головною функцією виховання на цьому етапі є допомога учням у виборі професії, підготовка їх до 
створення власної сім'ї, формування соціальної активності визначення громадянської позиції. Тут 
важливий індивідуальний підхід у вихованні, так як в цьому віці в кожному учневі дуже яскраво 
виявляється індивідуальність, відображення його духовних потреб особистого інтересу. Індивідуальний 
підхід дуже важливий, як для здійснення кращих умов для розвитку індивідуальних задатків і здібностей, 
так і для допомоги тим, хто відчуває труднощі у використанні навчальних програм або допускає 
відхилення від норм поведінки, порушення трудової і суспільної дисципліни. Психологи відмічають, що 
шлях розвитку кожної особистості своєрідний, хоча й існують загальні для тієї чи іншої вікової групи 
ознаки. Так, старшокласники поставлені в таку соціальну ситуацію, коли вони повинні визначити своє 
місце не лише у плані майбутньої професійної діяльності, але й життєвого шляху в цілому. Старший 
шкільний вік - це період інтенсивного фізичного і морального розвитку, соціального визначення, 
включення людини до активного життя держави. На старшокласника впливає нове положення, яке він 
починає займати у суспільстві, колективі, у системі суспільних відносин. Змінюється характер його 
навчальної та громадської діяльності: вона виходить за межі школи. У старших школярів особливо 
інтенсивно розвивається моральна свідомість, з'являється потреба аналізу особистої поведінки, 
внутрішнього почуття. Молода людина здатна встановити, що вона володіє рядом психологічних якостей 
і станів (приязність, взаєморозуміння, принциповість, почуття обов'язку, честь, гідність). Її ідеали більш 
усвідомлені та стійкі. 

Вже напередодні 9 класу учні виявляють глибокий інтерес до інших людей, до їх внутрішнього світу, 
переконань, поведінки. У них з'являється потреба порівняти себе з іншими, оцінити; вони бажають 
розібратися у своїх думках, почуттях, поглядах; помітно зростає їх інтерес до проблеми самовиховання. 

Молодь у порівнянні з дітьми та підлітками стриманіша в зовнішньому вираженні своїх переживань, 
вона в цьому відношенні менш безпосередня. Наприклад, зосереджене обличчя юнака не завжди 
говорить про дійсну концентрацію уваги, сміх не завжди свідчить про радість, веселий настрій тощо. З 
розвитком особистості відношення між психічним процесом і його зовнішнім вираженням стає 
багатозначнішим, що створює свої труднощі для розуміння психіки на основі показників міміки. 

Старший шкільний вік у багатьох відношеннях є "рубіжним". До відмінних у цьому віці 
новоутворень, станів особистості належать: прагнення оновити існуючі форми життя, перегляд власних 
поглядів, збагачення свого духовного світу, системи знань, поглиблення суджень. І в той же час, для них 
характерна повільна перебудова поведінки, прояв агресивності, непослідовність, відсутність стійкого 
контролю над собою та своїми діями. У школярів різко змінюється мотиваційна сторона їх морального та 
естетичного розвитку. Вони швидко засвоюють навчальний матеріал, зростає їх працездатність, 
швидкість мислення тощо. В цей час продовжують розвиватися пізнавальні мотиви, з'являється інтерес 
до нових галузей, переборення труднощів у процесі їх добування, активізується бажання приймати 
участь у громадсько-політичному житті тощо. За спостереженнями С.В. Бондаревської [5], 
старшокласники прагнуть утвердити свою внутрішню незалежність, підкреслити свою самостійність у 
прийнятті життєво важливих рішень, вони здатні до самовиховання та самоосвіти. 

Старший шкільний вік сензитивний у фізіологічному, психологічному, соціальному планах щодо 
формування почуттів, переконань, дій. У цьому віці створюються сприятливі внутрішні та зовнішні 
передумови для формування наукового світогляду, пізнавальних можливостей, інтелекту, виявлення 
творчості у різних галузях науки, мистецтва, громадської діяльності тощо. 
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У цей період сприйняття характеризується цілеспрямованістю, тривалістю уваги, смисловою 
пам'яттю, зростає її об'єм, розвивається теоретичне мислення, уява. Для цьоґо віку характерний розвиток 
пізнавальних інтересів та інтелекту. Більш яскраво намічаються здібності абстрагувати поняття від 
дійсності, робити предметом аналізу власну думку, знаходити і ставити проблеми, тобто, виробляється 
нестандартний підхід до вже відомих питань, розвивається здібність включати власні проблеми до 
спільних. Науковці відмічають тісний взаємозв'язок у цьому віці між розвитком інтелекту і творчими 
здібностями. 

І.С. Кон підкреслює, що квінтенсенцію даного віку складає становлення самосвідомості та стійкого 
образу "Я". Саме в цей період закладаються психологічні, світоглядні підвалини особистості. Як 
підкреслює психолог, "... Найцінніші надбання ранньої юності - відкриття свого внутрішнього світу, який 
означає для юнацтва справжню коперникову революцію" [3]. 

У самосвідомості учня реалізується уява, яку він складає про себе як про індивідуальну цілісність, 
відмінну від інших. Виникає бажання бачити себе кращим, сучаснішим. Порівнюючи себе з ідеальним 
"Я", старшокласник виявляє неадекватність, яка, в свою чергу, викликає внутрішній дискомфорт. 

Потреба у самопізнанні та самовизначенні характеризує ставлення молодої людини і до зовнішньої 
дійсності: у навколишньому вона неодмінно шукає матеріал для побудови своєї особистості. Одним з 
таких матеріалів стає мистецтво. Його твори відповідають на досить значні для старшокласника 
запитання, вони дозволяють емоційно пережити той досвід, який реально поки що не доступний учням, 
зважаючи на обмеженість їх віку та соціального статусу. При цьому вказане призначення виконує не 
лише сучасна культура, а й класичне мистецтво, у якому старшокласника цікавлять духовні пошуки 
героїв. Свідомий чи інтуїтивний потяг отримати певну цілісну концепцію людини породжує нерідко 
пекучий, випереджаючий інтерес до життя дорослих людей. 

Здатність юнацького віку до глибокого, емоційного, адекватного сприйняття зумовлена розвитком 
самосвідомості та збагаченням емоційного світу, які викликають у юнаків та дівчат безліч нових 
естетичних переживань, які неможливо ні виразити, ні осмислити без допомоги мистецтва. У цьому віці 
школярі прагнуть знайти і зрозуміти істину. Як показують психолого-педагогічні дослідження, з 
настанням духовної зрілості учні звертаються до мистецтва за моральними питаннями. Але вони готові 
також і до засвоєння достатньо складних теоретичних знань. У цьому віці посилюється ціннісно-
орієнтаційна діяльність свідомості, пошук смислу життя, самостійне визначення всіх моральних, 
політичних, естетичних ідеалів. У старшокласників проходить інтелектуалізація сприйнять. Сприйняття 
мистецтва у старших школярів набуває самостійного характеру. Вони прагнуть обґрунтувати свої 
пристрасті та ідеали у галузі мистецтва на основі теоретичних знань і шляхом логічних роздумів: свідомо 
мотивується мета, відмічається наполегливе прагнення досягти її, оцінити явище з позиції критерію, 
започаткованого естетичною закономірністю. 

Саме у юнацькому віці проходить становлення естетичної свідомості учнів. Внаслідок цього, у 
старшокласників нерідко спостерігаються різкі зміни у поведінці, серйозні естетичні переорієнтації, що 
робить особливо важливим момент естетичного виховання та освіти, збагачення учнів широким 
кругозором історико-культурних знань про мистецтво, принципів загальнолюдської моралі. 

Так, розвинуту в естетичному плані особистість характеризує наявність гуманістичних якостей і 
почуттів, що складають естетичну свідомість: сталий інтерес до мистецтва, вихований художній смак, 
розвиненість творчих здібностей, грамотне судження про твори мистецтва, можливість самостійно і 
об'єктивно оцінювати його моральний зміст і, як результат, - будувати своє життя адекватно вищим 
нормам людської моралі і естетичної довершеності. 

Вирішення соціальних завдань, формування всебічно розвиненої особистості, задоволення її 
естетичних потреб в умовах відродження її національної культури, народних традицій, звичаїв, обрядів, 
здійснюється на основі таких принципів: Первинність національної культури під час вивчення 
світової, пізнання перлин світового мистецтва через призму національних першоджерел. Залучення дітей  
до вивчення історії рідного краю, його легенд та повір′їв, пісенної творчості та художніх промислів, 
побуту; акумуляція художнього досвіду поколінь певного регіону, етнічної групи, народу в цілому; 
Рідномовність в художньо-виховному процесі. Фольклор як джерело творчості митця об'єднує в собі 
витоки рідної мови, її діалекти, витоки, повір′я, традиції. Саме побутування в молодіжному середовищі і 
традицій народної творчості визначально впливає на процес формування національної свідомості, поваги 
до мови та культури свого народу, його мистецької скарбниці, а відтак і до культурних надбань інших 
народів; Рівноправність інонаціонального та національного компонентів у визначенні форм та 
методів естетичного виховання в національній освіті; Врахування етнопсихологічних особливостей 
національного художнього мислення та відповідність морально-етичним ідеалам народу; Принцип 
регіональності. Кожному регіону України притаманні свої традиції та звичаї, обряди, народний побут, 
мистецтво, ремесла. Принцип регіональності передбачає наслідування художньо-естетичних надбань і 
вимагає в умовах національного самовизначення освіти залучення молоді до активної участі в 
збереженні пам'яток культури, до освоєння традиційних ремесел і народних промислів; Принцип 
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календарної організації естетично-виховної роботи випливає з того, що весь устрій життя народу, свята, 
обряди пов'язуються з народним календарем, що об'єднує національну культуру, традиції, духовність та 
ін [5].  

Слід підкреслити, що українська побутова культура завжди була максимально естетизована, що 
свідчить про творчу обдарованість народу. Сфера побуту відіграє важливу роль у становленні 
особистості дитини, її духовного світу. ЇЇ вплив, сильний і непомітний, відбивається як на світогляді, так 
і на світовідчутті. Він впливає на сприймання особистості, мислення, установки, ціннісні орієнтації, 
визначає людські взаємини, впливає на діяльність людини, її самопочуття, настрій, емоційний тонус, 
смаки та уподобання. Побут являє собою універсальну сферу прояву естетичної культури особистості. 
Формуючи середовище (матеріальне й духовне), людина втілювала свої життєдайні сили (природні сили, 
здібності, потреби, творчість)[2]. 

Специфіка формування естетичної культури молоді засобами української народної педагогіки в 
процесі підвищення рівня їх духовного розвитку  визначається тим, що саме етнопедагогіка увібрала в 
себе усі ті чинники, що передають народну мудрість, накопичену протягом століть, не дозволяють 
розірвати зв′язок поколінь, втратити пам′ять про минуле, є важливим засобом формування як естетичної, 
так і духовної та трудової культури. Життєвість та сила народних традицій в школі - в їх наступності та 
стабільності. Завдяки цьому у молодих людей виховується почуття національної гідності за наше 
минуле, збагачується сьогодення, формуються стійкі естетичні смаки, моральні цінності, виховується 
культура поведінки. Отже, їх використання в процесі підвищення рівня духовності має надзвичайно 
велике, а іноді й вирішальне значення. 

Диференційований підхід до системи практичних завдань та вправ передбачає розширення знань 
молоді про народні свята, звичаї, обряди, фольклор, рідну мову, її виражальні можливості, формує стійкі 
естетичні смаки, ідеали, викликаючи естетичні переживання, спонукає до власної творчості, підвищує 
духовний та розумовий розвиток, впливаючи на формування їх світогляду та поведінку. 

Дослідження виявило таку закономірність: формування естетичної культури молоді у процесі  
підвищення рівня духовності буде ефективнішим, якщо здійснюватиметься засобами української 
народної педагогіки, викликаючи естетичні переживання, роздуми; побут за цих умов може набувати 
художньо-естетичного забарвлення.  

Отож, як бачимо, можливості для  підвищення рівня духовності молодих людей в процесі естетичного 
виховання безмежні. Але результативність багато в чому залежить від того, якими засобами, методами та 
прийомами воно здійснюватиметься. А тому однією з концептуальних основ нового педагогічного 
підходу, на нашу думку, має стати українська народна педагогіка. 
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СПІВПРАЦЯ ШКОЛИ, НАУКИ І ГРОМАДСЬКОСТІ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Аналізуються напрямки взаємодії школи, наукових інституцій і громадськості у контексті екологічного 
виховання школярів. 

П'ята Загальноєвропейська конференція міністрів навколишнього середовища "Довкілля для Європи", 
що відбулася у Києві,  актуалізувала проблеми екологічного виховання підростаючого покоління.  
Особливо на часі – розподіл ролей і забезпечення взаємодії між різними учасниками цього процесу. 
Стосовно учнів загальноосвітньої школи це завдання конкретизується у необхідність налагодження 
співпраці між педагогами, батьками, громадськістю. 

Слід зазначити, що науково-педагогічних досліджень, присвячених цій складній, комплексній 
проблемі, вкрай недостатньо - вивчення окремих аспектів відображено у роботах Семенова В.Д., 
Чепелева В.І. та деяких інших науковців [1-3]. Однак вони не враховують сучасних соціально-
економічних умов і специфіки екологічного виховання. 

Саме тому лабораторією екологічного виховання Інституту проблем виховання АПН України у 2002 
році започатковано дослідження, що передбачає розробку організаційно-методичного забезпечення 
процесу формування екологічної культури школярів у взаємодії школи, сім'ї та громадськості на 
принципах гуманізації, міждисциплінарності, системності.  

Головні питання, на які має відповісти дослідження: Як забезпечити гармонійний розвиток і, 
водночас, уникнути перевантаження школярів? Які екологічні знання дійсно необхідні школярам? Які 
методи забезпечують ефективність формування екологічної культури школярів різного віку? Які 
можливості і реальна роль кожного з учасників навчально-виховного процесу в екологічному вихованні?  

Ці та інші питання стали поштовхом для визначення організаційно-методичних умов екологічного 
виховання школярів: процес екологічного виховання розглядається в контексті цілісного процесу 
розвитку особистості і зорієнтований на досягнення максимальних результатів екологічного виховання 
при раціональних витратах часу, сил і засобів (у тому числі – виходячи з необхідності здійснення інших 
напрямів виховання); екологічне виховання, сприяючи особистісному розвитку школярів, має 
забезпечувати збереження їхнього психічного здоров'я, досягнення особистісної, моральної, 
громадянської зрілості і соціокультурної компетентності; організація екологічного виховання має 
забезпечувати дотримання структури організаційного циклу: постановка мети, планування, контроль; 
необхідна послідовна конкретизація мети екологічного виховання відповідно до психологічного 
механізму формування цінностей особистості та впровадження видів виховних технологій, адекватних 
конкретизованим цілям, віковим та типологічним особливостям учнів;  слід забезпечити наступність 
організації процесу екологічного виховання між ступенями школи та взаємодію між соціальними 
учасниками освітньо-виховного процесу. 

Зазначені умови покладено в основу відповідної Програми організації екологічного виховання у 
школі. 

Програма організації екологічного виховання у школі (орієнтовна) 

№ Зміст роботи Термін 
1. Педагогічна рада з питань екологічного виховання учнів:  екологічна культура як 

складова загальної культури людства; структура екологічної культури особистості 
(внутрішні складові та зовнішні прояви); вивчення екологічної вихованості учнів 
(критерії, методики); поняття організації, наукової організації праці та структури 
організаційного циклу; загальна модель організації екологічного виховання у 
школі. 

вересень 

2. Дослідження рівня екологічних знань учнів (тестування); 
дослідження ставлення учнів до природи та його мотивації (ситуативний тест); 
дослідження ціннісних орієнтацій учнів стосовно природи (ранжування, рейтинг, 
методика незакінчених речень, інші проективні методики); 
дослідження стратегії поведінки стосовно природи (ситуативний тест). 
Типологізація учнів за рівнями сформованості екологічної культури. 
Дослідження взаємодії школи і громадських організацій у екологічному вихованні 
школярів.  

Дослідження стану взаємодії школи і сім'ї в екологічному вихованні учнів; 
підготовленості батьків до екологічного виховання дітей.  
Вивчення стану організації екологічного виховання школярів у позакласній роботі.  

Жовтень 
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№ Зміст роботи Термін 
3. Виробнича нарада класних керівників з питання конкретизації напрямів 

екологічного виховання у плані виховної роботи школи та окремих класів. 
Листопад 

4. Педагогічна рада "Про стан екологічної вихованості учнів школи та напрями його 
покращання" 

Грудень 

5. Диференційоване запровадження особистісно-орієнтованих технологій 
екологічного виховання у навчальному та позакласній виховній роботі з 
врахуванням вікових та типологічних особливостей учнів:  
технологій, спрямованих на корекцію емоційної та мотиваційно-потребнісної сфер 
особистості;  
технологій, спрямованих на формування позитивного досвіду взаємодії з 
природою. 

Упродовж 
року 
 
з листопада  
 
з грудня 

6. Організація об'єднань школярів за інтересами екологічного спрямування. Січень 
7. Презентація у школі громадських екологічних організацій та екологічної діяльності 

інших молодіжних об'єднань. Налагодження співпраці. 
Січень 

8. Батьківські збори "Методична взаємодія школи і сім'ї в екологічному вихованні 
дітей" для різних ступенів школи (початкова, основна, старша).  

Січень 

9. Запровадження різних форм екологічного наставництва та просвітництва серед 
учнів  

З січня 
протягом 
року 

10. Організація спільних екологічних справ для всіх соціальних суб'єктів процесу 
екологічного виховання (учнів, батьків, вчителів, представників влади і 
громадських організацій).  

З січня 
протягом 
року 

11. Спільне засідання методичних об'єднань вчителів природничого циклу та класних 
керівників "Стан та проміжні результати екологічного виховання учнів школи" (за 
ступенями школи: початкова, основна, старша). 

Лютий 

12. Проведення Дня води  Березень 
13. Проведення тижня екології у школі (конкурси, виставки, конференція, презентації, 

зустрічі, практичні природоохоронні акції, тренінги для вчителів тощо). 
Квітень 

14. Визначення динаміки особистісного розвитку школярів та екологічної культури 
учнів упродовж навчального року (методики самоспостереження учнів, групові 
дискусії, інтерпретація поведінки, вивчення продуктів творчої діяльності учнів 
тощо). Розгляд результатів екологічного виховання школярів на підсумковій 
педагогічній раді. 

Травень 

 
Специфічною рисою цієї програми є цілісність, що реалізується через залучення всіх соціальних 

учасників процесу формування і розвитку зростаючої особистості – батьків, вчителів, представників 
влади і громадськості, учнівського колективу. Цілісність також втілюється через принцип наступності 
між освітніми ланками школи – екологічне виховання охоплює всіх учнів школи від першого до 
одинадцятого класу. Водночас, екологічне виховання виступає складовою іншої цілісності – усього  
навчально-виховного процесу школи нарівні з іншими напрямами виховання: естетичним, фізичним, 
трудовим, валеологічним тощо. 

Розроблена Програма була покладена в основу експериментальної роботи, здійснюваної у ЗСШ № 
304 м. Києва протягом 2002-2003 навчального року. Співпраця школи і лабораторії екологічного 
виховання інституту проблем виховання АПН України оформлена у вигляді Угоди, підписаної 
директорами обох установ – академіком, доктором психологічних наук, професором Бехом І.Д. та Шуть 
Г.Є. Слід відзначити надзвичайну зацікавленість, відповідальність і послідовність педагогічного 
колективу школи, а особливо – кафедри біології – у здійсненні усіх заходів, передбачених програмою. 
Саме завдяки їхнім зусиллям програму реалізовано практично повністю. 

Згідно програми, одним з перших етапів роботи було вивчення стану екологічної культури учнів: 
знань, ставлення, мотивів і стратегії поведінки.  Усім учням 5-11 класів було запропоновано відповісти 
на питання:  

Що вивчає наука екологія? 
Які проблеми ми називаємо екологічними? Навести приклади. 
Чи можеш ти брати участь у вирішенні екологічних проблем? Як саме? 
Чим загрожує людству вирубування лісів? 
Чим забруднюється повітря у місті? 
Чи існує загроза забруднення найближчого озера? Чим саме? 
Як ти вважаєш, хто (чи що) є головним забруднювачем довкілля? 
Що таке Червона книга? Навіщо вона? 
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Які з побутових відходів розкладаються у природі? Навести приклади. 
Чи є дикі тварини у місті? Які? 
Анкетування проводилось співробітниками лабораторії екологічного виховання. Учням було 

дозволено не вказувати імені, зазначивши лише клас. Відповіді оцінювались з урахуванням екологічного 
змісту, передбаченого навчальними програмами для кожного класу. Визначались повні правильні, 
неповні правильні, неправильні відповіді. Окремо також фіксувались випадки відсутності відповіді. 
Всього одержано 742 анкети учнів 5-11 класів.  

Дослідження екологічної культури учнів початкової школи здійснювалось в індивідуальних бесідах з 
кожним учнем та з допомогою специфічних методик, що відповідають віковим особливостям і розвитку 
загальнонавчальних умінь учнів цього віку (робота з малюнками, групування об'єктів тощо).  

Не зупиняючись на детальному аналізі, зазначимо, що загалом результати проведеного опитування 
школярів демонструють закономірне поглиблення і розширення екологічних знань учнів з класу в клас. 
Для подальшого дослідження суттєвим є те, що чимало учнів не знають, які відходи є побутовими і які з 
них розкладаються у природі. Це вказує на недостатню увагу до екологічних проблем у побутовій сфері, 
де найперше має виявлятися екологічна культура особистості. Тому має місце певна залежність: чим 
глибше учні усвідомлюють глобальний характер екологічних проблем,  тим менше вони усвідомлюють 
особисту причетність до них і можливість участі у їх вирішенні.  

Враховуючи, що школа, в якій проводилось опитування, знаходиться на околиці міста, поблизу лісу і 
озер, незнання (або недостатнє знання) учнями диких тварин, що мешкають у місті, можна розцінювати 
як свідчення ізольованості процесу екологічного виховання від умов конкретної місцевості. 

Велике занепокоєння викликає те, що 21,6% десятикласників і 35% учнів 11-х класів вважають, що не 
можуть брати участі у вирішенні екологічних проблем чи не дали відповіді на це запитання. 

Ставлення до природи учнів початкової школи характеризується в цілому як емоційно-ціннісне, 
проте воно має свої особливості в учнів кожної вікової категорії: для учнів 1 класу характерне 
переважання естетичного компоненту, 2-го – пізнавального, 3-го – практичного компонентів емоційно-
ціннісного ставлення.  

Ці та інші дані, одержані в ході дослідження стану екологічної обізнаності учнів школи, а також 
відповідні висновки науковців було детально висвітлено на спеціальній педагогічній раді школи у жовтні 
2002 року. Спираючись на одержані результати, на педраді було визначено конкретні заходи – складові 
подальшої експериментальної роботи. 

З метою корекції і формування досвіду взаємодії з природою зі школярами протягом І-ІІ навчальної 
чверті (осінньо-зимовий період) здійснювались окремі екологічні заходи: підтримувався стан озеленення 
шкільних приміщень (класів, рекреацій), проведено заняття з фітодизайну – новорічне оформлення 
школи і житла тощо.  

Згідно основного спрямування експерименту, з його метою і завданнями було ознайомлено також 
батьківський актив на загальношкільних батьківських зборах. Проведене анкетування батьків дозволило 
виявити рівень їхньої компетентності з питань екологічного виховання дітей. Деякі з батьків схвально 
поставилися до активізації екологічного виховання у школі і  запропонували свою допомогу у 
проведенні занять гуртків, організації екскурсії тощо. 

У налагодженні зв'язків школи з громадськими екологічними організаціями найактивнішу роль 
відіграли самі учні – спершу вони за телефоном зв'язались з кожною зареєстрованою організацією, 
дізналися про її завдання і специфіку діяльності. З попередньо складеного переліку 50-ти екологічних 
організацій, що діють у м.Києві (за даними довідників), відгукнулись на запрошення до співпраці зі 
школою лише п'ять.  

Найбільш насичена робота розпочалась навесні, що традиційно пов'язано зі святкуванням Дня води, 
Дня довкілля, Дня Землі. Наприкінці березня науковцями і педагогічними працівниками школи спільно 
було розроблено окрему програму проведення Тижня екології у школі. Цією програмою передбачалось: 
проведення уроків екології у всіх класах від 1 до 11; конференція-презентація екологічних громадських 
організацій; створення учнівських об'єднань за екологічними/природничими інтересами; конкурс 
"Прекрасне у природі"; практичні природоохоронні акції; екологічний тренінг для вчителів. 

Для учнів початкової школи: конкурси творів "Лист зеленому другу" (3-ті класи) та малюнків "Двір 
моєї мрії" (1-2 класи).  

У всіх класах початкової школи проведено тренінг "Збираємось у природу", метою якого була 
корекція поведінки дітей у природі, формування екологічно обґрунтованих поведінкових вмінь і досвіду. 

Учні 1-3 класів також залюбки збирали експонати для виставки товарів з екологічним маркуванням. 
Цю виставку згодом могли оглянути всі школярі, вона викликала жвавий інтерес, який, за свідченням 
батьків, тривалий час не згасав і вдома.  

Підготовка до цих заходів розпочалася заздалегідь і тривала два тижні. Було складено розклад уроків 
екології для учнів 6-11 класів і визначено тему, форму і методи їх проведення. Уроки екології у 8-11 
класах проводили співробітники лабораторії екологічного виховання. У 6-7 класах заняття проводились 
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старшокласниками-волонтерами, підготовку яких здійснювали також науковці. За тематикою для 8 
класів обрано профілактику паління, оскільки це співпадало з навчальними темами з біології. У 9-х 
класах проводилась рольова гра "Кухня" [6], спрямована на формування бережливого ставлення до 
речей, навичок мінімізації і переробки побутових відходів.  

У 10 – 11-х класах для заняття обрано узагальнений аналіз протиріч особистого ставлення кожного до 
природи, що відбувалось у формі тренінгу "Мої протиріччя у ставленні до природи". 

У 6-х та 7-х класах волонтерами-десятикласниками (під патронатом наукових співробітників) 
проведена рольова гра "Створюємо/руйнуємо" [6], мета якої – продемонструвати, що зруйноване 
довкілля практично неможливо відновити, а відновлення потребує значних затрат; діяльність, 
спрямована "на створення", приносить набагато більше задоволення, викликає позитивні емоції, 
порівняно з діяльністю, спрямованою "на руйнування". Таким чином, вправа в цілому направлена на 
усвідомлення цінності природи, формування позитивно-створювального, шанобливого ставлення до неї.   

Про результативність проведеної роботи свідчить пожвавлення внутрішнього життя школи в цілому, 
стійкий інтерес учнів до проблем довкілля. Учні частіше звертаються до вчителів, ініціюючи різні 
екологічні акції і окремі справи. Своє бажання також брати участь у науково-експериментальній роботі з 
екологічного виховання виявили вчителі інших предметів (Тиждень екології було проведено вчителями 
біології).  

Позитивну оцінку одержали застосовані на уроках екології рольові ігри, тренінги, дискусії, завдяки 
яким учні відкривали для себе нові аспекти відомих повсякденних проблем, встановлювали причинно-
наслідкові зв'язки і таким чином усвідомлювали особисту причетність до глобальних екологічних 
проблем і - відповідно – можливість особистої участі у їх вирішенні (особливо це стосується проблеми 
побутових відходів).  

У письмових відгуках, які школярі мали можливість надіслати через "Скриньки вражень і 
пропозицій", встановлені у кабінеті біології, переважають позитивні, емоційні оцінки: "Мені все 
подобається!" або "Класно придумано!" 87,7% відгуків містять пропозиції щодо проведення інших акцій 
екологічного (природничого) змісту. 

Чимало старшокласників виявили бажання співпрацювати з Товариством захисту тварин "SOS", що 
утримує притулок для бездомних тварин - школярі пропонували  свої послуги у якості волонтерів.  

Отже, на шляху налагодження співпраці науковців, школи, сім'ї та громадськості в екологічному 
вихованні школярів одержано перший позитивний досвід, який буде розвинуто у 2003-2004 навчальному 
році. 
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Пустовит Н.А. Сотрудничество школы, науки и общественности в сфере экологического 
воспитания. 

Анализируются направления взаимодействия школы, научных институтов и общественности в 
контексте экологического воспитания школьников. 

Pustovit N.A. Cooperation of school, science and public organizations in the sphere of ecological upbringing. 

Some trends of cooperation of school, scientific institutions and public organizations in the context of  pupil's 
ecological upbringing are analysed.
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РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ У ЕКОЛОГІЧНІЙ ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ 

Аналізується роль вчителя у процесі керування екологічної дидактичною грою як засобу особистісного 
зростання школярів. 

Гуманізація національної освіти передбачає істотні зміни форм навчально-виховної діяльності. 
Залежно від потреб поточного моменту коригуються цілі, засоби і методи педагогіки. Необхідність 
формування різносторонніх якостей особистості потребує не тільки перегляду принципів побудови 
системи освіти, вдосконалення відповідних методів, а і підвищення майстерності вчителя.  

Серед галузей освіти і виховання, названих у Концепції сталого розвитку (1) базовими, екологічна 
посідає одне з чільних місць. На актуальності її проблем наголошувалось і на проведеній у Києві 5-ій 
Всеєвропейській конференції міністрів охорони навколишнього середовища. Прийняття низки 
національних документів з питань екологічної освіти і виховання теж демонструє увагу державних 
органів до  цієї галузі. Незважаючи на те, що елементи екологічної освіти та виховання упродовж 
тривалого часу запроваджуються у систему вітчизняної освіти, гострота екологічної ситуації не тільки не 
знижується, але і зростає. Критичний перегляд загальних аспектів шкільного екологічного виховання 
призвів до висновку, що оскільки основні причини погіршення екологічної ситуації криються у 
свідомості людини, то і змінити цю ситуацію можна лише посиленням ефективності виховних впливів, 
здатних поступово змінити існуючий світогляд і картину світу. Підвищення ефективності шкільного 
екологічного виховання може здійснюватись запровадженням особистісно-орієнтованих методик з 
високим рівнем задіяності емоційно-вольової та діяльнісної сфер учнів. Таким вимогам якнайкраще 
відповідає екологічна дидактична гра. Однак вона вимагає психологічної підготовленості вчителя до 
зміни його ролі та  викладацьких навичок.  

Аналіз наукової літератури свідчить, що екологічна ігрова діяльність школярів стала предметом 
досліджень  С.В. Алексеева, Н.В. Груздєваої., С.В.Тарасова, Т.В. Кучер та ін. Більшість  авторів у своїх 
працях зазначають, що майстерність вчителя у організації дидактичних ігор є необхідною умовою їх 
успішного проведення та виконання навчально-виховних завдань. Базуючись на результатах опитування 
вчителів столиці і столичної області з приводу застосування екологічних дидактичних ігор у шкільному 
навчально-виховному процесі, розглянемо основні прояви та шляхи підвищення майстерності вчителя в 
організації екологічної ігрової діяльності. 

Як виявило дослідження, екологічна тематика посідає чільне місце у шкільному процесі навчання і 
виховання. Матеріалам природоохоронного змісту регулярно приділяють увагу всі опитані вчителі. 
Переважна більшість вчителів Київської області стверджують, що ведуть мову про екологічні проблеми 
на кожному уроці (72,5%), а для киян цей показник набагато нижчий - лише 44%. Це дало підстави для 
висновку про те, що активніша взаємодія з природою учнів області спричинює необхідність її кращого 
вивчення. Можливо також, що не всі вчителі однаково розуміють поняття "екологічна тематика" .  

Близько половини опитаних вчителів застосовують екологічні матеріали лише коли цього вимагає 
програма. Помітна частина міських педагогів використовує для екологічного виховання вільний 
навчальний час уроку, пов'язуючи обов'язковий навчальний та додатковий екологічний матеріал.  

Майже всі педагоги беруть участь в природоохоронних заходах та ініціюють їх. Але популярність тих 
чи інших заходів у місті та поза ним різна. "Першість" по Києву та області посідають заходи, що у 
вітчизняній школі мають довгу історію та велику кількість методичних розробок. Це - різноманітні свята 
та вечори (51% для Києва та 41% для області). Для міста виявились важливими практичні 
природоохоронні дії - 41%. В області цей показник нижчий ( 27%), можливо, тому, що тут подібні види 
діяльності звичні. Для області характерний помітніший відсоток екскурсій у природу з конкретними 
природоохоронними цілями (18%). Для Києва такі цільові екскурсії майже не характерні (3%), що 
пов'язано зі складностями їх організації та проведення.  

Однак, оскільки сума результатів двох вищеозначених заходів і для Києва, і для області становить 
близько 45%,  можемо говорити лише про різні форми природоохоронної роботи в школах міста і 
області. Це підтверджується і популярністю екскурсій-ознайомлень з навколишнім світом (для Києва -
17%, а в області - зовсім відсутні); зацікавленістю лекціями спеціалістів (відповідно 10 та 18%) та 
організацією екологічних стежок, що у місті викликає труднощі ( 0 та 9%). 

Популярність та ефективність застосування різних форм природоохоронної роботи з метою 
підвищення рівня екологічної культури школярів у Києві та Київській області неоднакова. 

Так, вчителі міста вважають найбільш прийнятними теоретично-пізнавальні форми роботи - 
позакласні лекції та бесіди (45%) пізнавальні екскурсії (24%) та збільшення обсягу екологічної 
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інформації, особливо через радіо і телебачення (21%). Останній метод визнається ефективним і для 
області (18%). 

Педагоги області вважають результативними для підвищення рівня екологічної культури учнів поряд 
з теоретичними ще і практичні методи - участь в екологічних акціях - 46% та туристичних походах -14%. 
До того ж, на загальнодержавне зацікавлення вирішенням екологічних проблем сподівається вдвічі 
менша кількість викладачів області, ніж міста. 

Оцінюючи позитивний вплив ігрової діяльності на формування особистості учня, переважна 
більшість вчителів наголошують насамперед на її навчальному значенні, і меншою мірою - на виховному 
впливі. Подібна ситуація, можливо, пояснюється тим, що у вітчизняній педагогіці шкільна дидактична 
гра розглядалась переважно з точки зору відповідності навчальній та розвиваючій меті. Рідше гра 
розглядалась як засіб виховання рис особистості. Зокрема, вчителі вважають, що ігри допомагають 
краще засвоїти матеріал, розвивають розумові здібності, знімають напруження та інформаційне 
перевантаження, викликають інтерес до предмету. Про те, що ігри сприяють спілкуванню дітей, 
створюють умови для прояву людських якостей, виробляють вміння працювати в колективі - тобто 
створюють умови для формування особистої культури, - згадують відповідно 21% та 25% учителів. 

Екологічні ігри більшість вчителів теж прагнуть застосовувати, високо оцінюючи їх навчально-
виховні можливості. Проте, як свідчить опитування, гру як засіб формування екологічної культури 
школярів, вчителі недооцінюють, надаючи перевагу позакласним лекціям, бесідам, участі в акціях тощо. 
А серед застосовуваних екологічних ігор найпоширенішими  є інтелектуальні (кросворди, ребуси, 
загадки), спрямовані на збільшення обсягу знань, і, таким чином, на формування лише когнітивного 
компоненту екологічної культури школярів. 

Крім вищезазначених методичних, дослідження виявило ще і низку організаційних та психологічних 
труднощів, які виникають під час запровадження у навчально-виховний процес екологічних дидактичних 
ігор. Причиною цього вважаємо недостатню увагу до ігрової діяльності як навчально-виховного засобу з 
боку педагогічної науки, і - як результат – відповідний рівень методичної підготовки вчителів з 
організації дидактичної ігрової діяльності. Як свідчить досвід, для проведення екологічної гри чи ігрових 
завдань необхідні розвинуті ігрові вміння та навички як учасників, так і викладача. Вони необхідні 
насамперед для створення ефективного навчального середовища – передумови успішної ігрової 
діяльності.  

Під ефективним навчальним середовищем розуміємо такі характеристики навчально-виховного 
процесу, за яких інтелектуальні здібності учнів активізуються до оптимальних показників. При цьому 
високий темп та рівень навчання підтримується багатою палітрою емоцій, що виникають і розвиваються 
паралельно зі зростанням інформаційного навантаження. В цей же час відчуття внутрішньої свободи і 
невимушеності дозволяє активніше, ніж за звичайних умов навчання, брати участь в обговоренні 
проблем, обміні та засвоєнні інформації. 

Ефективне навчальне середовище одночасно виступає і як результат ігрової діяльності, оскільки 
створюється, удосконалюється та розвивається в ході гри, впливаючи на стосунки між вчителем та 
учнями і після її закінчення. Майстерність вчителя в організації ігрової діяльності і проявляється, 
насамперед, у створенні умов для ефективного навчального середовища. Важливу роль у цьому відіграє 
характер стосунків між вчителем та школярами. Визначальною у даному випадку є особистість вчителя 
та стиль його спілкування з учнями під час звичайного навчально-виховного процесу. Відомо, що 
навчальні елементи (знання, вміння тощо) легше та міцніше засвоюються у невимушеній обстановці, 
коли присутні почуваються вільно. Створення на уроці подібної атмосфери, що водночас не 
супроводжується довготривалою тишею, легше і природніше вдається викладачам демократичного 
стилю спілкування. Прихильники авторитарного стилю відчувають труднощі, запроваджуючи ігрову 
діяльність, оскільки такий метод вимагає демократичніших відносин. 

Відчутним поштовхом для створення ефективного навчального середовища є "перебудова" класного 
кабінету. Процес пересування меблів для створення ігрового простору вже сам по собі настроює учнів на 
зміну  у виді навчальної діяльності, що полегшує проведення гри. Необхідність у такій „перебудові" 
викликана тим, що класна кімната пристосована для умов звичайного індивідуального навчання, в якому 
діяльність учнів щодо спілкування, пересування, невербальних контактів обмежена. А оскільки саме ці 
види діяльності супроводжують екологічну дидактичну гру, виникає потреба у створенні сприятливого 
ігрового оточення. До того ж територіальне розташування вчительського стола і власне викладача 
спонукає учнів до концентрації уваги саме на нього ( що дуже зручно і необхідно під час лекційних та 
інших видів занять). Проте під час ігрової діяльності автоматична "спрямованість" на стіл та вчителя 
заважає, тому і столу, і вчителю краще зайняти менш помітне місце.  

Своєрідність ефективного навчального середовища в ігровій діяльності спочатку викликає у вчителя 
відчуття протесту. Досвід свідчить, що наявність шуму під час проведення екологічної дидактичної гри - 
це зміна у звичному перебігу уроку, яка спочатку важко сприймається не лише вчителем, а й 
адміністрацією школи. Адже саме тиша на уроці традиційно розглядається як показник відмінної роботи 
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вчителя та успішності навчально-виховного процесу. Проведення гри кардинально змінює цей 
стереотип: як правило довготривала вимушена відсутність шуму радше характеризує напруженість 
стосунків вчителя та учнів, ніж ефективність ігрового навчання.Гра - нестандартна форма екологічного 
виховання. Її прийняття вчителем потребує осмислення зміни власної ролі та викладацьких навчальних 
функцій під час проведення гри. 

Проведення дидактичної гри чи запровадження ігрових завдань вимагає, насамперед, зміни у 
психології викладача. Значна частина вчителів дотримується стандартних стосунків "вчитель -учень" на 
уроці – тобто викладач навчає, а учні вчаться; або у будь-якому випадку учні навчаються під 
керівництвом і контролем вчителя. З часом викладач звикає до авторитарної ролі "головного актора", а 
учні - відповідно до ролі пасивних "слухачів, глядачів". Під час гри такі відносини неприпустимі, адже у 
такому випадку занадто жорстке керівництво з боку вчителя зводить нанівець можливості творчого 
самовираження учнів, які має надати гра.  

У грі роль викладача часто зводиться до пояснення ігрового завдання, незначної допомоги в ході його 
вирішення та спостереження за учнями. Здебільшого вчитель має надати "перший поштовх", оскільки  
дидактична гра не може виникнути спонтанно. Це, як правило, здійснюється шляхом постановки певної 
проблеми, обговорення та вирішення якої зацікавлює учнів. Іноді (залежно від рівня спілкування та 
контакту з дітьми) вчитель може брати участь у деяких ігрових завданнях. Проте у будь-якому випадку 
він має пам'ятати, що дуже важливо - вчасно усунутися, ні в якому разі не тиснучи власним авторитетом 
Небажаним є також і недостатнє управління грою з боку вчителя. Результати опитування свідчать, що 
деякі викладачі застосовують ігрові завдання тоді, коли прагнуть відпочити на уроці чи зайняті якимись 
іншими шкільними справами. У такому випадку навчальна гра ніяк не контролюється з їхнього боку. Це 
теж помилкова позиція, (як і надмірний контроль за грою), оскільки відпускання навчальної гри на 
самоплив не дає змоги вчителю вчасно виправити помилки учнів та скоригувати їхні мотиви чи 
поведінку. В таких випадках учні поступово втрачають інтерес до гри. У будь-якому випадку викладач 
не відокремлюється від дидактичної гри, навіть якщо не бере у ній безпосередньої участі. У такому разі 
під час гри не виникає "прірви" між учнями та вчителем.  

Таким чином, дотримання „золотої середини" в управлінні екологічною дидактичною грою теж є 
проявом майстерності вчителя і обов'язковою умовою ефективності екологічної ігрової діяльності.  

Як свідчить досвід, серед учнів загальноосвітніх шкіл практично не зустрічається таких, що не вміють 
гратись. А от вчителі з віком ці навички втрачають, Для їх поновлення і підвищення майстерності 
вчителя у організації та проведенні екологічних дидактичних ігор можуть організовуватись спеціальні 
ігрові тренінги. Вони дають змогу кожному вчителю-учаснику відчути ефективність тих чи інших видів 
екологічної ігрової діяльності.  
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ОВОЛОДІННЯ НАВИЧКАМИ ТА ВМІННЯМИ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СТУДЕНТІВ-ІСТОРИКІВ 

У статті розкривається питання ефективності формування професійної усталеності майбутніх 
вчителів історії шляхом застосування однієї з педагогічних умов, як-от: оволодіння навичками та 

вміннями емоційної саморегуляції діяльності студентів. 

Суспільно-політичні та економічні процеси, що відбуваються в Україні, покликані повернути наш 
народ на шлях світової цивілізації, встановити пріоритет загальнолюдських цінностей. Навчаючи і 
виховуючи сьогодні учнів, суспільство формує свій завтрашній день. Необхідно всю систему освіти, 
розвиток педагогічної науки спрямувати на виховання гуманістичних ідеалів, на демократизацію школи. 

Швидкий ріст професійної майстерності забезпечується не тільки наявністю професійних здібностей, 
але й професійною усталеністю до роботи в школі, що виступає однією з важливих її характеристик. 

Проблема формування професійної усталеності фахівців різних професій не є новою в педагогіці. Так, 
дане питання досліджували  Л.Г. Борисова, І.М. Дімура, А.О. Деркач, З.К. Каргієва, З.Н. Курлянд, Г.О. 
Павлюк, Р.І. Хмелюк.  

Зокрема, З.Н. Курлянд  професійну усталеність визначає як синтез властивостей та якостей 
особистості, який дає можливість упевнено, самостійно, без емоційного напруження виконувати свою 
професійну діяльність, у різних, часто непередбачених, умовах з мінімальними помилками  протягом 
тривалого часу. Там же виділяються й основні ознаки професійної усталеності в педагогічній діяльності: 
[1: 5]. 

Що ж до професійної усталеності вчителів історії, то вона висвітлена мало, хоча і забезпечує 
продуктивність їх діяльності. 

Аналіз наукової літератури засвідчує, що успішність діяльності вчителя багато в чому залежить від 
його професійної усталеності. Саме ця усталеність дозволяє вчителеві історії швидко орієнтуватися в 
мінливих умовах сучасного життя, приймати оптимальні рішення в складних ситуаціях, зберігати 
витримку та самовладання, бути впевненим в собі як учителі історії. 

Отже, для більш швидкого зростання професійної майстерності існує об'єктивна необхідність пошуку 
шляхів удосконалення підготовки майбутніх вчителів історії на основі глибшого розкриття сутності його 
професійної усталеності, а також факторів, що впливають на її формування, та умов, що зумовлюють її 
існування. 

Це стає можливим, на нашу думку, коли навчально–виховний процес, спрямований на підготовку 
майбутніх учителів, залучає студентів ВНЗ до різноманітних видів діяльності, які допомагають засвоїти 
не тільки необхідні знання зі спеціальних предметів, але й розвивають професійні здібності та вміння, 
формують навички управління своїм психічним станом, розвивають уміння комунікативного 
спілкування. 

Формування професійної усталеності студентів-істориків вищих педагогічних навчальних закладів, 
на нашу думку, буде ефективнішим, якщо буде створено комплекс необхідних і достатніх  педагогічних 
умов: поглиблення змістового компонента семінарських занять зі „ шкільного курсу історії та методики 
його викладання", насичення його педагогічною спрямованістю; оволодіння навичками та вміннями 
емоційної саморегуляції діяльності студентів істориків; формування умінь ненасильницької комунікації 
у студентів-істориків під час проходження ними педагогічної практики. 

У цій статті ми розглянемо більш детально одну із цих педагогічних умов, а саме: оволодіння 
навичками та вміннями емоційної саморегуляції діяльності студентів-істориків. Робота над цією умовою 
дасть нам можливість більш ефективно працювати над формуванням таких ознак професійної 
усталеності, як: уміння регулювати свої емоційні стани ( володіти собою, своїм настроєм, голосом, 
мімікою, жестами), швидка реакція на поведінку класу та окремих учнів, уміння приймати правильні 
рішення у зміненій, нестандартній ситуації. 

Оскільки педагогічна діяльність є емоційно напруженою, то вміння майбутнього вчителя регулювати 
свій стан вважається дуже важливим. Емоційну регуляцію у професійній діяльності студенти називали 
однією з перших, коли мова йшла про труднощі, які виникають під час проходження педагогічної 
практики 

Емоційний компонент професійної усталеності майбутнього вчителя проявляється в емоційній сфері 
його особистості, обумовленої переживанням, що відображають його потреби та активізують або 
гальмують діяльність. 

Емоційна напруженість у педагогічній діяльності характеризується переживанням негативних емоцій, 
надмірним збудженням, виснаженням нервової системи. Це призводить до психологічного стресу, 
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заважає вчителеві змінювати рівень емоційного збудження, об'єктивно оцінювати умови проходження 
подальшої діяльності. 

Відсутність емоційної напруженості має поєднуватися зі здатністю вчителя створювати довільно–
потрібний настрій, найповніше використовувати свої потенційні можливості. Проявлятиметься це у 
збереженні вчителем оптимістичного настрою, відсутності страху, пригніченості у нестандартних 
ситуаціях, здатності стримувати свої емоції в складних ситуаціях, що в свою чергу пов'язано зі здатністю 
швидко приймати правильне рішення. Дуже важливо навчитися зменшувати час прийняття рішень. 
Прийняття рішень проявляється передусім у керуванні своїм внутрішнім світом, тобто в саморегуляції. 
Неможливо впливати на інших, не вміючи володіти собою. 

Емоційна саморегуляція полягає в системі розумових дій, спрямованих або на активізацію емоційних 
процесів, або на гальмування, стабілізацію. Об'єктами емоційної саморегуляції вчителя є:  емоційні 
реакції ( гнів, дратування, обурення, страх); стан настрою (депресія, апатія, понижений настрій, 
засмучення). 

Найбільш загальною властивістю всіх об'єктів емоційної саморегуляції вчителя  є негативні 
переживання та пов'язане з ним почуття душевного дискомфорту, що заважає нормальній професійній 
педагогічній діяльності. Тому розумові дії з саморегуляції мають бути спрямовані на ліквідацію цих 
емоційних переживань, на формування душевного комфорту, емоційної стабільності. 

Прийоми саморегулювання емоційним станом покликані допомогти людині керувати своїм настроєм, 
впливати на нього. 

Саморегуляцію умовно поділяють на фізичну і психічну (емоційну). 
Фізична саморегуляція починається з усвідомлення власного фізичного тіла, його стану, характеру 

роботи органів та м'язів. Будь–який акт діяльності включає м'язові дії. Отже, кожний психоемоційний 
стан відбивається на нервово–м'язовій системі та призводить до її зміни. Стрес, утома - результат 
тривалого напруження певних м'язів, постійної готовності працювати чи відбивати агресію. Отож, 
протидією стресу, хвилюванню, утомі є свідоме розслаблення м'язів. Усвідомивши місце напруження, 
треба послідовно розпрямити і уявити важкими і теплими руки, долоні, пальці, ноги, спину, плечі тощо.  

Відпочити – означає розслабитися, для цього достатньо навіть перерви між уроками. Емоційний стан 
педагога - така ж професійна проблема, як і методична підготовленість. Саморегуляція проявляється не 
тільки в умінні знімати напруження, але й викликати відчуття стриманої сили, упевненості в собі, 
енергійності, активності. 

Психологічна саморегуляція полягає в керуванні своїми переживаннями, почуттями, уявленнями, 
увагою тощо. Вона включає вміння змінювати емоційний стан, стримувати гнів, роздратування, образу; 
викликати спокій, робочий настрій; демонструвати впевненість, доброзичливість, оптимізм. Це можливо 
за допомогою фізичних дій, повного зосередження, образного самонавіювання, раціонального 
самоаналізу та інших прийомів саморегуляції. 

Перший спосіб впливу на емоції – це зміна міміки, напруження м'язів, рухів. 
Другий спосіб – повне зосередження на процесі будь–якої діяльності, а не на результатах, зовнішніх 

об'єктах або власних емоціях, поліпшує її якість, покращує пам'ять, мислення. 
Третій спосіб саморегуляції – управління своєю уявою, образне самонавіювання. Керуючи образами, 

які ми уявляємо, ми впливаємо на свої думки, настрій, бажання, потреби. Керувати уявою означає не 
боротися з образами, що виникають, а спостерігати їх немовби збоку, емоційно відокремившишь від 
ситуації, яку ми уявляємо, аналізуючи їх причини, функції, механізми. Мисленне програмування 
(рефлексія) стресових ситуацій на тлі розслаблення (релаксації) дозволяє керувати собою. Самоконтроль 
можливий тільки завдяки осмисленню, прогнозуванню, уявленню наслідків своїх дій. 

Емоційна саморегуляція – це не придушення негативних образів, а зміна їх на такі, що стимулюють 
до корисних справ. На нашу думку, найбільш ефективно оволодіння навичками та уміннями емоційної 
саморегуляції діяльності студентів - істориків реалізується шляхом: а) розвитку педагогічної техніки;  
б) психологічного тренінгу зі складання ситуації успіху; в) аутогенного тренування.  

Педагогічна техніка – це володіння психофізичним апаратом. Це система значної кількості вмінь, які 
дозволяють вчителеві використовувати своє тіло як інструмент впливу голосом, мімікою, лексикою. Ми 
виділяємо дві теми в цьому розділі: голос та міміка вчителя. 

Другим кроком щодо реалізації умови оволодіння навичками та вміннями емоційної саморегуляції 
діяльності студентів-істориків є психологічний тренінг зі складання ситуації успіху. Ситуація успіху – це 
проживання суб'єктом своїх особистісних досягнень в контексті історії його персональної 
життєдіяльності. Вона завжди суб'єктивна, результат зусиль розцінюється тільки в зіставлені із 
результатами вчорашніх зусиль, з позиції завтрашніх перспектив особистості. 

І третім етапом в оволодінні навичками та уміннями емоційної саморегуляції є аутогенне тренування. 
За визначенням Л.М. Мітіної та О.С. Асмоковець, аутогенне тренування – це самостійна тренувальна 
система, яка поєднує в собі окремі сторони декількох психорегулюючих методик. В аутогенному 
тренуванні виробляється висока включеність уваги для свідомого спрямування впливу на регуляцію 
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нервово-психічних процесів  [2: 121]. Запропонована нами система аутогенного тренування визначає 
чіткий порядок вправ у відповідності з послідовністю їх викладення.  

У процесі аутогенного тренування виникає стан релаксації, тобто пасивної концентрації на 
конкретних відчуттях, яке супроводжується почуттям глибокого спокою, зняття напруги та хвилювання. 
У цьому стані дуже добре реалізувати форми самонавіювання, спрямовані на регуляцію різних станів та 
фізичних функцій організму. 

Оволодіння студентами аутогенним тренуванням спрямовано на вирішення двох задач. З однієї 
сторони, це оволодіння вчителем прийомами емоційної саморегуляції, своїм психічним станом в процесі 
навчальної та виховної діяльності. З іншої - методична підготовка майбутнього вчителя історії до 
використання в своїй роботі аутотренінга під час вирішення навчальних та виховних задач. 

В процесі дослідницької роботи нами виділено наступні групи формул самонавіювання, які визначали 
напрямок занять: формули розслаблення та заспокоєння - спрямовані на зняття емоційної напруги, 
нервово-психічного занепокоєння; формули саморегуляції психодинамічних процесів - самовпливати на 
серцево-судинну систему, інші внутрішні органи з метою ліквідації порушень, які викликані емоційною 
напругою; формули оптимізації психічних станів - використовуються як з метою коректування 
емоційних станів негативного характеру, так і для самокерування психічним настроєм; формули 
ліквідації втоми, стимулювання працездатності - сприяють швидкому відновленню втрачених сил; 
формули, які сприяють формуванню певних якостей людини, сприяють посиленню або виробленню 
якостей, які притаманні професійній діяльності: пам'ять, увага, витримка, самовладання, самоконтроль 
тощо. 

Межі витривалості нервової системи існують, і при цьому далеко не кожний учитель знає свої 
можливості, особливо в дозуванні психічних навантажень, уміє правильно оцінювати свої сили – як 
фізичні, так і емоційні. Стабільність емоційного збудження у поєднанні зі свідомим управлінням 
емоційним станом – важлива умова збереження професійної усталеності та фізичної працездатності. 

Дослідження показали, що застосування педагогічної умови оволодіння навичками та вміннями 
емоційної саморегуляції діяльності студентів-істориків в комплексі (розвиток педагогічної техніки, 
психологічного тренінгу зі складання ситуації успіху та аутогенного тренування), найбільш ефективно 
сприяють формуванню професійної усталеності.. 

Розвиваючи вміння регулювати свої емоції, ми працюємо над формуванням таких ознак професійної 
усталеності, як-от: відсутність емоційної напруженості, страху перед дітьми, вміння регулювати свій 
емоційний стан, впевненість в собі як учителі, вміння приймати правильні рішення у нестандартних 
ситуаціях. 
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presents one  of  the pedagogical conditions of quality i.e.  masterihg  the skills and abilities of  emotional self-

regulation of students' activities. 
 



Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 12. Педагогічні  науки 

 

© Зубенко Т.В., 2003 
212 

УДК 378.143 
Т.В. Зубенко,  

викладач, 
(Миколаївський державний університет)  

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Предметом розгляду статті є сучасні форми методичної підготовки майбутнього вчителя іноземної 
мови для початкової школи. 

Серед завдань, які постають перед вітчизняною педагогічною освітою, акцентуємо завдання  
"створення цілісної системи безперервної педагогічної освіти з урахуванням вітчизняного досвіду, 
національних традицій і тенденцій розвитку світових освітніх систем"  [1]. У руслі досліджуваної нами 
проблеми – професійна підготовка вчителя іноземної мови початкової школи – конкретизуємо його як 
завдання створення системи методичної підготовки студентів до роботи вчителя іноземної мови в 
початковій школі з урахуванням як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду такої підготовки, а також 
сучасних світових тенденцій педагогічної освіти. 

Серед публікацій з досліджуваної нами проблеми одні праці присвячені загальній професійній 
підготовці майбутніх вчителів, інші торкаються окремих форм методичної підготовки. 

Ми б хотіли розглянути існуючі сучасні форми методичної підготовки вчителів іноземної мови 
початкової школи в нашій країні і за рубежем та намітити шляхи подальшого удосконалення форм і 
методів професійної підготовки студентів. На кафедрі методики викладання іноземних мов Київського 
державного лінгвістичного університету з 1997 року читається професійно-вибіркова дисципліна 
"Методика навчання англійської мови в початковій школі". Мета курсу полягає в забезпеченні основ 
методичної підготовки студентів до реалізації їх професійних функцій вчителя англійської мови в 
молодших класах: комунікативно-навчальної (формування в учнів молодшого шкільного віку 
мовленнєвої, мовної, соціо-культурної та навчальної компетенцій), розвиваюче-виховної, конструктивно-
планувальної, гностичної та організаторської функцій, які реалізуються засобами англійської мови на 
уроці та в позакласній роботі. На курс відведено 20 годин. Теми занять можна знайти в журналі "Іноземні 
мови" [2: 50-52]. Проведене після читання курсу анкетування дозволило констатувати той факт, що для 
97,2% студентів пріоритетною є тема, пов'язана з ігровою діяльністю на уроці англійської мови. У 66,6 % 
опитуваних високий інтерес викликала тема "Чинні (вітчизняні й автентичні) НМК та альтернативні 
посібники з англійської мови для початкової школи". 61,1% опитуваних студентів віддали перевагу 
роботі з вправами для навчання мовного і мовленнєвого матеріалу. Всі студенти схвалили необхідність 
читання курсу "Методика навчання англійської мови в початковій школі". 

Сьогодні значно розширилися можливості професійно-орієнтованого спілкування вчителів іноземних 
мов – від монокультурного до міжкультурного. Відповідно розширення меж професійно-орієнтованого 
між культурного спілкування вчителів іноземних мов знайшло відображення у навчальних програмах 
підготовки вчителів ряду європейських країн, зокрема Польщі [3], а також Росії [4], де саме професійно-
орієнтоване міжкультурне спілкування домінує як мета навчання. 

Одним зі способів міжкультурного розвитку студентів виступає їх білінгвальна освіта засобами рідної 
й іноземної мов, яка на сьогодні визнається одним із провідних напрямів освітньої політики 
європейських країн. Сучасна професійна білінгвальна освіта студентів засобами рідної й іноземної мов 
реалізується через такі білінгвальні освітні програми, в яких при вивченні предметів циклу вищого 
закладу освіти (ВЗО) обидві мови використовуються як інструмент професійної освіти і самоосвіти 
студентів та які дозволяють підготувати їх до міжкультурного співробітництва в різних сферах 
професійної діяльності фахівців у галузі навчання іноземної мови [5].  

Н.Г. Соколова наполягає на необхідності навчання білінгвального професійного спілкування вчителя 
іноземної мови.  Відповідно сучасною домінантою у професійній підготовці вчителя іноземної мови 
визнається його білінгвальна педагогічна освіта ( як у межах педколеджу, так і на наступних ступнях 
навчання – ВЗО, післядипломна освіта) [6], метою якої є підготовка студента до міжкультурного 
професійно-орієнтованого спілкування рідною й іноземною   мовами. Вивчення студентами курсу 
методики іноземною мовою є характерним для педколеджів Угорщини, Польщі і знаходить широке 
розповсюдження в педколеджах Росії. 

Отже, білінгвальна педагогічна освіта студентів є ще однією сучасною тенденцією іншомовної 
педагогічної освіти [7].  

Формування білінгвальних умінь професійно-орієнтованого спілкування у межах дисциплін 
психолого-педагогічного циклу, так і в процесі вивчення практичного курсу іноземної мови вважається 
досить перспективним сучасним напрямом професійної підготовки вчителя іноземної мови. Сьогодні 
обговорюється й проблема розробки інтегративних курсів (наприклад, основний курс іноземної мови + 
курс сучасної рідної мови + курс методики навчання іноземних мов), одним із цільових завдань яких є 
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формування у студентів білінгвальної професійної компетенції вчителя іноземної мови. Саме такою 
особливістю – поєднання традиційного курсу методики навчання іноземної мови з навчанням 
білінгвального професійно орієнтованого спілкування – й вирізняється згадана вище чинна програма 
методичної підготовки студентів педколеджу, укладена Н.Г. Соколовою. 

Оволодіння учнями, зокрема молодшого шкільного віку міжкультурним іншомовним спілкуванням у 
межах навчального предмета "Іноземна мова" передбачає формування в них певного рівня іншомовної 
комунікативної компетенції [8].  Відповідно вчитель іноземної мови початкової школи повинен уміти 
сформувати в молодших школярів мовленнєву, мовну, соціокультурну, соціолінгвістичну, дискурсивну 
та стратегічну компетенції [9], які, власне, і складають зміст іншомовної комунікативної компетенції. 

Отже, студенти – майбутні вчителі іноземних мов початкової школи - повинні володіти технологіями 
формування кожного виду іншомовної комунікативної компетенції у молодших школярів. Інакше 
кажучи, студенти повинні набути певного рівня сформованості методичної компетенції учителя 
іноземної мови початкової школи, достатнього для успішного формування у молодших школярів усіх 
видів іншомовної комунікативної компетенції як на уроках, так і в позакласній роботі з іноземної мови. 

До початку самостійної роботи у школі майбутнього педагога необхідно не тільки озброїти 
теоретичними знаннями з методики викладання, але й допомогти оволодіти мінімумом практичних 
професійно-методичних умінь. Ось як вирішують цю проблему в Житомирському педагогічному 
університеті ім. І.Франка. На думку викладачів цього вузу, однією з ефективних форм, що дають змогу 
студенту спробувати себе у ролі вчителя, продемонструвати власні розроблені технології навчання 
іноземних мов в учнівській аудиторії може стати методичний театр (МТ) [10]. МТ тут розглядається як 
інноваційний засіб позакласної діяльності з методики викладання іноземних мов, який передбачає 
індивідуальну і командну роботу з методично зацікавленими студентами з метою критичного, творчого 
опрацювання сучасних технологій навчання іноземних мов, адаптації їх до реальних умов навчання у 
школі і вищому закладі освіти, розвитку нових методичних ідей та їх апробації й популяризації серед 
майбутніх та діючих учителів. 

МТ працює в двох напрямах: 1) від студента до студента; 2) від студента до вчителя.  
У межах першого методу – від студента до студента – зусилля членів МТ зосередилися на пошуку 

нових технологій навчання іноземних мов, їх аналізу, адаптації і апробації за умов реального й умовного 
навчального середовища з наступним проведенням експериментального навчання у школі та в 
університеті. У межах цього проекту студенти-члени МТ проводять демонстраційні заняття для інших 
студентів, а також для вчителів методистів м. Житомира. 

Другий напрям – від студента до вчителя – передбачає розповсюдження досвіду через методичні 
експрес-публікації та відеозаписи зразків застосування нових технологій. Результатом плідної кооперації 
студентів у втіленні цього проекту стало накопичення банку ідей з різних проблем  сучасного 
викладання, які знайшли шлях до педагогічної громадськості Житомирщини через експрес-публікації 
методичної газети "Let's Know How", яка виходить двічі на рік і передує педагогічній практиці (кожний 
студент-практикант отримує всі випуски методичної газети на настановчій конференції). 

Таким чином, робота МТ дає змогу активізувати багатообіцяючий професійно-спрямований зв'язок 
між студентами, з одного боку, та між студентами і вчителя, з іншого. 

Якщо зважити, що педагогічний експеримент та впровадження першого власного досвіду студентів 
відбувається в процесі педагогічної практики, то останню можна вважати підґрунтям педагогічних 
досліджень та науково-дослідної роботи майбутніх вчителів. 

Реалізація самостійної та науково-дослідної (як особливого виду самостійної) роботи студентів 
потребує використання різних видів та форм навчальної діяльності з усіх методичних дисциплін, 
прикладами яких можуть виступати: вивчення науково-методичної (основної та додаткової) літератури, 
складання каталогів або банків даних; ознайомлення та узагальнення передового педагогічного досвіду, 
вивчення методичних розробок та порад молодшим вчителям у відповідних періодичних виданнях, 
створення студентами власної методичної скарбнички; самостійний пошук знань з певної теми та 
виконання завдань випереджаючого характеру; участь у проведенні тематичних та методичних 
конференцій (включаючи виготовлення відповідних наочних посібників); написання та захист рефератів, 
контрольних, курсових, дипломних та магістрських робіт. 

При раціональному плануванні,   організації та управлінні самостійною та науково-дослідною 
роботою студентів, керівництві та контролі за проходженням ними педагогічної практики можна 
очікувати підвищення ефективності навчання та відповідного зростання якості методичної підготовки 
спеціалістів. Останнє дозволяє нам прогнозувати появу у недалекому майбутньому спільних 
викладацько-студентських авторських програм, методичних розробок та рекомендацій, нових 
навчальних посібників тощо. 

Майбутнє методики викладання іноземної мови для початкової школи ми бачимо в її інтеграції з 
віковою психологією і педагогікою, з лінгвокраїнознавством і зарубіжною літературою, використанням 
комп'ютерних навчальних програм і відеокурсів. 
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Усвідомлення студентами істини, що в діяльності педагога гармонійно поєднуються теоретичні 
знання та мистецтво, нормативні елементи та творчість стає рушійною силою для самоосвіти, 
теоретичного абстрагування, розвитку педагогічної інтуїції. 

Ми дійшли висновку про необхідність створення оптимальної системи методичної підготовки 
майбутніх учителів іноземної мови початкових класів, яка б поєднувала наступні компоненти:  
використання різних форм організації навчальної діяльності у вищій педагогічній школі: традиційні 
(лекції, лабораторні й практичні заняття, СРС та НДРС) з нетрадиційними (методичний театр, участь у 
роботі методичних об'єднань шкіл, самоосвіта) тощо; включення активних методів навчання (дидактичні 
ігри та педагогічні імітації, методичні ринги та аукціони методичних знань, трансформування передового 
досвіду та власний методичний пошук тощо); перегляд програмового матеріалу з позицій переносу 
акценту на формування у майбутніх учителів методичних умінь та створення відповідного навчально-
методичного забезпечення. 

Запропонована система, на нашу думку, створює умови для максимального розкриття творчого 
потенціалу студентів шляхом удосконалення мотивації навчання, його індивідуалізації, використання 
творчих методів, систематичного контролю підготовки.  

Отже, у професійній підготовці вчителя велике значення має його методична підготовка. 
Удосконалення цього важливого напряму підготовки майбутніх учителів іноземної мови початкових 
класів приведе врешті-решт до формування професійно-мобільних спеціалістів, здатних до швидкої 
адаптації в освітній та соціально-культурній сферах, наділених високим творчим потенціалом та гнучким 
методичним мисленням. 
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ВМІНЬ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ 

Розглянуто теретичні та методичні аспекти фахової підготовки вчителів фізики в межах 
акмеологічного підходу; описано спосіб формування творчих педагогічних вмінь; технологія підготовки 

студента до використання методу моделювання в професійній діяльності. 

Кардинальні зміни, що відбуваються в суспільстві, не можуть не позначитись на реформуванні освіти, 
і зокрема вищої школи. Основним завданням, що диктується часом, є підготовка висококваліфікованих 
професіоналів, конкурентно–спроможних, готових до ринкових і демократичних перетворень, здатних 
жити і творити в інформаційному  суспільстві [1].  

Серед нових наукових напрямків, які дають змогу певною мірою вирішувати цю проблему, варто 
виділити акмеологію. Аналіз ряду науково–метотичних публікацій [3–5, 9, 10] свідчить, що 
акмеологічний підхід є одним із продуктивних напрямків підготовки спеціалістів у вищих педагогічних 
навчальних закладах. 

Акмеологія (від грецьк.– ахме– "розквіт, вершина, вищий ступінь") – комплекс наукових дисциплін, 
об'єктом вивчення яких є людина в динаміці самоактуалізації її творчого потенціалу, саморозвитку, 
самовдосконалення, самовизначення в різних життєвих сферах, професійній діяльності. Шляхи і засоби 
формування спрямованості професійної діяльності, стимулювання здобуття професійної компетентності, 
закономірності, умови та фактори реалізації творчого потенціалу спеціаліста – основні проблеми, які є 
предметом вивчення і дослідження акмеології.  

Акмеологічний підхід  здійснюється через розробку і впровадження відповідних технологій, об'єктом 
вивчення яких є людина в динаміці самоактуалізації її творчого потенціалу, саморозвитку, 
самовдосконалення,  самовизначення в професійній діяльності  [3, 5]. Основною акмеологічною 
проблемою є аналіз того, як саме відбуваються ці процеси і чи існує можливість цілеспрямованого 
впливу на них. Серед чинників, що впливають на процес формування кваліфікованого спеціаліста 
,виділяють [2]: суб'єктивні (мотиви, вміння і здібності), об'єктивні (створення чи існування сприятливих 
умов), суб'єктивно–об'єктивні (зумовлені міжособистісними відносинами). Головна роль тут відводиться 
суб'єктивним чинникам, зокрема вмінням та здібностям педагога. Розроблена Г.C. Даниловою на засадах 
акмеологічного підходу модель професіоналізму педагога, органічно поєднує компетентність, 
особистісну орієнтацію, морально–духовну культуру та акмеологічну професійну позицію. Під 
особистісною орієнтацією розуміють усвідомлення власної соціальної значущості, відповідальність 
перед суспільством за результати своєї педагогічної діяльності, її відповідність морально–духовним 
цінностям суспільства, гуманному особистісно–орієнтованому підходу, забезпечення об'єктивного 
оцінювання навчальних досягнень учнів. Морально–духовна культура вчителя визначає його норми 
поведінки та професійної етики і включає в себе моральну свідомість, моральну діяльність, моральні 
відносини. Вихідним моментом формування морально–духовного світу особистості є знання, а 
основою – світоглядні сприйняття та уявлення. 

Професійна компетентність виступає однією з найголовніших складових професіоналізму педагога з 
точки зору акмеологічного підходу. Під компетенцією (з лат. competentia– "відповідальність") розуміють 
[2] коло повноважень особи, питань, з яких вона має певні знання і досвід. Для педагога виділяють такі 
складові професійної компетенції: психолого–педагогічні і соціальні знання, теоретико–практичні й 
методичні знання, педагогічні вміння та здібності. Теоретична готовність учителя до педагогічної 
діяльності передбачає наявність у нього аналітичних, прогностичних, проективних, рефлексивних умінь, 
практична ж – виявляється в зовнішніх уміннях. 

Висловлюються різні позиції щодо класифікації основних вмінь педагога. Наприклад, 
Г.С. Даниловою запропоновано наступний огляд педагогічних умінь [2]: аналітичні, прогностичні, 
проективні, рефлексивні, організаторські, комунікативні. Проте, на нашу думку, в цей перелік 
обов'язково мають потрапити творчі пізнавальні вміння. Адже в професійній діяльності педагога можна 
виділити, принаймі, три рівні її реалізації: нормативно–репродуктивний, адаптивно–перетворюючий та 
творчо–пошуковий. Саме для здійснення професійної діяльності на третьому вищому рівні, який 
характеризується відходом від шаблонних стереотипних способів діяльності, необхідно відповідним 
чином забезпечувати підготовку спеціалістів навчальними закладами. Отже, фахова підготовка 
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спеціалістів має бути спрямована не лише на засвоєння нормативних схем професійної діяльності, а на 
формування інтересу та творчих умінь для створення (знаходження) власних оригінальних підходів до 
цієї діяльності. Вміння ставити перед собою завдання та творчо їх вирішувати є одним з основних 
критеріїв якісної фахової підготовки педагога. Спираючись на результати досліджень провідних 
науковців [7–9, 11] та власні спостереження ми хочемо виділити такі фактори, що впливають на 
формування у студентів творчих педагогічних умінь у навчальному процесі з фізики у ВНЗ: зовнішня і 
внутрішня мотивація; забезпечення раціональної організації навчального процесу та керування ним; 
застосування творчих методів та прийомів для досягнення поставлених цілей; забезпечення володіння 
творчими вміннями і прийомами діяльності. 

Специфіка педагогічної творчості (а отже і творчих вмінь педагога) полягає, перш за все, в 
спрямованості на вдосконалення існуючих та створення нових форм, методів і засобів педагогічної 
діяльності, здатності педагога прогнозувати та моделювати навчальний процес, відшукувати і 
застосовувати засоби зацікавлення учнів, нові форми навчальних занять, способи ефективного 
використання комп'ютерних технологій в навчальному процесі. Проблема пошуку шляхів підвищення 
ефективності навчання фізики дуже тісно пов'язана з виявленням тих методів, форм і засобів, які 
найбільш сприятимуть залученню учнів до активної пізнавальної діяльності, формуватимуть 
пізнавальний інтерес та пізнавальні вміння, які в свою чергу забезпечать гармонійний розвиток 
особистості із сучасними світоглядними уявленнями, переконаннями, прагненням пізнати довколишній 
світ, вмінням  реалізувати себе, використати свої здібності. Пізнавальні вміння, без яких не можливе 
професійне кваліфіковане виконання обов'язків педагога, можна отримати лише в процесі навчально–
пізнавальної діяльності. Отже, для того щоб залучити студентів до формування їх творчих педагогічних 
вмінь, потрібно навчити їх пізнавати: сформувати їх творчі пізнавальні вміння.  

Педагогічні вміння формуються протягом всього часу діяльності вчителя, проте основа закладається 
ще в стінах навчального закладу. В Рівненському державному гуманітарному університеті підготовка 
майбутніх вчителів фізики здійснюється шляхом поєднання сукупності акмеологічних технологій з 
високим рівнем науково–методичного та комп'ютерного забезпечення. Зусилля викладачів 
спрямовуються на формування професійних знань та вмінь щодо організації різних видів навчальної 
діяльності, постановки фізичного експерименту, розв'язування творчих педагогічних завдань, 
використання сучасних інформаційних технологій та технічних засобів навчання, психолого–методичне 
забезпечення навчальних занять. Як показують результати проведеного нами дослідження, досить 
ефективним методичним прийомом, який дозволяє активізувати навчальну діяльність студентів і сприяє 
формуванню їх творчих педагогічних вмінь, є плановане систематичне залучення їх до вирішення 
змодельованих педагогічних ситуацій різноманітного характеру. В межах нашої проблеми педагогічне 
моделювання слід розглядати як засіб реалізації акмеологічної стратегії фахової підготовки в сучасних 
умовах. Адже в основі акмеологічної підготовки майбутніх вчителів фізики є "проектування студентом 
під керівництвом викладача теоретичної і експериментальної діяльності" [4] та вміння творчо 
організовувати пізнавальну діяльність. 

Набувши статусу загальнонаукової категорії, моделювання успішно застосовується у всіх сферах 
наукової і педагогічної діяльності. Мисленні (ідеальні) моделі є основою теоретичного мислення. В 
даному контексті педагогічні моделі є основою професійного мислення вчителя. Будучи представлені 
матеріалізованими засобами (мовою, знаками), вони є орієнтувальною основою професійної діяльності. 
Варто відмітити, що модель виконує не тільки евристичну, але і прогностичну функцію, що для нас дуже 
важливо. Модель може бути як вторинною стосовно модельованої системи, так і первинною стосовно 
неї. В якості первинних моделей щодо об'єктів, які моделюються, виступають проекти, розпорядження, 
прогнози і т. ін. Виходячи з цього, можна стверджувати, що моделювання – один з основних засобів, 
володіти і використовувати який повинен педагог прогнозуючи, передбачаючи, проектуючи навчальний 
процес в цілому чи окремі його фрагменти.  

Перший етап – це моделювання фрагмента творчої навчальної діяльності на основі її системно–
структурного аналізу. Цей етап має на меті засвоєння студентами технологій проектування різних 
фрагментів творчої навчальної діяльності, виходячи з парадигми, що організація будь–якого виду 
навчальної діяльності може бути технологізована, тобто являти собою певну технологічну систему,  яка 
включає в себе систему дидактичних  цілей організації даного виду навчальної діяльності; систему 
дидактичних вимог, дотримання яких забезпечує досягнення системи цілей; систему засобів організації 
навчальної діяльності, до складу якої входять система засобів проблемно–змістового забезпечення, 
засобів керування діяльністю, засобів забезпечення зворотного зв'язку (засобів контролю); а також 
методичні вказівки щодо їх застосування. 

Важливим етапом у формуванні практичних умінь і навичок майбутніх вчителів є практична 
реалізація моделей, розроблених на рівні сценарію. Це здійснюється під час педагогічної практики, а 
також на практичних заняттях шляхом застосування технології ігрового навчання. Технологія ігрового 
навчання ґрунтується на ігровому навчанні і діловій навчальній грі. Нагадаємо, що ділова гра – це форма 
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відтворення предметного і соціального змісту професійної діяльності, моделювання системи відношень, 
характерних для даного виду практики. Проведення ділової гри становить собою розгортання особливої 
(ігрової) діяльності учасників на імітаційній моделі, що відтворює умови та динаміку конкретного 
процесу [4]. Шляхом ділової навчальної гри здійснюється тестування педагогічної моделі на її 
придатність щодо практичної реалізації. Як правило, практика вносить свої корективи в розроблений 
педагогічний проект, збагачуючи при цьому педагогічний досвід вчителя. 

Такий підхід ґрунтується на представленні навчальної діяльності як системи, з певною структурою 
основних компонентів. Модель, яка відображає діяльність, у певній її декомпозиції є  одночасно засобом 
дослідження і результатом проектування. 

Педагогічне моделювання творчої пізнавальної діяльності включає моделювання суб'єкта діяльності, 
засобів проблемно–змістового забезпечення, процедури діяльності, продукту діяльності, умов діяльності. 

Моделювання навчальної діяльності розглядається як багаторівневий  процес, виділяючи при цьому, 
як мінімум, три рівні: концептуальний, технологічний та рівень педагогічної реалізації. 

На концептуальному рівні розробляється ідеальна модель навчальної діяльності як система. 
Описуються її компоненти і взаємозв'язки між ними. Визначаються дидактичні принципи організації 
діяльності та психологічні механізми її здійснення, а також аналізуються методологічні і кібернетичні 
аспекти. Цей рівень моделювання розглядається, як правило, на лекційних заняттях, і модель навчальної 
діяльності подається студентам у готовому вигляді. 

На технологічному рівні визначаються засоби, методи і прийоми реалізації діяльності. 
Конкретизуються компоненти діяльності: модель суб'єкта, засоби, процедура, умови. 

Рівень педагогічної реалізації передбачає розробку проекту на рівні сценарію. Останній конкретно 
описує дії суб'єктів навчального процесу на кожному етапі діяльності. Моделювання навчальної 
діяльності на технологічному рівні і на рівні педагогічної реалізації відпрацьовуються студентами на 
практичних заняттях та під час проходження педагогічної практики. 

Потрібно зазначити, що проект, виконаний на найвищому рівні узагальнення (концептуальному 
рівні), є орієнтувальною основою, своєрідним технологічним інваріантом для проектування на нижчому 
(технологічному) рівні, а проект технологічного рівня слугує орієнтувальною основою для розробки 
конкретного сценарію діяльності. Матеріалізованим відображенням результату педагогічного 
моделювання на технологічному рівні є евристичний модуль творчої діяльності, який складається з 
окремих блоків: блок цілепокладання  і мотивації, блок проблемно–змістового забезпечення, блок 
навчаючого впливу або керування діяльністю, інформаційний блок, блок контролю. 

З цією метою, крім практичних та лабораторних занять зі шкільного курсу фізики з методикою 
викладання, в навчальний процес впроваджено спецкурси: "Основи науково–педагогічних досліджень", 
"Методика і методи організації науково–технічної творчості учнів", "Методика організації і проведення 
факультативних занять".  

Програма спецкурсу "Основи науково–педагогічних досліджень" передбачає методологічну 
підготовку студентів до творчої пошукової діяльності, ознайомлення із методами педагогічних 
досліджень (педагогічне моделювання, системний підхід, історико–методологічний аналіз тощо). Таким 
чином, спецкурс "Основи науково–педагогічної діяльності" виконує пропедевтичну функцію у 
відношенні до інших двох (тому він читається раніше).  

Лекційний курс спецкурсу "Методика і організація науково–технічної творчості учнів" передбачає 
вивчення психолого–педагогічних умов розвитку науково–технічної творчості, організаційної та 
навчально–методичної діяльності вчителя, з теоретичними засадами організації творчої пізнавальної 
діяльності за допомогою методів педагогічного моделювання. Метод моделювання є одним із методів 
наукового пізнання і є однією з основних складових компетентного педагога, педагога–новатора 
(дослідника), творчого вчителя. Лабораторний практикум  спрямований на вироблення у студентів умінь 
організовувати технічну творчість учнів, моделювати, конструювати, виготовляти прилади, пристрої, 
діючі моделі. В основу практикуму покладена радіоелектроніка, що зумовлюється її провідною роллю в 
науково–технічному прогресі. 

Під час вивчення спецкурсу кожен студент самостійно працює над розробкою та створенням 
демонстраційного приладу, установки, моделі тощо. При контролі роботи студентів особлива увага 
звертається на ступінь сформованості творчих вмінь та здібностей, які стануть в нагоді молодому 
вчителю в організації технічної творчості в школі. 

Курс "Методика організації і проведення факультативних занять з фізики" має за мету підготовку 
майбутніх учителів фізики до практичної професійної діяльності, зокрема для формування знань, умінь 
та навичок у проведенні різноманітних факультативних занять з фізики, ознайомити студентів з науково–
методичною літературою щодо організації і методики їх проведення та оволодіти особливостями 
підготовки до них [6]. 

Таким чином, у нашому ВНЗ здійснюється підготовка майбутніх вчителів до роботи в гуртках і 
факультативах з учнівською молоддю, формуються їх творчі пізнавальні вміння та інтереси, 
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розвиваються їх креативні здібності, забезпечується диференційований та особистісно–орієнтований 
підхід в навчальній діяльності. Впровадження вказаних спецкурсів сприяє також активізації пізнавальної 
діяльності студентів, ознайомленню їх із особливостями роботи з окремими приладами та установками, 
навчає правильній експлуатації їх в шкільному фізичному експерименті. Підготовка майбутніх вчителів 
до організації пізнавальної діяльності сприяє виробленню в них самих вмінь та навичок творчої 
діяльності. 

Очевидно, що важливим аспектом розглянутої проблеми є розробка і впровадження в навчальний 
процес суміжних навчальних курсів, об'єднаних єдиною акмеологічною стратегією формування творчого 
фахівця, системи акмеологічних навчальних технологій, що, власне, і буде предметом подальшого 
дослідження в цьому напрямку. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

Розкривається структура соціальної відповідальності старшокласників, новітні технології її 
формування  в аспекті підготовки до такої діяльності студентів педагогічних навчальних закладів. 

У Законі України "Про освіту ",  Державній національній програмі "Освіта" ("Україна XXI століття"), 
"Концепції національного виховання" знайшли відображення основні вимоги до підготовки педагогічних 
кадрів і рівня їх професіоналізму. Реалізація зазначених у цих документах завдань потребує розв'язання 
низки проблем, однією з яких є підготовка педагогів, які повинні забезпечувати ефективну діяльність 
загальноосвітньої школи, того соціального інституту, який формує особистість на засадах 
загальнолюдських і національних морально-духовних цінностей, що, в свою чергу, окреслює вимоги до 
інтелектуальних та моральних якостей учителя. 

Окремі аспекти формування професіоналізму вчителя розглядаються у працях вчених-педагогів 
Т. Бутенко, В. Кан-Каліка, Я. Коломинського, Н. Лисенко, С. Мельничук, А. Мудрика, Г. Нагорної, 
Д. Петрової, В. Писаренко, І. Прокопенка, І. Синиці, Г. Тарасинко, Г. Шевченко, Т. Яковлєвої. Проблеми 
формування соціальної відповідальності учнів загальноосвітньої школи знайшли відображення у 
дослідженнях К. Абульханової-Славської, І. Беха, М. Левківського, М. Савчина та ін. 

Зазначимо, що формування професійної компетентності майбутніх вчителів передбачає чіткого 
усвідомлення ними суперечностей та закономірностей виховного процесу в загальноосвітніх виховних 
установах, зокрема й  щодо керування розвитком відповідальності учнів. 

Завданням даної статті є розкриття структури соціальної відповідальності старшокласників та 
технології її формування в аспекті підготовки до такої діяльності студентів педагогічних навчальних 
закладів. 

Наше дослідження соціальної відповідальності дозволило розкрити сутність та структуру даного 
поняття щодо проблеми формування цього психологічного утворення у сучасних старшокласників. 
Соціальну відповідальність старшокласників ми розуміємо як генералізуючу якість, що характеризує: 
соціальну типовість особистості, тобто її здатність дотримуватися у своїй поведінці й діяльності 
загальноприйнятих у даному суспільстві соціальних норм; вміння об'єктивно прогнозувати, проектувати 
власні дії; здійснювати адекватну самооцінку і самоконтроль; активно й соціально-значуще виявляти свої 
індивідуальні здібності; виконувати рольові обов'язки та звітувати за власні дії. 

У структурі соціальної відповідальності старшокласників ми виділяємо емотивний, когнітивний та 
практичний компоненти . 

Важливою умовою розвитку відповідальності у старшокласників є удосконалення їх діяльності, 
задоволення в ній основних особистісних потреб у самоствердженні, самовизначенні та самореалізації. 
Задоволення цих потреб у процесі та в результаті виконання обов'язків, завдань, доручень забезпечує 
набуття останніми особистісного смислу.  

У старшому шкільному віці закріплюються широкі соціальні мотиви громадського обов'язку, 
необхідність приносити користь своїй державі. Соціальні мотиви стають більш диференційованими і  
дійовими за рахунок розширення спілкування школярів з ровесниками і вчителями. За сприятливих умов 
виховання закріплюється структура мотиваційної сфери, встановлюється збалансованість між окремими 
стимулами. 

Виникають нові мотиви професійного та життєвого самовизначення. Старшокласники при 
обґрунтуванні системи цілей навчаються враховувати перспективи свого індивідуального 
самовизначення, а також соціальної значущості цілей, передбачення соціальних наслідків своїх вчинків 
[1: 71]. 

Характерною рисою ранньої юності є формування життєвих планів, які виникають, з одного боку, як 
результат узагальнення цілей, які ставить перед собою особистість як наслідок побудови "піраміди" її 
мотивів, постановки ціннісних орієнтацій, а з іншого – як результат конкретизації цілей і мотивів [2: 90]. 

"Життєві плани пов'язані з прагненням старшокласників зайняти визначене соціальне становище у 
суспільстві, яке дозволить їм задовольнити потребу у самореалізації. Соціальне становище, у свою чергу, 
зумовлює спосіб життя людини, її поведінку, дії, вчинки. Відповідно, життєві плани молоді визначають 
їх поведінкові орієнтації" [3: 76–77]. 

Проте у старшому шкільному віці виявляється суперечність між потребою у формуванні життєвої 
перспективи та недостатньою самостійністю і готовністю до самовіддачі заради майбутньої реалізації 
своїх життєвих планів. 
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Соціальне самовизначення і пошук себе, власного "Я" нерозривно пов'язані з формуванням 
світогляду, який в свою чергу включає в себе соціальну орієнтацію особистості, тобто усвідомлення себе 
частиною соціальної спільноти, вибір свого майбутнього соціального стану. 

Саме в юнацькому віці достатньо виявляється педагогічна обдарованість молоді. Готувати майбутніх 
учителів потрібно ще в школі, оскільки висококваліфікованим педагогом може стати той, хто виявляє 
інтерес і нахили до роботи з дітьми. Наша практика дозволяє стверджувати придатність до педагогічної 
роботи юнака чи дівчини. Тому працівники ліцею (куратори, вихователі, вчителі) мають можливість 
перевірити педагогічну обдарованість ліцеїстів, прогнозуючи тим самим їхній розвиток. 

Дані нашого формуючого експерименту засвідчують, що старшокласники елітних навчальних 
закладів прагнуть не лише реалізувати виконавські завдання, але й, виступаючи неодноразово у ролі 
лідерів, бути учасниками самого педагогічного процесу. Таке особистісне зростання забезпечується 
передусім реалізацією особистісно зорієнтованих виховних технологій, котрі апробовані нами у процесі 
самого експерименту. 

Насамперед у зв'язку з тим, що старшокласникам невідомі знання про психіку людини, самих себе, 
вміння конструктивної взаємодії з оточуючими, рефлексії, протягом трьох років у Житомирському 
педагогічному ліцеї нами прочитаний факультативний курс: "Соціальна відповідальність особистості: 
психолого-педагогічний аспект". При цьому ми спиралися на концепції І. Беха, Л. Виготського, 
Г. Костюка про структурні компоненти, параметри і виміри зростаючої особистості. 

При вивченні вищезазначеного факультативного курсу у старшокласників задовольняється потреба в 
осмисленні власної природи, розкритті своїх реальних ще не знаних можливостей, розвитку вміння 
давати вірну самооцінку, озброєння вихованців системою сучасних психологічних знань про розвиток 
особистості, форми та механізми самовдосконалення, в орієнтації учнів на правильний вибір свого місця 
у системі суспільної діяльності людей, спрямуванні на пошук шляху самотворення.  

Даний курс реалізується за принципами: "Від самоаналізу через самовиховання і самовдосконалення 
– до самореалізації", "Я себе знаю, самовиховую, самовдосконалюю", "Я себе вдосконалюю, реалізую, 
шукаю своє місце в житті". 

Саме входження в "ліцейську сім'ю" для першокурсників – це перехід до нової соціальної ролі, життя 
за новими нормами та правилами, прийняття нового соціального статусу, який вимагає підвищеного 
почуття відповідальності, засвоєння усталених традицій, групової культури. Соціальна адаптація, тим 
самим, стає одним із механізмів взаємодії, соціалізації особистості ліцеїстів.  

Тому на цьому етапі дієвими є вивчення учнями вищезазначеного факультативного курсу, отримання 
знань про самих себе шляхом використання таких форм, як дискусії, рольові ігри, тестування для 
кращого самопізнання молодих людей. 

На заняттях старшокласники складають індивідуальні програми соціально-особистісного 
зростання, які допомагають їм усвідомити власні можливості, особливості характеру, визначити 
напрямок саморозвитку і самовдосконалення на шляху до соціального відповідального та соціального 
компетентного зростання.  

Психологами (І.Бех, Л.Виговська) доведено, що емпатійні переживання успішно формуються з ранніх 
шкільних років. Проте наш досвід засвідчує, що такі достатньо розвиваються за сприятливих умов й у 
старшокласників. У цьому зв'язку серед технологій доречними є використання психомалюнку, 
психодрами, психотренінгу. Саме в ситуації суб'єкт-суб'єктної взаємодії юнаки і дівчата здійснюють 
спробу "поставити себе на місце іншого". Тим самим вони трансцендентують (за В. Франклом), тобто 
мають змогу "подивитися на себе очима іншого". Це приводить до виникнення позитивних психічних 
змін, зокрема, до утвердження мотиву взаємодопомоги. 

Суттєвим у цьому зв'язку є соціально-психологічний тренінг, мета якого – самопізнання та 
самодослідження (аналіз, зворотній зв'язок, рефлексія). Це, у свою чергу, дозволило реалізувати потреби 
ліцеїстів в активній діяльності, спілкуванні і, спираючись на позитивне в собі, досягти стану внутрішньої 
рівноваги, збагатитись спеціальними уміннями і навичками, необхідними для успішного процесу 
спілкування і самокорекції як визначальних умов соціалізації особистості. Також приділялася увага 
формуванню особистісних якостей старшокласників, їх почуттів, умінню аналізувати свій досвід, 
вихованню у ліцеїстів шанобливого ставлення до себе й оточуючих, розвитку умінь досягати компромісу 
у складній ситуації.  

Цікавою з точки зору змістовної морально-перетворювальної діяльності старшокласників є 
трансактний аналіз. Згідно з ним, кожна людина володіє трьома станами "Я": 

– стан "Дитина" – це різноманітні дитячі переживання, бажання, захоплення тощо; 
– стан "Батько" – внутрішні надбання як результат батьківського навіювання, настанов, вимог; 
– стан "Дорослий" ототожнюється із самостійними рішеннями суб'єкта з об'єктами оцінки реальності і 

моральним вибором. 
Сила стану "Дорослий" виявляється переважно у стримуванні непродуманих реакцій станів "Батька" і 

"Дитини", що дозволяє виграти час для прийняття більш продуктивних рішень. Чим більше вихованцеві 
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відомо про зміст "Батько" і "Дитинф", тим легше йому відокремити їх від "Дорослого", "розкласти все на 
полиці". Якраз це і потрібно для розвитку у вихованця стану "Дорослий". 

За відповідної педагогічної роботи всі ці три "Я" – стани мають бути усвідомлені вихованцем. До 
стану "Дорослого" дитина може наблизитись, "вслуховуючись" у самого себе. У складній ситуації 
людина може відчути миттєве полегшення, просто задавшись питанням: "Хто в мені зараз говорить?" [4: 
14–15]. 

Використання соціодрами у виховній роботі також сприяє розвитку соціалізації старшокласників у 
постійних ситуаціях вибору, від яких залежить їх подальше життя. Тому важливо розвивати у юнацтва 
здатність обдумувати конкретні події і своє "Я" в контексті цих подій: зв'язок, залежність, інтерес, вплив, 
а також здатність передбачати результати свого вибору. 

Аналіз теорії і практики дозволяє визнати виховну систему школи (класу) як способу (укладу) життя 
учнівського колективу, всі сторони (компоненти) якого підлягають певним цілям і забезпечують у 
процесі свого функціонування досягнення заданого результату – певних меж розвитку моральних 
якостей особистості [5, 7]. 

Загалом, під управлінням системою виховання учнів у позакласній роботі ми розуміємо інтеграцію 
взаємодії суб'єктів процесу виховання на основі раціонального визначення та реалізації його методології, 
мети, змісту, форм і методів здійснення [6, 9]. 

Основними компонентами системи проектування виховного процесу в школі, за О. Коберником є: 
– психолого-педагогічна діагностика вихідного стану об'єкта педагогічної діяльності; 
– психолого-педагогічна діагностика педагогічної ситуації функціонування об'єкта; 
– визначення та обґрунтування педагогічних способів впливу на процес досягнення бажаного стану 

об'єкта з конкретизацією педагогічних завдань; 
– прогнозування динаміки активності об'єкта педагогічного регулювання та динаміки його змін під 

впливом педагогічної активності, визначення етапів контрольної діагностики; 
– планування та організація діяльності об'єкта; 
– моніторинг динаміки активності об'єкта педагогічного управління; 
– поточне регулювання та корекція шляхів управління виховним процесом; 
– підсумкова діагностика рівня стану об'єкта, співставлення його з прогнозованим, розробка проекту 

для нового етапу та розвитку об'єкта [7: 69–70]. 
У своїй роботі ми керувалися загальноприйнятим у педагогіці положенням про те, що важливих 

моральних якостей особистість набуває у процесі активної предметно-перетворювальної діяльності, 
засобами якої юнацтво задовольняє свої потреби у дії та спілкуванні. 

"Відповідальності не можна навчити, нею не можна оволодіти, лише засвоївши ті чи інші правила і 
знання. Людина стає відповідальною не завдяки відкладеним на поверхні свідомості цих правил і знань, а 
внаслідок проходження через реальні життєві ситуації та обставини, в яких є моральній конфлікт, 
сутички різних смислових рівнів. Моральний початок є наслідком пережитого у житті ставлення до 
дійсності, яке постійно поновлюється життям" [8: 16]. 

Щоб забезпечити активну позицію ліцеїстів у досягненні цілей і завдань системи виховної роботи, 
педагогічний колектив ліцею залучає їх до визначення цих цілей і завдань. Юнаки і дівчата ліцею 
заявили про себе як окрему свідому громадську силу, що здатна на певну відповідальність, бажає 
виконувати обов'язки і мати реальні права щодо організації навчального процесу, позашкільної 
діяльності та особистісних взаємин між учнями, педагогами, батьками. 

Результати досліджень дозволяють стверджувати, що ефективність виховання особистості школяра 
сучасної загальноосвітньої школи якісно зростає в умовах орієнтації виховної роботи на розвиток 
самоврядування. 

Ефективність учнівського самоврядування, як засобу виховання особистості школяра визначається 
створенням такого мікросоціального середовища, в основі якого лежить формування соціальної 
відповідальності у процесі спільної діяльності, взаєморозуміння, забезпечення гідного місця кожної 
особистості у колективі, повагу до її думок, вихованню у дусі соціальної комунікабельності, 
вимогливості до самого себе, до інших [9:188]. 

Використання запропонованих виховних технологій мають значні потенційні можливості для 
формування соціальної відповідальності у старшокласників, а також відкривають  шлях до їх 
самовдосконалення і самореалізації. 

Загалом, оволодіння зазначеними новітніми технологіями формування соціальної відповідальності 
юнаків і дівчат шкільного віку студентами здійснюється засобами психолого-педагогічних дисциплін за 
умови особистісно-орієнтованої пізнавальної діяльності та утвердження у них здатності до творчості.  
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ПАТРІОТИЗМ СТАРШОКЛАСНИКІВ:  НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВАННЯ 

Аналізуються обґрунтовані та експериментально апробовані технології з формування патріотизму 
старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів. 

На сучасному етапі національного духовного відродження у зв'язку з тривалою економічною кризою 
(котра позначилася й на соціальній сфері) все більшої гостроти набуває проблема формування у 
підростаючих поколінь почуття любові до Батьківщини, відданості молодих справі зміцнення 
державності, активної участі у діяльності та життєтворчості. 

У Державній національній програмі "Освіта" ("Україна ХХІ століття"), Законах України "Про 
освіту", "Про загальну середню освіту" як стратегічні визначаються завдання виховання в особистості 
любові до Батьківщини, усвідомлення свого громадянського обов'язку на основі національних і 
загальнолюдських духовних цінностей, утвердження якостей громадянина-патріота України для 
збагачення і примноження на цій основі культурного і творчого потенціалу нашого народу. У "Концепції 
виховання особистості в умовах розвитку української державності" підкреслюється необхідність 
утвердження у шкільної молоді "почуття патріотизму, відданості Батьківщині, й водночас відчуття 
належності до світової спільноти" [1, 3].  Виходячи із зазначеного вище, проблема формування 
патріотизму, зокрема у сучасних старшокласників, постає у всій її гостроті.  

Зазначимо, що проблема патріотизму, сутності патріотичної свідомості, почуттів індивідів, зокрема й 
любові до батьківщини, знайшла своє відображення у вітчизняній (В. Бичко, Л. Буєва, І. Надольний, 
Л. Сохань, І. Стогній, О. Забужко, В. Шинкарук) та зарубіжній (І. Кант, К. Роджерс, Е. Фромм та ін.) 
філософії. Для нас важливими є положення про взаємозалежність людини і суспільства, про активне, 
дієве виявлення патріотизму індивідом у діяльності та спілкуванні. 

У психології поняття "патріотизму" досліджується (І. Бехом, А. Богуш, М. Боришевським, 
Л. Долинською, О. Киричуком, В. Котирло, Ю. Трофімовим, О. Роменцем, О. Чебикіним та ін.). Суттєво, 
що більшість психологів обстоює думку, що в результаті активної пізнавальної, альтруїстичної, 
громадсько-корисної діяльності відбувається присвоєння досвіду школярами. Це, в результаті 
інтеріоризації, слугує утвердженню, зміцненню патріотизму як генералізуючого новоутворення 
середнього та старшого шкільного віку. 

Серед видатних вітчизняних і зарубіжних вчених-педагогів до цієї проблеми зверталися 
Я. Коменський, Г. Сковорода, К. Ушинський, О. Духнович, А. Дістервег, Г. Ващенко, І. Огієнко, 
С. Русова, Дж. Дьюї, А. Макаренко, С. Френе, Я. Корчак, В. Сухомлинський та ін. Зокрема, 
К. Ушинський вперше обґрунтовує поняття "малої батьківщини". В. Сухомлинський, у 60-ті рр. XX ст. 
досить глибоко розкриває сутність патріотичних почуттів учнів загальноосвітньої школи (її різних 
вікових груп) як складників духовності.  

В Україні проблеми патріотизму школярів досліджували А. Бондар, В. Бондар, О. Захаренко, І. Зязюн, 
А. Дем'янчук, О. Мороз, І. Ткаченко, О. Рудницька, В. Фарфоровський, Т. Шашло, М. Шкіль, 
М. Ярмаченко та ін. Зокрема, академік АПН України О. Захаренко апробував модель школи-родини 
щодо утвердження у дітей і учнівської молоді почуття малої батьківщини, бережливого ставлення до неї 
та зміцнення у юних історичної пам'яті. 

Завданнями даної статті є окреслення новітніх виховних технологій з формування патріотизму 
сучасних старшокласників у закладах нового типу.  

Під патріотизмом ми розуміємо здатність юнаків і дівчат ідентифікувати себе з українським 
народом, почуватися громадянами Української держави та потребу у постійному самоствердженні 
для власного духовного, інтелектуального різнобічного зростання й утвердження демократії і блага 
самого суспільства. У структурі патріотизму старшокласників ми виділяємо когнітивний, 
етноідентифікаційний, емоційно-мотиваційний та практичний компоненти, які у своїй сутності і 
віддзеркалюють саме поняття. В реальній практиці всі компоненти розвиваються в органічному 
взаємозв'язку та взаємозалежності [2].  

Серед шляхів формування патріотизму старшокласників, виходячи з нашої тривалої 
експериментальної апробації, доцільно віділити:  факультативи "Національно-патріотичне виховання 
старшокласників засобами народознавства"; "Відомі культурні пам'ятки та діячі культури і науки 
Житомирщини"; психолого-педагогічний тренінг ЗІПОПО, діяльність клубу "Я і мистецтво", включення 
юнаків і дівчат до суспільно-корисної (волонтерської), пошуково-краєзнавчої діяльності (патріотичного 
спрямування) та діяльності зі збереження пам'яток культури; залучення старшокласників до науково-
дослідницької діяльності (в рамках МАН) (див. рис. 1). 
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Факультатив 
"Національно-
патріотичне 
виховання 
старшокласників 
засобами 
народознавства" 

 Факультатив 
"Відомі культурні  
пам'ятки та діячі 
культури і науки 
Житомирщини" 

 Клуб  
"Я і мистецтво" 

 Психолого-
педагогічий тренінг  
ЗІПОПО 

 
Ш К І Л Ь Н И Й     П А Р Л А М Е Н Т 

 
Суспільно-корисна 
діяльність (у напрямку 
волонтерського руху) 

 Діяльність зі  
збереження пам'яток 
культури 

 Пошуково-краєзнавча  
діяльність патріотичного спрямування 

 
ШКІЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 

 
Взаємодія у системі "Школа-Родина" (вчителі, батьки, громадськість,  
учнівські громадські об'єднання, ЗМІ) 
 

Рис. 1. Практична модель формування патріотизму старшокласників. 
 

Зокрема, для формування патріотичної свідомості сучасних юнаків і дівчат шкільного віку 
доцільними, як підтверджує наш експериментальний досвід, є факультативи "Національно-патріотичне 
виховання старшокласників засобами народознавства"; "Відомі культурні пам'ятки та діячі культури і 
науки Житомирщини". 

У рамках реалізації зазначеної вище практичної моделі десятикласники протягом року вивчали 
факультативний курс "Національно-патріотичне виховання старшокласників засобами 
народознавства". Саме такий курс спрямований на поглиблення  знань учнів з вітчизняної історії, 
культури нашого народу, рідного краю, формування  у них національної свідомості, відчуття належності 
до свого народу, поглиблене знайомство з національними звичаями, традиціями.  

Факультативний курс розрахований на 18 годин і включає: "Історичні відомості про минуле нашого 
народу, рідного краю" (3 год.); "Історичний і культурний розвиток території України" (3 год.); "Історико-
етнографічна ретроспектива" (3 год.); "Історичний розвиток української мови" (3 год.); "Традиційні 
ремесла та промисли нашого краю" (3 год.); "Особливості національно-культурного розвитку краю" (3 
год.) (загальний зміст та методичні рекомендації  проведення факультативу див.: додаток Б).  

При вивченні даного факультативного курсу старшокласниками гуманітарної гімназії № 23 м. 
Житомира використовувалися наші методичні рекомендації -  "Національно-патріотичне виховання 
старшокласників засобами народознавства" і матеріали посібника "Українське народознавство".  

Результатом вивчення даного факультативу було поглиблення знань десятикласників про походження 
Русі, походження України-Руси. При цьому учні знайомились з основами теорії відомих українських 
істориків М. Грушевського, М. Баричевського і П. Толочка про походження нашого народу та назв 
"Київська Русь", "Україна".  

Суттєво, що учні глибше познайомилися з поняттям "Древлянська земля", з походженням племен 
житичів, древлян та з особливостями їх розселення на нашій території. Також, вони грунтовніше 
осмислили сутність та генезу таких міст, як Вручій, Іскоростень, а також познайомилися з версіями щодо 
походження міста Житомира та його назви.  

Вони дійшли висновку, що в ті древні часи етнічна консолідація праукраїнців зумовлювалася певною 
територіальною цілісністю, спільністю ведення господарства, побуту, культури. Особливо зацікавила 
учнів найдавніша пам'ятка на території нашого краю церква св. Василя, яка була збудована в ХІ ст. 
(відреставрована після пожежі на початку ХХ ст., вона і нині є красою нашого краю). Важливо, що на 
практичних заняттях учні використовували власні реферати, які готували з використанням найновіших 
наукових джерел місцевих краєзнавців (істориків, літературознавців, педагогів та ін.).  

Досить зацікавили учнів особливості ведення мисливства, рибальства, бортництва, ткацтва, 
землеробства на території Житомирсько-Волинського поліського краю. Суттєво, що вже в ті давні часи 
древляни займалися гутництвом (виварюванням заліза з болотної руди), ткацтвом, шевством, 
кушнірством, бортництвом та ін. промислами.  

Учнів зацікавив той факт, що на території нашого краю з початку ХVІ ст. з'являється таке унікальне 
явище, як козацтво, оскільки при Овруцькому замку був створений порубіжний полк для охорони 
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північних земель Речі Посполитої (природно, що при Овруцькому козацькому полку була створена 
полкова школа). Учні також дізнаються про заснування Волинської губернії (кінець ХІХ ст.) та різних 
освітніх закладів, особливостей їх розвитку у ХІХ – на поч. ХХ ст.  

Одночасно з вивченням означеного факультативу (в межах експерименту), учням 10–11 класів був 
запропонований факультативний курс "Відомі культурні пам'ятки та діячі культури і науки 
Житомирщини" (35 год.). Метою даного факультативного курсу було поглиблення знань юнаків і дівчат 
з історії культури і науки свого краю, особливостей етнічного розвитку українців-поліщуків, а також 
численних національних меншин (оскільки вже в середині ХІХ ст. Волинь-Житомирщина була 
поліетнічною, крім українців, тут компактно проживали поляки, євреї, росіяни, німці, чехи) [145]. 

Протягом десятого класу учні вивчали розділ "Культура та культурні пам'ятки краю" (17 год.).  
На заняттях учні дізналися про те, що вперше дослідження Волині (центром якої вважалося тоді м. 

Житомир) започатковане Товариством дослідників Волині на чолі з М. Коробкою і О. Хотинським у 1900 
році. Тривалий час його очолював один із фундаторів української геології академік П. Тутковський. У 
його діяльності брали участь і В. Антонович та В. Кравченко. Останній у двадцяті роки ХХ століття 
керував у Житомирі Науково-дослідним Волинським  музеєм (наукові працівники музею, аспіранти у ті 
роки надавали методичну допомогу у створені краєзнавчих музеїв, куточків по всій Волині).  

Також на заняттях учні знайомилися з освітою нашого краю, з першими школами (при Овруцькому 
козацькому полку, школою Василіан – Овруч, школою ордену Августинів – Бердичів та ін.). Учні 
дізналися про те, що Магдебурзьке право отримали міста Волині (1444 – Житомир, 1569 – Овруч, 1598 – 
Коростень). Старшокласників знайомили з важливими історичними фактами про перші заклади культури 
в нашому краї (відкриття першою публічної бібліотеки, театру та ін.).  

В 11 класі у рамках факультативного курсу (17 год.) учні знайомилися з культурними пам'ятками 
нашого краю та з діячами науки і культури Волині-Житомирщини. 

Особливо цікавило шкільну молодь те, що в нашому краї народилися відомі історичні постаті 
(гетьман війська Запорозького І. Виговський, генерал Паризької Комуни Я. Домбровський, автор 
"Лісової пісні" Леся Українка, відомий письменник В. Короленко, видатний конструктор міжнародних 
космічних систем С. Корольов, автор перекладу Святого Письма І. Огієнко, основоположник світової 
теорії металургії академік І. Фещенко-Чопівський, академік, поет, перекладач М. Рильський та ін.  

Зазначимо, що знайомство учнів на заняттях з пам'ятками та визначними постатями поєднувалося з 
самостійною роботою в обласній науковій бібліотеці, обласному державному архіві, де юнаки і дівчата 
збирали матеріали для написання рефератів та творчих робіт. Суттєво, що окремі результати 
старшокласників публікувалися у шкільній газеті, періодичній пресі та доповідалися юнаками і 
дівчатами на щорічних звітних міських конференціях, які проводить місцеве відділення "Малої Академії 
Наук".   

Завершувалося знайомство учнів з історією, культурою, наукою рідного краю підсумковою 
конференцією "Велика Волинь – минуле і сучасне". 

Важливо, що вивчення факультативного курсу поєднувалося з краєзнавчими пошуками 
(експедиціями, екскурсіями, з виявленням генеалогічного дерева відомих і видатних постатей 
Волинсько-Житомирського краю, генеалогічного дерева власної родини). 

Зазначимо, що у такий спосіб формуються не лише знання про рідний край, його найкращих 
представників у минулому і сучасному як основи патріотичної свідомості, але (що особливо важливо) й 
поглиблюються патріотичні почуття (любов до рідного краю, минувщини, повага до видатних постатей, 
близьких, рідних, старших, вчителів, прагнення до збереження минувщини рідного краю, його видатних 
пам'яток) та ін. Це, у свою чергу, дозволяє юнакам і дівчатам більш чітко, усвідомлено включатися  в 
різноманітні види альтруїстичної громадсько-корисної (волонтерської) предметно-перетворювальної 
(краєзнавчої) діяльності, що, у свою чергу, забезпечує формування усталених патріотичних переконань. 

Тим самим, виявляється пряма залежність: чим активніше включаються юнаки і дівчата до 
різноманітних видів діяльності, тим успішніше формуються їхні переконання у важливості й 
необхідності цієї справи для людей, для однолітків. Вони переживають почуття гордості, гідності, 
емпатійної співпричетності до долі свого народу, що і є основою утвердження їхніх патріотичних 
переконань. Це, у свою чергу, через механізм рефлексії, засвоюється особистістю, стаючи тим самим 
важливим чинником життєдіяльності. У такий спосіб юні громадяни починають поціновувати не лише 
малу батьківщину, а й державу, в якій вони вчаться і живуть, – Україну.  

Зазначені новітні технології формування патріотизму старшокласників, безумовно, не вичерпують 
всієї повноти самої проблеми. Важливими залишаються проблеми формування патріотичних уявлень, 
почуттів у дітей дошкільного віку та молодших школярів. У зв'язку з загальною кризою (віковою), 
конкретного теоретичного обґрунтування та новітніх технологій потребує формування патріотизму у 
дітей підліткового віку. У зв'язку з гостротою проблеми утвердження громадянства у дітей і шкільної 
молоді, виникає потреба у визначенні структури та експериментальної апробації взаємозв'язку прав і 
обов'язків учнів шкільного віку.  
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Виходячи з того, що велика кількість школярів з північних регіонів України, зокрема й 
Житомирщини, відселена у чисті зони (після Чорнобильської аварії) гострою залишається проблема 
адаптації цих дітей і шкільного юнацтва, а також розробки теоретичного обґрунтування та практичного 
втілення методик корекції розвитку патріотизму.  Очевидно, на даному етапі, у зв'язку із реальною 
зміною соціальних орієнтацій і цінностей (різкою поляризацією суспільства на бідних і багатих)  виникає 
потреба в теоретико-методологічному обґрунтуванні сутності і структури патріотизму учнів 
загальноосвітньої школи. 
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ПРОБЛЕМА ГРОМАДЯНСЬКОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МОЛОДІ 

Розглядаються теоретичні і практичні аспекти формування громадянського самовизначення  молоді. 

Сучасне розуміння громадянськості зумовлене соціальним замовленням української держави в галузі 
освіти й виховання, котре конкретизується у державних документах, де зазначається: "формування 
особистості та професіонала – патріота країни, який усвідомлює свою належність до сучасної 
європейської цивілізації, чітко орієнтується в сучасних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, 
підготовлений до життя і праці у ХХІ столітті" [2:3]. У "Концепції громадянського виховання 
особистості в умовах розвитку української державності" визначається громадянськість як "духовно-
моральна цінність, світоглядно-психологічна характеристика людини [1:6]. 

Проблему формування юного громадянина нашої держави досліджують українські вчені-педагоги:  А. 
Бойко, В. Киричук, Б. Кобзар, М. Левківський, Л. Масол, В. Оржехівська, А. Сиротинко,  
О. Сухомлинська, В. Радул, К. Чорна та ін. Актуальними є наукова розробка і практична реалізація нової 
системи громадянського виховання, мета якої - сформувати в учнів систему громадянських якостей, 
глибоке розуміння ними почуття свободи українського народу, своєї Батьківщини – України, 
внутрішньої потреби й готовності відстоювати та захищати її інтереси, реалізувати свій особистий 
потенціал на благо зміцнення Української держави. 

Завдання статті є розуміння загальних питань громадянськості учнівської молоді. 
Відомо, що громадянські почуття не виникають у людей самі по собі. Це результат довготривалого 

цілеспрямованого виховного впливу на людину, починаючи з раннього віку. 
Громадянськість – соціально-історичне явище. Елементи його виникли за первіснообщинного ладу як 

форми усвідомлення родових зв'язків, обрядів і звичаїв. Члени одного роду-племені мали певні права, 
зокрема, право голосу при ухваленні спільних рішень, право на толіон (помсту за скоєний проти них 
злочин або відшкодування заподіяних збитків), на певні ролі, функції в племінному поділі праці тощо. 
На одноплемінників покладалися й обов'язки – дотримуватися встановлених звичаїв, правил тощо. Ідея 
громадянства сформувалася в греко-римському полісі – громадянській общині, яка згодом перетворилася 
на державу. Усвідомлення себе членом громадянського колективу, своїх прав і зобов'язань, почуття 
громадянського обов'язку, відповідальності, причетності до життя общини і до її надбань, залежність від 
визнання, ставлення співгромадян – усе це було відображено в полісній ідеї громадянства. Аристотель 
був одним із перших, хто спробував теоретично визначити поняття "громадянин". З плином часу 
розуміння поняття "громадянин", його ознаки, пов'язані з ним права, обов'язки, привілеї, способи їх 
набуття та позбавлення тощо суттєво змінилося. Проте сама ідея громадянства як політична категорія, 
морально-політична, загальнолюдська цінність збереглася дотепер. Історичне значення поняття 
"громадянин" в тому, що завдяки йому було висунуто й закріплено уявлення про права людей. Адже 
саме володіння правами і робить громадянина громадянином. Не раби, кріпаки чи інші залежні люди, а 
вільні, рівноправні, суверенні особи і є громадянами. У XVIII ст. такими були заможні міщани – 
громадяни, внаслідок чого з'явилась і сама назва. 

Виховати громадянина – значить підготувати підростаюче покоління до участі у розв'язанні 
актуальних та перспективних завдань держави, до управління нею та виконання функцій трудівника і 
господаря, керівника й виконавця, громадського діяча та захисника Батьківщини. 

Виконати це завдання – значить сформувати у молоді комплекс особистісних якостей і рис характеру, 
які визначатимуть її ставлення: 1) до суспільства (суспільна активність, ініціативність, патріотична 
самосвідомість, громадянська відповідальність, повага до законів України, готовність трудитися для 
своєї держави і підносити її міжнародний авторитет та ін.); 2) до інших людей (гуманність, 
доброзичливість, дружність, толерантність, взаєморозуміння, повага до батьків та ін.); 3) до самого себе 
(громадянська гідність, чесність, мужність, дисциплінованість, працьовитість тощо). 

Виховання в молоді громадянських цінностей – одна з найактуальніших проблем сьогодення, адже 
саме молодь визначатиме зміст і характер зростання майбутнього суспільства. Такої мети можна досягти 
тільки цілеспрямованою й систематичною роботою, у процесі якої творчо і скоординовано 
використовуються всі засоби виховання: суспільно корисна діяльність (фізична, пізнавальна, творча, 
комунікативна, естетична); слово про людину-громадянина; приклад старших громадянського служіння 
Батьківщині . 

Названі засоби тільки тоді сприятимуть успішному досягненню мети – вихованню громадянина, - 
коли вони застосовуватимуться на основі демократизації всього навчального життя, що означає такий 
спосіб педагогічного керівництва колективом, при якому забезпечується діяльна участь та вирішальне 
значення кожного його члена. Свідомістю громадян сильна країна – економічно, політично, морально. 
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Від того, наскільки широко і глибоко молодь включається в усі сфери життя суспільства, залежать темпи 
її власного розвитку й розвитку всього суспільства. 

"Раптовий" розпад тоталітарної імперії та проголошення на її теренах незалежних демократичних 
держав показав, що наші політики здійснили немислиме, "обігнавши" на цілі десятиліття можливості 
народу, його соціальну й моральну готовність до ефективного демократичного правління, його духовно-
творчі спроможності. Перед людьми поспіхом зняли зовнішні бар'єри, "забувши" про внутрішні 
можливості тих, задля кого ці перетворення здійснювались. Що маємо натомість? А маємо те, що 
сьогоднішні заклики політиків щонайшвидше розбудувати демократію в Україні мають вигляд рожевої 
романтики або ж низькопробної демагогії, бо розбиваються об затрамбовану твердиню деморалізованої 
людської психології. Тієї самої психології, що була об'єктом сімдесятилітнього зомбування тоталітарної 
машини. Молода Українська держава успадкувала настрої соціальної апатії, національного зречення, 
байдужості до рідної мови, ерозію моральних норм, девальвацію вищих духовних цінностей, історичне 
безпам'ятство, національний нігілізм, зневіру у власні сили, глибинну люмпенізацію. Так, за даними 
Інституту політичної й соціальної психології АПН України, лише 30 відсотків старшокласників, за 
наявних сприятливих умов, хотіли б залишитися на постійне проживання в Україні. 

Сьогодні розвиток суспільства вперся об "людський фактор", черству й байдужу людину, яка не хоче 
нести обов'язок і естафету з минулого в майбутнє. Це страшний витвір тотальної системи виховання. 
Стає очевидним, що для відповідних глибинних змін в її психіці потрібні час і виховання. Реалії життя 
суверенної України зумовлюють потребу у вихованні свідомого громадянина. Ми повинні змінити себе, 
щоб не загинути. 

Актуальність громадянського виховання в Україні зумовлюється процесом відродження нації, сприяє 
формуванню соборності України. Безперечно, особлива увага в сучасних умовах України приділяється 
формуванню патріотизму як складової громадянськості. На національних та загальнолюдських цінностях 
можливе об'єднання різних етносів та регіонів України задля розбудови й удосконалення суверенної, 
демократичної держави. 

Реалізація основних завдань і принципів громадянського виховання у національній системі освіти 
здійснюється у ряді пріоритетних напрямків: патріотичне виховання, правове виховання, моральне 
виховання, трудове виховання, фізичне виховання, екологічне виховання. 

Досвід  людської цивілізації переконливо засвідчує, що сильною держава стає там, де проживають 
соціально свідомі громадяни. Така держава утверджується на їхньому обов'язку, на їхньому неприйнятті 
злочинності, на непідкупності чиновників, на чесності суддів, на громадянській мужності письменників і 
вчених. Усе це не можна замінити чимось іншим. Такі цінності кваліфікуються як громадянська 
самосвідомість. 

Українське суспільство, яке здійснює перехід до якісно нового стану, потребує покоління активного, 
що вміє жити та працювати в умовах демократії, в умовах зростаючої політичної, економічної та 
громадянської відповідальності за себе і за державу. Тому в системі формування особистості 
громадянське виховання займає особливе місце. 

У педагогіці доведено, що ціннісні орієнтації й основні знання з громадянськості формуються в 
підлітковому і юнацькому віці. Саме цей період є сензетивним щодо формування рис майбутнього 
громадянина. 

Існують три моделі (теорії), що мають за мету процес соціалізації молоді, формування 
громадянськості: участі, когнітивно-розвивальна, репрезентативна. Модель участі (партисипативна 
модель) стверджує, що учні можуть сприймати соціополітичні цінності й компетенції, беручи участь у 
розв'язанні щоденних проблем. Саме у такий спосіб діти набувають навичок, які будуть застосовувати в 
подальшому громадянському й політичному житті. Модель когнітивно-розвивальна зосереджена на 
віковому процесі формування світогляду і обстоює необхідність досягнення певного рівня мислення для 
розуміння подій соціального і політичного життя. В цій перспективі розумовий розвиток учнів та їх 
оволодіння мовленнєвою культурою – це два головних джерела для формування основ політичної й 
громадянської культури. Розуміння дітьми політичного життя проходить серію етапів із постійним їх 
ускладненням. Репрезентативна модель передбачає, що всі діти мають поняття, складні розумові 
уявлення про різні феномени (наприклад, права людини), які є емпіричними, спонтанними, тобто не є 
результатами знань, набутих у процесі навчання. В будь-якому віці діти приходять в школу – особливо в 
середні і старші класи – з цілим комплексом добре структурованих уявлень про політичне й 
громадянське життя. [6:22]. Всі три моделі функціонують у системах освіти різних країн, співіснуючи 
або доповнюючи одна одну.  

Формування громадянина розпочинається зі створення відповідних умов у навчально-виховному 
закладі, що включають в себе: безперервність і наступність освіти й виховання; відповідний зміст 
(програми й плани); адекватні педагогічні технології. 

Процес виховання молоді має бути спрямованим на формування у них громадянської зрілості як 
інтегральної якості особистості, яка характеризує загальний рівень громадянської вихованості і 
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насамперед її ідейно моральні якості, усвідомлення своїх прав і обов'язків, відповідальності перед 
державою, суспільством, собою. Громадянсько-зрілій особистості притаманний процес постійного 
самовдосконалення, високий рівень національної  і планетарної свідомості, знання культури й історії 
рідної країни, гуманістична мораль, знання й виконання обов'язків, соціальна відповідальність, високий 
професійний рівень, стійкі переконання. 

До критеріїв та показників громадянської зрілості можна віднести : громадянську самосвідомість із 
показниками: усвідомлення значущості громадянської зрілості, вибір ідеалів, що виступають як 
вирішальні життєві цілі, соціально-моральна самооцінка, рефлексивна позиція; світогляд з показниками: 
тип громадянського поводження й діяльності, ціннісні орієнтації, переконання; патріотизм із 
показниками: готовність захищати інтереси Батьківщини, гордість за минуле та сьогодення, готовність 
підпорядковувати особисті інтереси суспільним; політичну та правову культуру з показниками: повага до 
законів і норм співжиття, політична активність, інтернаціоналізм; соціальну активність із показниками: 
стійкий інтерес до суспільної роботи, активна громадянська позиція, прагнення до лідерства. 

Процес формування громадянської зрілості сприяє громадянському самовизначенню особистості – 
соціальної, життєвої, особистісної, рольової, що безпосередньо пов'язано з громадянською позицією: 
готовністю виконувати громадянські обов'язки перед державою, суспільством. Саме в процесі 
самовизначення і кристалізується сама особистість, формуються відповідні переконання, принципи, 
ціннісні орієнтації та мотивації.    

Фундаментальна вимога громадянського суспільства – щоб людина жила за власний рахунок. Звідси 
важливе значення таких рис характеру, як:  працьовитість, творчість, самореалізація. Вони 
виявляються в повсякденній діяльності, яка може трактуватися двояко: як "вічний клопіт" і як 
благословення Боже, що дає людині велику можливість і насолоду самоутвердження.   

Праця виховує й удосконалює людину, має на неї сугестивний вплив. Якщо вона постійно мобілізує 
свою волю і виконує працю якнайкраще, то одержує велику нагороду у вигляді перемог духу. Творча 
людина не тільки бачить свою життєву перспективу, а й виділяється своїм оптимізмом, почуттям гумору, 
самовпевненістю – рисами, які полегшують життя як їй самій, так і тим, хто працює поруч. Прагнення 
самореалізації передбачає глибоке самопізнання людини, яка таким чином повинна досягти рівноваги 
між рівнем своїх домагань і реальними можливостями життя та можливостями її самої. Правильний 
вибір заняття стає чинником власного успіху. Невдача тут веде до зневіри, бунтарства, деструкції, 
нещастя людини й суспільства. 

В останні десятиріччя спостерігається швидке поширення вартостей громадянського суспільства – на 
всіх континентах. Вважається, що це процес природовідповідний, і до засад демократії рано чи пізно 
прийдуть всі народи. Відповідні процеси зумовлюють не лише появу демократичних державних устоїв, 
але й становлення нової людини – вільної, творчої, самовідповідальної. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВЧИТЕЛЯМИ КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ В НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ  

Подана ретроспектива використання вчителями шкіл Волині краєзнавчого матеріалу у своїй діяльності. 

В умовах динамічних перетворень у сучасному суспільстві особливу увагу привертають проблеми, 
пов'язані насамперед з використанням народознавчих засобів формування зростаючої особистості. У 
"Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти"  підкреслюється, що одним із 
основних завдань виховання в середніх закладах освіти є "розвиток почуття любові до Батьківщини і 
свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам'яток, 
активна діяльність школярів по поліпшенню умов життя в рідній місцевості, підвищенню матеріального і 
духовного рівнів життя народу, дійова участь у розбудові держави й духовному оновленні 
суспільства"[1:244].  Доречно зазначити, що у наш час активізуються пошуки змісту і форм вивчення 
рідного краю у загальноосвітніх школах.  Природно, що все це вимагає кардинальних змін як у 
завданнях, змісті, так і в формах організації навчальної та  позанавчальної роботи, а також  в 
удосконаленні форм пошуково-краєзнавчої діяльності учнів і підготовки до цієї роботи майбутніх 
учителів. 

 Актуальність цієї проблеми зумовлюється й завданнями Державної національної програми "Освіта"  
"Україна XXI століття", одним із наслідків якої стало введення у загальноосвітніх школах різних регіонів 
України з 1992-93 н.р. нового навчального предмету "Рідний край"[2:30] (5-й клас). 

У вітчизняній педагогіці в усі часи вивченню рідного краю приділялась значна увага.  Дослідженню 
краєзнавства, його виховних можливостей у становленні громадянських якостей дітей та молоді багато 
уваги приділяли видатні педагоги  К. Ушинський, Н. Крупська, П. Блонський, А. Луначарський, 
А. Макаренко, С. Шацький, В. Сухомлинський та ін. 

Обгрунтуванню мети, завдань, розробці змісту й організаційних форм шкільного  краєзнавства 
присвячені праці сучасних вчених-педагогів П. Іванова, П. Кузіна, Є. Пасічника, К. Строєва та ін. 

 В аспекті проблеми дослідження, значну цінність мають форми  діяльності загальноосвітніх шкіл   
20-х років. Проблеми краєзнавства та особливості краєзнавчої роботи у школах цього періоду розглядали 
В. Богданов, П. Волобуєв, Л. Миловидов, П. Мостовий, О. Музиченко, А. Поляков та ін. На Волині та у 
м. Житомирі у 20-ті роки методичне забезпечення вивчення рідного краю школярами здійснювали відомі 
серед учительської громадськості професори В. Кравченко,  П. Постоєв та В. Скороход. Разом з тим, як 
свідчать попередні результати дослідження, загальноосвітніми школами Волині у 20-ті роки XX ст. 
нагромаджено певний позитивний досвід вивчення географічного, історичного, літературного, 
краєзнавчого матеріалу, як на уроках, так і в позаурочній роботі. На жаль, досі ця проблема  ще не  стала 
предметом спеціального історико-педагогічного аналізу.  

 У повоєнні роки в Україні питання теорії краєзнавства розробляли О.Діброва, В.Замковий, 
М.Крачило, М.Откаленко, Т.Тетерський, І.Прус, Е.Шипович, М.Янко та ін. 

Проблемі становлення  в теорії і практиці краєзнавства у  загальноосвітніх школах РРФСР (1917-1931 
рр.) присвячено дисертаційне дослідження А. Сейненського, історії розвитку шкільного краєзнавства в 
Казахській РСР (1920-1984 рр.) - К. Ауєзової, організації краєзнавчої роботи учнів у процесі вивчення 
фізичної географії основної школи - В. Бенедюк.  Окремі питання шкільного краєзнавства вивчали 
І. Безкоровайний, Н. Рубанова, В. Смирнов, А. Хоптяр та ін. 

 На сучасному етапі деякі аспекти історичного, географічного, педагогічного, культурологічного та 
літературного краєзнавства Волині й Житомирщини досліджують В. Єршов, С. Жилюк, О. Іващенко, 
С. Коляденко,  М. Костриця,  Г. Мокрицький, М. Левківський,  С. Пультер, Н. Сейко та ін. 

Аналіз історико-педагогічних і дисертаційних праць дозволяє констатувати, що проблема 
використання вчителями шкіл Волині в 20-х -  на поч. 30-х років краєзнавчого матеріалу в навчально-
виховному процесі є  актуальною і недостатньо розробленою в історико-педагогічній науці. 

Мета цієї статті  полягає  в ретроспективному обґрунтуванні сутності, змісту й шляхів реалізації 
краєзнавчої справи у початкових і семирічних школах Волині (1917-1932), а також розкритті 
необхідності реалізації досвіду використання краєзнавства  в школах-семирічках Волині     вчителями   
на сучасному етапі національного-духовного відродження. 

Основними категоріями нашого дослідження, крім загальновідомих педагогічних (зміст освіти, 
методи, принципи, прийоми, форми, засоби тощо), є категорії "краєзнавство" та "краєзнавчий принцип". 
Краєзнавство визначається в довідниковій літературі як на загальнотеоретичному рівні ("Большая 
Советская Энциклопедия", "Українська Радянська Енциклопедія", "Мала Енциклопедія 
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Етнодержавознавства" / За ред. Ю. Римаренка тощо), так і на науково-педагогічному рівні ( "Педагогічна 
енциклопедія". - М., 1965; "Український педагогічний словник" С. Гончаренка). 

Останнє тлумачення категорії краєзнавства є найбільш прийнятним для нашого дослідження. " 
Краєзнавство шкільне - освітньо - виховна робота, яка полягає у всебічному вивченні на уроках і в 
позанавчальній роботі частини країни (області, району, міста тощо). Основним завданням краєзнавства є 
вивчення природи, населення, господарства, історії та культури рідного краю з пізнавальною, науковою, 
виховною, практичною метою. Краєзнавчий матеріал на уроках допомагає розкриттю загальних 
закономірностей явищ, які вивчаються, підвищує інтерес і глибину розуміння навчального предмету, 
збагачує учнів знаннями про свій край і перспективу використання місцевих ресурсів. Краєзнавча робота 
учнів дає цінний матеріал для науки і народного господарства ( розвідка корисних копалин, гідрологічні 
й фенологічні спостереження, визначення грунтів, рослинності тощо)". 

Що ж стосується категорії "краєзнавчий принцип", то чіткого означення як у довідниковій, так і в 
науково-теоретичній літературі немає ( окрім роз'яснення сутності цієї категорії у книзі "Краеведение" 
К. Строєва. - М., 1974). У нашому дослідженні краєзнавчим принципом будемо називати таку 
структуру змісту навчального матеріалу, яка дозволяє встановити взаємозв'язок між науково-
теоретичними знаннями школярів та результатами дослідження регіону, в якому вони проживають.  По 
суті, реалізація краєзнавчого принципу на рівні школи дозволяє забезпечити регіональний підхід до 
визначання змісту, методів і форм навчально-виховного процесу. 

У процесі нашої роботи виявлено, що дослідження Волинського краю було започатковане у середині 
ХІХ ст. Проте цілеспрямованому вивченню Волині служило створення Товариства дослідників Волині у 
1900 р. Активні учасники Товариства дослідників Волині С. і О. Брижозовські, М. Кудрицький, 
О. Фотинський, М. Трипольський працювали викладачами в освітніх закладах м.Житомира і тим самим 
несли ідеї Товариства дослідників Волині до учнівського загалу. Однак краєзнавство як навчальний 
предмет у гімназіях, інших освітніх закладах м.Житомира та Волинського краю не вивчалося. Все ж, у 
деяких народних училищах вивчалася географія з елементами батьківщинознавства[3]. Після лютневої 
буржуазно-демократичної революції 1917 р., очевидно, однією із ознак демократизації соціального життя 
було те, що краєзнавство починають вивчати у жіночих навчальних закладах Волині[4].  Як свідчить 
аналіз архівних джерел, місцевої преси, гімназисти та учні під керівництвом учителів здійснювали 
краєзнавчі спостереження та численні екскурсії у позанавчальний час. 

Перші ж пореволюційні роки стали найбільш відомими у розвитку краєзнавства. Шкільні програми 
20-х рр. були орієнтовані на місцеві матеріали, що забезпечувало реалізацію краєзнавчого принципу у 
викладанні географії, історії УРСР, природознавства. 

Краєзнавчий принцип у педагогіці 20-х років реалізовувався в школі перш за все засобами 
комплексної системи, тобто у процесі ознайомлення учнів з природою та суспільним середовищем, що їх 
оточує, за трьома колонками: "праця" - "природа" - "суспільство". У початковій школі у 1-му класі 
вивчалося село чи район міста, у 2-му - район чи місто в цілому, у 3-му - округа, у 4-му - УРСР. У 
школах 2-го концентру систематично певні питання обговорювалися під різним кутом зору, що 
дозволяло всебічно охарактеризувати те чи інше поняття. Досліджуваний нами період (1917-1932) дає 
можливість виявити основні тенденції в реалізації краєзнавчого принципу в школі: 

• обов'язкове початкове ознайомлення з рідним краєм з перших днів перебування дитини в 
школі; 

• налагодження послідовності "село-місто-регіон" у процесі вивчення краєзнавчого матеріалу; 
• дослідження виробництва у регіоні на старшому ступені навчання. 
У процесі дослідження також було встановлено, що процес вивчення краєзнавства учнями 

початкових та семирічних шкіл був неоднозначним і непослідовним. Величезні складнощі у діяльності 
вчителів виникли у 1917-1920 рр., оскільки значна розруха і відсутність керівних і методичних матеріалів 
позбавляли можливості волинське вчительство для успішного навчання учнів. Все ж протягом 1921-1925 
рр. у школах Волині ведеться спроба впровадження певних засобів оволодіння учнями відомостями про 
природу та навколишнє оточення. Значне пожвавлення у використанні шляхів і засобів поглибленого 
вивчення рідного краю є досить відчутним у 1926-1930 рр. Саме в цей час можна стверджувати  певну 
систематичність у такій діяльності. 

Для допомоги вчителям у роботі над комплексними програмами на Волині у ці роки був створений 
губернський навчально-методичний комітет (1924 р.). Місцеві вчителі користувались у цей час не лише 
підручниками і навчальними посібниками відомих в Україні авторів (В. Геринович, В. Кістяковський, 
Л. Миловидов, С. Русова), але й житомирського професора П. Постоєва [5, 6, 7]. У власних підручниках 
він пропонував оригінальну систему методів та прийомів (бесіда, самостійна робота, розповідь, 
спостереження, дослідження), котра дозволяла  реалізувати у навчанні основні принципи: спрямованості 
навчального процесу на розв'язання взаємопов'язаних завдань освіти, виховання й розвитку; науковості; 
системності і послідовності; доступності; активності і свідомості; міцності засвоєння знань, умінь та 
навичок. Контекстний аналіз підручників вищезазначеного автора дозволяє переконатися, що в них тісно 
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переплітається загально географічна, природнича та соціально  економічна тематика. Крім того, 
прямуючи за М. Галузинським і М. Євтухом, можна стверджувати, що волинськими вчителями 
використовувалася певна система методів вивчення краєзнавчого матеріалу (організація та здійснення 
навчально-пізнавальної діяльності: словесні, наочні, творчі, проблемно-пошукові; методи стимулювання 
і мотивації вивчення рідного краю: створення проблемних ситуацій у вивченні краєзнавчого матеріалу, 
пізнавальні ігри, подорожі; методи контролю та самоконтролю: написання рефератів, оформлення 
рукописних матеріалів, таблиць, гербаріїв, створення краєзнавчих стендів, куточків, музеїв). Також 
знайомство учнів з рідним краєм житомитрсько-волинські вчителі здійснювали у різноманітних формах 
(уроки-екскурсії, дослідництво учнів, комплексна, бригадно-лабораторна форма навчання). 

Для початкових класів найбільш характерним був такий концентричний розподіл матеріалу з 
краєзнавства за роками: 

• 1-й рік - ознайомлення з природними та соціальними аспектами села (чи частини міста); 
• 2-й рік - пізнання району (чи міста в цілому) як політико-економічного центру; 
• 3-й рік- концентрація уваги учнів на економіці й природі округа, певних районів та окремих 

галузей народного господарства УРСР та СРСР; 
• 4-й рік - поглиблене вивчення економіки й природи УРСР та СРСР. 
У школах 2-го концентру систематично певні питання обговорювались під різним кутом зору, що 

дозволяло всебічно охарактеризувати те чи інше поняття. 
Дослідження дало можливість зробити висновки, що Волинський науково-дослідний музей у 20-х 

роках ХХ ст. був центром всієї краєзнавчої роботи на Волині. Під керівництвом завідуючого 
етнографічним відділом  професора В. Кравченка читались лекції для вчителів, учнів трудових шкіл, 
широких верств населення. Під час перепідготовки вчителів, якою також керував В. Кравченко, шкільні 
працівники отримували рекомендації щодо проведення краєзнавчої роботи з учнями. Великий досвід 
роботи по підготовці вчителів до краєзнавчо-пошукової діяльності дозволили В.Кравченку у 1927 р. 
видати методичний порадник для вчителів „Краєзнавство в натурі"[8], в якому він розкриває методику 
краєзнавчої роботи і подає плани дослідження виробництва і місцевості. Велике методичне значення 
також у цей час мала діяльність краєзнавчого гуртка, створеного при етнографічному відділі музею (з 
метою організації подібних куточків (гуртків) у семирічних школах)[9]. Істотною ознакою практичної 
діяльності вчителів та учнів було те, що позанавчальна робота передувала урочній. Вчителі пропонували 
учням дослідити (обстежити) який-небудь об'єкт, місце, виробництво, а потім переходили до вивчення 
теми або комплексу, що стосується даного дослідження на уроці. Тобто, позаурочна діяльність 
передувала навчальній. Про це свідчить досвід роботи В. Кравченка, який рекомендував учителям перед 
вивченням теми на уроці проводити дослідження місцевості, виробництва тощо. Згадані раніше 
підручники П. Постоєва також передбачали, щоб учні дослідили дане явище чи об'єкт, а потім почали 
вивчати матеріал на уроці. Важливо, що активізації методів пізнавальної діяльності учнів слугував 
дослідницький метод, а також певна система засобів вивчення Волинського краю ( робота краєзнавчих 
та гуртків юннатів, шкільних музеї, екскурсії). Природно, що така діяльність, особливо на початку 30-х 
рр., була надто заідеологізованою.  

Проведене дослідження дозволило зробити такі висновки: 
1. Шкільне краєзнавство розумілося ученими-методистами й вчителями Волині як складне освітнє 

явище, котрому притаманні були динамізм, певна системність та адекватна реалізація у навчанні.  
2.Серед організаційно-методичних засад побудови системи національного шкільництва у 20-ті рр. 

основною була опора на краєзнавчий матеріал, вивчення ближнього оточення, виробничо-суспільних 
явищ даної місцевості. Таким чином, шкільні програми будувались за краєзнавчим принципом, тобто 
відомості з загальних предметів розглядались на конкретному, близькому дітям матеріалі, який 
доповнювався знаннями навколишнього життя. Краєзнавчий принцип у педагогіці вченими  обстоювався 
як генералізуючий, тобто такий, що знаходить свою реалізацію в цілісному навчальному процесі.  

3. Починаючи з 1925 р., навчання в школах Волині проводилося за комплексними програмами, 
однією з найважливіших складових яких було краєзнавство.  

Як свідчить аналіз системно-структурного змісту комплексних програм початкової школи, вони 
включали компонентну і контекстну складові. Контекстний аналіз доводить, що в комплексних 
програмах тісно пов'язана природничо-географічна, виробнича і соціокультурна тематика. 
Компонентний аналіз свідчить, що краєзнавчий матеріал в комплексних програмах можна 
структурувати за схемою "місцевість-регіон-держава". 

4. Запроваджені з 1930 р. комплексно-проектні програми характеризувалися наявністю системи 
проектів і були спрямовані на виконання учнями практичних завдань та активної  участі їх у виробництві 
та громадсько-політичному житті. Серед провідних тенденцій реалізації комплексних програм найбільш 
істотними були: переважання політико-виробничого матеріалу над географічно-природничим; 
включення нових комплексних тем із врахуванням вікових особливостей школярів; структурування 
складних комплексів (поєднання кількох комплексних тем) у 3-му та 4-му класах; використання знань 
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учнів з природознавства, географії, хімії, фізики, суспільствознавства, мови та літератури з метою 
оволодіння краєзнавчим матеріалом; акцентування уваги школярів до суспільно-економічних та  
виробничих тем; актуалізація знань підлітків з надмірної ідеологізації вітчизняної історії, з домінантою її 
оцінки з класових позицій. 

5. Як показує аналіз, у становленні та розвитку шкільного краєзнавства на Волині доцільно виділити 
основні етапи: а) пропедевтичний (1917-1920); б) становлення (1920-1925); в) розвитку (1925-1932). 

6. Серед загальних провідних тенденцій процесу становлення та розвитку шкільного краєзнавства 
Волині достатньо вирізняються у дослідженому періоді такі: вчителі шкіл-семирічок керувалися у своїй 
роботі програмами Наркомосу УРСР як загальними настановами, проте віднаходили у повсякденній 
практиці оригінальні методи, прийоми та форми діяльності серед учнівського загалу; освітні працівники 
шкіл національних меншин (польської, німецької, єврейської, російської та чеської) у своїй діяльності 
постійно реалізовували, крім загальнореспубліканського, етнічний компонент та особливості 
окресленого регіону. 

7. Реалізація вчителями Волині активних форм і методів ведення краєзнавчої справи забезпечувала 
формування у дітей та підлітків цілісність і системність їхнього світобачення, світосприйняття та 
світорозуміння, що, у свою чергу, сприяло утвердженню в юних почуття малої батьківщини, поваги до 
власного народу. 

На сучасному етапі духовного національного відродження, коли перед загальною освітою постають 
якісно нові і складні завдання, досвід реалізації краєзнавства у школах-семирічках Волині може 
слугувати справі формування в учнів поваги до рідної місцевості, регіону, батьківщини. Зокрема, 
вагомим є використання вчителями Волині дослідницького методу вивчення краєзнавства, створення 
краєзнавчих куточків, шкільних краєзнавчих музеїв, включення пошукової діяльності старшокласників 
краєзнавчого спрямування як складової навчального процесу, а також досвід підготовки вчителів до 
краєзнавчо-пошукової діяльності. 

Перспективним напрямком подальших пошуків може бути зіставлювально-порівняльний аналіз 
використання вчителями краєзнавчого матеріалу у навчально-виховному процесі в школах радянської 
Волині (в складі УРСР) та Західної Волині (у складі Польщі). 
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ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ СТРАТЕГІЇ РЕФОРМ ОСВІТИ АНГЛОМОВНИХ КРАЇН 

Розглянуті  чинники, що зумовлюють парадигмальні зміни в системах професійного розвитку вчителів 
розвинутих англомовних країн, сформульовані  принципові засади  цих змін. 

90-ті роки ХХ ст. стали, як вважають провідні теоретики освітніх змін, періодом "повернення 
масштабних реформ шкільництва" [1] у цілому ряді країн, зокрема в англомовному світі  (предметом 
нашого розгляду стали реформи освітніх систем Великої Британії, США, Канади, Австралії та Нової 
Зеландії). Загальновизнаною "мантрою" цих реформ називають триєдність "Стандарти-Тести-Звітність" 
[2]. Однак все більш очевидним стає той факт, що вона втрачає сенс без ще одного компоненту, цілком 
необхідного для забезпечення дієвості  реформ, – без забезпечення спроможності вчителів та шкіл до 
здійснення змін, тобто до перетворення державної системи освіти епохи промислової революції в нову, 
що відповідає потребам глобалізованого інформаційного суспільства.  

Усвідомлення неможливості системних перетворень освітньої сфери без якісно нових підходів до 
професійного росту вчителів зростало протягом усього періоду проведення аналізованих нами реформ, 
оскільки все більш очевидними ставали їх незадовільні результати. Вже в кінці 90-х рр. ХХ ст. – на 
початку ХХІ ст. твердження педагогів-теоретиків про актуальність парадигмальних змін в системі 
професійного розвитку вчителів набуло аксіоматичного характеру і втілилося в ряді  офіційних 
документів урядів англомовних країн. Вважаємо, що вивчення цих процесів є гостро актуальним і для 
українських освітян, що також є учасниками тривалих реформаційних процесів нашого шкільництва. 

 Висвітленню окремих аспектів зарубіжного досвіду діяльності систем професійного розвитку 
вчителів присвячені роботи вітчизняних науковців Л.П. Пуховської, Т.С. Кошманової, В.Б. Баграй, 
І.В. Велікової та інших. Однак  питання зумовленості професійно-орієнтованих стратегій реформ 
потребами системних змін в освіті у 90-х рр. ХХ ст. не знайшли  достатнього відображення. Отже, метою 
нашої статті є характеристика чинників, що зумовлюють парадигмальні зміни процесів професійного 
розвитку вчителів,  та принципів, покладених в основу таких змін.  

 Специфіка функціонування та реформування систем професійного розвитку вчителів зумовлена як 
особливостями історико-освітнього, культурного, економічного, політичного та інших аспектів 
зовнішнього контексту їх існування, так і актуальним станом та перспективами розвитку національної та 
регіональних освітніх систем, кожної школи зокрема. Однак при всіх специфічних особливостях форм і 
методів їх діяльності та змін існує  ряд спільних потреб та напрямів розвитку, що є не просто випадково 
співпадаючим, а саме єдиним для всіх національних систем,  які стали предметом нашого  розгляду. Саме 
вони й зумовлюють парадигмальні зміни сутнісних основ професійного росту вчителів, про які вже йшлося 
вище. Підтвердження  нашої думки ми знаходимо у роботах ряду міжнародно визнаних авторитетів у сфері 
професійно-педагогічного розвитку (Д. Спаркс, Д. Літл, Л. Дарлінг-Геммонд, М. МакЛафлін, Е. Ліберман 
та ін.), теорії освітніх реформ (Р. Елмор, Д. Коен, С. Фурман, Дж. О'Дей, М. Фуллан, Л. Ерл, К. Лейтвуд, 
Р. Еванс, Д. Хопкінз, Б. Колдвелл, К. Вайлі та ін.), педагогів-теоретиків навчального процесу та 
когнітивних психологів (Л. Резник, Ж. Греннон Брукс та М.Г. Брукс, Д. Коен та ін.). 

До чинників, що зумовлюють необхідність кардинальних змін в системі професійного росту  
вчителів, ми відносимо, передусім вимоги, що ставлять до школи нове інформаційне суспільство та 
економіка знань. В теорії навчання такі вимоги стали причиною переходу від асоціаціонізму 
(associationism) як теорії, що має своєю основою психологічне вчення біхевіоризму Е. Торндайка та   
теорії спадкового характеру здібностей,  до когнітивного конструктивізму та теорії пожиттєвого 
розвитку здібностей. Автор однієї з найбільш визнаних теорій конструктивізму – "Knowledge-based 
constructivism" (конструктивізм, побудований на знаннях) видатний американський когнітивний 
психолог Лорен Резник формулює такі "консенсусні" положення нової теорії навчання, побудованої на 
ідеях Д. Дьюї, Ж. Піаже, Л. Виготського та широкої сукупності сучасних конструктивістських 
концепцій: "знання є результатом конструювання людиною свого розуміння нового досвіду, воно не 
"реєструється" у готовому вигляді, а є продуктом інтерпретації, логічного виведення, що передбача 
активний процес осмислення, своєрідну внутрішню "суперечку", а не просто прийняття світу таким, який 
він є. Компетентні учні є значною мірою менеджерами власного пізнавального процесу, що володіють 
навичками метакогнітивного аналізу та самомоніторингу пізнавальної діяльності" [3:100-101].  

Для того, щоб, за висловом інших лідерів американського когнітивного конструктивізму Ж. Греннон 
Брукс та М. Брукса, "мати сміливість бути конструктивістом" [4], учитель повинен володіти  відповідними 
теоретичними знаннями та методичними навичками. Більш того, на основах конструктивізму має бути 
побудованим процес його професійного розвитку. За таких умов  навчання вчителів "повинно бути не 
отриманням знань від експертів під час навчальних сесій, а їх конструюванням у процесі співробітництва 
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з колегами, дослідниками та  учнями. Відбуватися воно повинно переважно не за межами школи, а на 
робочому місці, у контексті навчального процесу. Головними формами професійного росту вчителя  за 
таких умов стають дослідження власної діяльності, професійні бесіди з колегами та рефлексивна практика 
у формі ведення педагогічного щоденника" [5: 25]. 

Ще одним, не менш важливим чинником, що зумовлює парадигмальні зміни в системі професійного  
розвитку вчителів, є вимога формування стратегічного та системного мислення освітян, що повинно бути 
покладено в основу реформаційних перетворень сучасного шкільництва. Освітні реформи розглядаються 
провідними міжнародновизнаними теоретиками змін в рамках стратегічно-системної парадигми, на 
відміну від традиційної раціонально-структурної, побудованої на основі концепції професійного 
менеджменту, розробленої в свій час Ф. Тейлором [2]. Традиційна тейлорівська модель функціонування 
та удосконалення організацій, що використовувалась протягом майже всього ХХ ст., була побудована на 
трьох принципах: стабільність, раціональність, структуризація.  Її недоліками сучасні теоретики 
вважають: ігнорування змінюваності та складного характеру зовнішнього та внутрішнього контексту 
діяльності організацій; надмірний наголос на лінійності, раціональності та формальних структурах; 
недостатнє знання реального контексту, людської психології та процесуальних особливостей змін [2:10]. 
Нова парадигма освітніх змін побудована на концептуальних основах стратегічного менеджменту та 
теорії систем. Системні теоретики, зокрема Пітер Сенге, наголошують на множинності та складності 
факторів, що впливають на діяльність організацій  у часовому просторі. В таких умовах необхідно вміти 
"бачити ціле, розуміти   взаємозв'язок речей, усвідомлювати процес змін цілого, а не статичні моменти 
існування його складових" [6: 68]. Стратегічно-системна парадигма реформ протистоїть ідеї лінійної 
казуальності процесу змін, оскільки кожна подія є одночасно і причиною, і наслідком іншої, часткою 
безперервної взаємодії подій, їх взаємного впливу. Складність взаємозв'язків в процесі змін швидко 
зростає. В сучасному світі,  підкреслює П. Сенге, "ми створюємо більше інформації, ніж будь-хто в стані 
засвоїти,  утворюємо більш складні взаємозалежні структури, ніж ними будь-хто здатен керувати і 
спонукаємо зміни частіше, ніж будь-хто в змозі на них реагувати та діяти згідно з ними" [6: 69]. За таких 
умов важливо бачити процеси змін в рамках функціонування більш широких систем.  

 Заперечуючи тейлорівський принцип стабільності і проповідуючи ідею складного,  переривчастого 
характеру змін, теоретики освітніх реформ звертаються до теорії хаосу для пояснення сутності процесів, 
що відбуваються (Г. Бенсон, Б. Блер, Р. Еванс, Л. Енніс, Д. Гесс, У. Сейлер, Дж. Ліндсей, Д. Рейлі, 
Л. Снайдер, Дж. Тригестед, Р. Вертхаймер, М. Зенга, Д. Філіп та ін.). В контексті цієї теорії освітні 
системи розглядається як нелінійні, складні, адаптивні, а зміни, що відбуваються в них, як спонтанні, 
ідіосинкратичні та непередбачувані, що дестабілізують загальний контекст їх діяльності [2: 11].   

Систематизоване уявлення про основоположні характеристики двох розглядуваних нами парадигм 
освітніх змін можна отримати з поданої далі порівняльної таблиці, сформульованої Р. Евансом [2:7] 
(Таблиця 1.). В ній йде мова про такі характеристики змін: зовнішній контекст, організація, спосіб 
планування, націленість інноваційних процесів та характер їх наслідків,  фокусування уваги  в організації 
змін, характер запровадження змін.   

Таблиця 1.  
Порівняльна характеристика парадигм освітніх змін . 

 

  Раціонально-структурна 
парадигма освітніх змін 

Стратегічно-системна парадигма 
освітніх змін 

Зовнішній контекст стабільний, передбачуваний турбулентний, непередбачуваний 

Організація стабільна, 
керована логікою 

постійно змінювана, під впливом  
психологічних особливостей персоналу 

Планування цільове, лінійне 
довгострокове 

прагматичне, адаптивне 
середньострокове 

Інновації 
результат, 
фіксований характер і обсяг 

наслідків 

процес 
наслідки не піддаються точному 

виміру 

Фокусування уваги 
структури та їх функції, 

розподіл завдань, ролей,   
визначення правил 

люди, культура  інституції та 
системи 

осмислення, мотивація 

Запровадження 
майже повністю "зверху-

вниз" 
наказовими методами 

"зверху-вниз" і "знизу-вверх" 
через  передачу повноважень, 

"привласнення" практиками ідеї змін 
 

Ефективне вирішення проблем реформування освітніх систем в контексті нової парадигми змін 
можливе лише за умови перетворення шкіл в "самооновлювані організації, що навчаються" [6:42], у 
"професійні навчальні громади", провідні ознаки яких визначаються як: 1) чітке узгоджене розуміння 
перспектив своєї діяльності; 2) спільне прийняття рішень та управління організацією за участю всіх 
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зацікавлених сторін; 3)  безперервний колективний та індивідуальний професійний розвиток на основі 
аналізу результатів власної діяльності. 

 Завдання, що стоять перед системою професійного розвитку вчителів у контексті вищевикладеного, 
є, на думку американського освітнього діяча та науковця Д. Спаркса, двоякого роду. По-перше, 
необхідна "інсталяція" системного та стратегічного мислення в усі рівні освітньої системи – від учня до 
міністра, що повинно забезпечити розуміння  "людьми системи" сутності процесів, що відбуваються в 
ній та навколо неї. По-друге, керівники освітньої системи повинні усвідомити обмежені можливості 
закладів професійного розвитку за умови, що вони є відірваними від перспектив розвитку цієї системи, 
зрозуміти основоположний характер професійно-орієнтованої стратегії в контексті системних реформ. 

Нарешті, до кола чинників, що зумовлюють парадигмальні зміни системи професійного розвитку 
вчителів, належить запровадження результато-центрованих реформ, "мантра" яких, як уже згадувалося 
вище, звучить як "Стандарти -Тести-Звітність".  Складність запровадження результато-центрованих 
реформ в англомовних країнах зумовлюється рядом причин: 1) їх історично децентралізованим 
характером, тобто відсутністю в освітніх системах цих країн традиції побудови навчального процесу на 
основі національних або регіональних стандартів змісту освіти та якості знань, а також культури 
адміністративної звітності за результати діяльності шкіл, навчальних округів, штатів та провінцій тощо; 
2)відсутністю в ряді випадків (наприклад, у ряді штатів США) достатньої узгодженості між різними 
компонентами результато-центрованої реформи: стандартами змісту освіти, стандартами якості знань та 
тестами; 3)відсутністю достатньої уваги до забезпечення спроможності вчителів, директорів та шкіл в 
цілому до запровадження запропонованих новацій, до розвитку культури оцінювання знань 
(оцінювальної грамотності, за висловом М. Фуллана) та звітності.   

Перетворення освітньої системи на результато-центровану вимагає такого ж підходу і від закладів 
професійного росту вчителів: вони повинні перейти від вимірів своєї діяльності в годинах, що їх провели 
вчителі в лабораторіях професійного навчання, до визначення впливу, який мали заняття в них на зміни 
способів  професійної діяльності вчителів та результати навчання їх учнів. 

Отже, названі вище чинники зумовлюють такі парадигмальні перетворення систем професійного 
розвитку вчителів англомовних країн [5: 12-15]: від індивідуального професійного розвитку вчителів до 
індивідуального та організаційного розвитку. Без відповідних змін культури школи, формування її 
організаційної спроможності до здійснення системних реформаційних перетворень індивідуальний 
розвиток окремих професіоналів не дає  потрібних наслідків – якісного зростання результатів 
навчального процесу. Американські дослідники  прийшли до висновку, що  удосконалення шкільної 
практики на 94% залежить від організаційних структур та процесів, а не від способів діяльності окремих 
індивідів.  Логіка системного мислення доводить, що без одночасного і взаємопов'язаного здійснення 
індивідуального розвитку  педагогічних кадрів та організаційних змін в школі  жоден з цих процесів не 
дає  шуканих результатів; від короткочасних,  уривчастих зусиль щодо удосконалення діяльності 
педагогічного персоналу до системних, побудованих на основі стратегічного планування дій, 
побудованих з урахуванням реформаційних пропозицій штату (провінції) навчального округу, школи, 
інтересів і можливостей кожного конкретного професіонала. Недоліком існуючої практики вважають 
здійснення професійного розвитку вчителів  переважно в рамках короткострокових лабораторій, 
тематика діяльності яких не складає єдиної системи, до того ж пов'язаної з планами реформаційних 
перетворень школи чи округу. Інноваційні процеси, з якими вчителів знайомлять в процесі навчання в 
таких лабораторіях, засвоюються здебільшого пасивно, на рівні теоретичного викладу або показу зразків 
(відеопоказу). Втілення інновацій часто не отримує в школі достатньої підтримки та допомоги, ще до 
достатнього оволодіння ними педагогічним персоналом  оголошується "похід" за новими змінами.  

Орієнтація на результати діяльності та системне мислення привела до запровадження стратегічного 
планування професійного розвитку вчителів та керівників шкіл. Таке планування, здійснюване як на 
рівні шкіл, так і навчальних округів, передбачає визначення: а) чітких узгоджених цілей, 
сформульованих в категоріях вимірюваних результатів навчальної  діяльності учнів,  б) змістового 
компоненту діяльності закладів професійного росту, що  відповідає системному підходу до здійснення 
реформ; в) релевантних форм діяльності педагогічного персоналу; г) форм професійної та 
адміністративної звітності за отримані результати; від фокусування уваги  на потребах дорослих до 
зосередження на потребах учнів та завданнях зростання результатів їх навчання. Такі зміни не 
означають, разом з тим, відмови від розгляду будь-яких питань, що становлять професійний інтерес 
педагогів, однак вони повинні розглядатися у більш широкому, системному контексті.  

Перехід до системного мислення означає усвідомлення того, що заклади професійного росту вчителів 
не повинні перетворюватися у "козла відпусти", що є єдиним відповідальним за якість навчального 
процесу: вона залежить від складної взаємодії широкої сукупності чинників. Ця взаємодія повинна стати 
предметом ретельного аналізу з метою  більш осмисленої організації діяльності системи; від навчання в 
системі професійного росту вчителів, що відбувається поза межами школи, до  використання широкої 
різноманітності форм навчання на робочому місці. Такими формами повинні стати: учительське 
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дослідження, участь у роботі проблемних груп, колективне планування, відвідування та обговорення  
уроків тощо; від фокусування уваги на розвитку загальнопедагогічних умінь до поєднання роботи над 
загально педагогічними уміннями та поглибленням предметно-наукової підготовки.  Введення нових 
стандартів змісту освіти вимагає від учителів постійної роботи як над змістом наук, що становлять 
предмет викладання, так і над методичним його забезпеченням. Особлива увага надається в сучасних 
умовах реформам таких предметних галузей, як словесна та числова грамотність, математика, 
природничі та соціальні науки; від роботи працівників закладів професійного росту переважно як 
інструкторів, до сполучення інструктажу з консультаціями, наданням допомоги вчителям в освоєнні 
нових ролей, що їх передбачає реформа школи. До таких ролей відносяться: учасник або лідер 
проблемної групи, дослідник власної професійної діяльності, учасник групи стратегічного планування, 
організатор співпраці з батьками тощо; від професійного розвитку вчителів, що є відповідальністю 
одного чи двох департаментів, до професійного розвитку, що є першочерговим  предметом 
відповідальності керівників освітньої системи всіх рівнів. Керівні кадри освіти всіх рівнів повинні 
усвідомлювати себе вчителями дорослих, що накладає на них додаткову відповідальність за  всі аспекти 
роботи, пов'язані з плануванням та реалізацією завдань професійного розвитку. В таких умовах роль 
департаментів (відділів) професійного розвитку як фасілітаторів поширення відповідних знань та досвіду 
в межах усієї освітньої системи зростає; від професійного розвитку, призначеного для вчителів як 
першочергових "клієнтів" системи безперервної професійної освіти, до залучення до неї всіх, хто має 
вплив на навчальні результати учнів. Зацікавленими сторонами у цій справі повинні виступати батьки, 
члени шкільних рад та опікунських рад шкіл, адміністративні кадри та  непедагогічний персонал шкіл 
тощо; від системи професійного розвитку як "прикраси", від якої можна відмовитися в часи фінансової 
скрути, до перетворення її на невід'ємну складову діяльності школи.  

На завершення відмітимо, що в західному світі на всіх рівнях зростає усвідомлення того, що без 
здійснення сформульованих вище парадигмальних змін професійного розвитку вчителів, як і без 
перетворення школи в організацію, що навчається, шкільництво не в змозі виконати свою місію  
підготовки молоді до виконання громадянських функцій в демократичному суспільстві та до 
продуктивного працевлаштування в умовах розвитку економіки знань. Таке усвідомлення породжує 
значну кількість практичних кроків щодо втілення нової парадигми діяльності системи професійного 
розвитку в життя,  що становлять значний дослідницький інтерес, вартий подальшого розвитку. 
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ДУХОВНІСТЬ ЯК АЛЮЗІЯ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 

Розглянуто основи духовності як навчально-виховного базисного критерію у світлі назрілих соціальних 
завдань, здійснено спробу теоретичного аналізу джерел формування духовності у практиці роботи 

вітчизняних шкіл. 

Назрілі освітні соціальні завдання вимагають корекційного підходу до духовності як елементу змісту 
освіти. Оскільки функціональною основою духовності є регуляція соціальної поведінки взаємин людей 
згідно з прийнятою в суспільстві системою цінностей, а також - специфічною рисою її є саморегуляція 
поведінки, то нехтування реалізацією духовних потреб і запитів школярів - неприпустиме. Проблема в 
тому, що витоки духовності людини здебільшого не зосереджені в самому індивіді, а мають зовнішні 
щодо нього джерела. Людська духовність виникла внаслідок практичної діяльності, яка відбувається  за 
певних соціальних умов. Віднайти розумову рівновагу між потребами учня та вимогами суспільства, яке 
створює певні умови, життєздатні у певному місці та у конкретний час, тобто визначити суперечності 
між змістом навчання та виховання, заданими суспільством та індивідуальними інтересами, - наразі 
найголовніше питання освіти, продумане розв'язання якого визначить і устрій самого суспільства [9 : 18].  

 Духовність нині є атрибутом  та пріоритетом практично всіх існуючих в Україні положень  та 
концепцій освіти, де визначається як "… система, уклад життя народу, нації, сім'ї, умова, яка забезпечує 
здійснення розумового, інтелектуального, морального, естетичного, емоційно-чуттєвого розвитку 
особистості та формування її світогляду, включення у всі сфери життя народу" [7 : 83]. Та й Конвенція 
про права дитини  у плані освіти (стаття 29) першочерговим завданням визначає "розвиток особи, 
талантів, розумових та фізичних здібностей дитини в їх якнайповнішому обсязі" [6 : 15], що теж 
розуміється як перевага духовності в освіті. З тим, що духовність - далеко не релігійність та емоційно-
чуттєва складова особистості, погодяться більшість освітян. А ототожнити, асоціювати духовність із 
розумом, інтелектуальним розвитком якось незвично. Хоча ще Г. Кониський, професор Києво-
Могилянської Академії, на початку XVII ст. зазначав, що "… в розумі немає нічого, чого б не було у 
відчуттях. Тільки в процесі життєвого спостереження у людини з'являються спочатку прості, а потім 
більш складні уявлення, на основі яких під час навчання і діяльності виникають наукові поняття" [12 : 
247]. 

Коли істинність моральних норм та релігійних переконань засвідчена віками та народами  і давно вже 
стала та й до сьогодні є персоною non grata у духовному злеті й надбаннях людства, то наука як нова 
методологія формування духовності є лише проектом. Слід пам'ятати, що проект перевіряється спершу 
на здатність до реалізації, а не на істинність. Проект матиме рацію лише тоді, коли всі проектні поняття 
будуть узгоджені, а уявлення усвідомлені, теоретично чітко сформульовані та відповідатимуть 
загальновизнаній соціокультурній нормі [16 : 57].  

Ідеалом науки й культури лишається людина, яка постійно перебуває у пошуках - пізнаннях сенсу 
світу, себе, оточуючих, яка здатна до вдосконалення довкілля та самовдосконалення. Апріорі ідеалу 
лишається у його недосяжності, але реально створити алюзію  (у значенні повтору, натяку  на подібне, 
вже раніше застосовуване) ідеалу духовності, виходячи зі змісту  предметів гуманітарного потенціалу, 
які сприяють формуванню  в дитини  людяності - основного мірила сутності людини. Адже саме 
гуманітарне знання "…є джерелом моральної обов'язковості, воно - космополітичне. Міра людського, 
гуманістичного ніколи не дана наперед. Її мають завжди відкривати людська і суспільна індивідуальність 
заново", - проголошував мислитель ХІХ ст. М. Драгоманов [12 : 39]. Тому концепція гуманітаризації 
школи за авторством С. Гончаренка, Ю. Мальованого, набула авторитетної впевненості  у широких колах 
теоретиків та практиків освіти. О. Гомілко, І. Зязюн, А. Касьян, В. Кизима, І. Лушников, М. Никандров, 
В. Панкратов, П. Саух, В. Свириденко, Ю. Сенько та ряд інших учених під гуманітаризацією вбачають 
світоглядне розуміння науки як здатності до пізнання людської індивідуальності як цілісної єдності в 
людині загального, особливого та одиничного, тобто людина осягається як форма буття, яка прогресує 
від рівня одиничного існування до рівня унікального, незамінимого і неповторюваного ніким. Оскільки 
зміст освіти включає не лише знання, вміння, навички, а й досвід творчої діяльності, емоційно-
ціннісного ставлення до себе і до світу, що є внутрішньою сферою самовизначення людини, її здатністю 
будувати власний світ  домагань та  оцінок і відображати через свій інтелектуальний та морально-
психологічний потенціал дійсність, то зміст освіти включає і власне духовність (за визначенням 
С. Гончаренка ) [2 : 4].  

Як бачимо, гуманітаризація передбачає переорієнтацію на формування духовного світу особистості, 
утвердження духовності як першооснови при визначенні  мети й змісту освіти, на олюднення знань, то 
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можемо розглядати гуманітаризацію як фундамент становлення духовності, ту ключову засаду, яка є і 
методологічною базою, і водночас засобом проектної реалізації духовності у школі. Хоча історично 
склалося  так, що духовність була прерогативою ідеалістичних і релігійних концепцій, наукове 
обґрунтування методології формування духовності людини було запропоноване у 1996 році В. Лутаєм на 
базі концепції гуманітаризації освіти, яка так і не стала світоглядною основою суспільства через 
спрощене розуміння головних суперечностей процесу виховання людини, вважає автор [10:186], а це 
пов'язано із недостатньою систематичною розробкою досягнень методології, розкриттям та вирішенням  
виховних суперечностей, а також - із нерентабельним впровадженням методології  у шкільну практику. 
Для того, щоб наукова методологія духовності стала прибутковою діяльністю інтелекту учня, потрібно 
пам'ятати, що духовність - категорія специфічна, в якій інтуїтивний компонент  відіграє головну роль, 
тому спроби її повного зведення до раціонально-логічного неспроможні, а дилема співвідношення 
релігійного і наукового мислення повинна розглядатись як "…протилежні між собою прояви їх єдиної  
тотожної суті  у розумінні вищого смислу Всесвіту" [10 : 197]. 

Справді, природа феномену духовності виявилась настільки неоднозначною, що навіть створити її 
теоретичну модель, не звертаючись до християнства, постулатів віри - цінностей та заповідей, не 
можливо. Ми підтримуємо думку В. Постового, що вся справа полягає в тому, що й релігія без віри, 
котра сприймається абсолютно індивідуально, часто не спроможна пояснити і сама явище духовності, 
остаточне розуміння якого поклало б кінець таємниці людської унікальності, бо дозволило б виховувати 
людей із набором певних якостей [13 : 78].  

Точкою перетину філософії, педагогіки, психології та соціології стало явище духовності, тому по 
праву можемо вважати духовність явищем інваріантним та інтеграційним. Питання духовності у 
вітчизняній педагогіці  давно тарувало собі шлях, починаючи від кращих спадків  мислителів 
Відродження (професорів Києво-Могилянської та Острозької Академій), Г. Сковороди, І. Огієнка, 
Ю. Дзеровича, П. Юркевича, Г. Ващенка, В. Сухомлинського та М. Стельмаховича, більш як 
підтверджуючи вищість критерію духовності у повсякденні суспільства та індивіда. Сьогодні наявний 
чималий доробок у сфері духовного в освіті завдяки працям Р. Бєланової, О. Вишневського, З. Гіптерс, 
К. Журби, В. Іови, І. Карпенка, Н. Химич, М. Чумарної, С. Чугут, П. Щербаня, О. Коберника, 
М. Мельничук, Ж. Петрочко, Н. Сейко та ін. Причому, духовність розглядається як симбіоз  
традиційного та ціннісного (відповідно - природньо-історичного та соціо-культурного) начал, тоді 
характер цінностей індивіда й суспільства, традиції народу, сім'ї, напрям зв'язків між ними, домінування 
у внутрішній структурі духовності того чи іншого чинника (цінності, норми, традиції, переконання, 
знання) і визначатиме сутність духовності. Зважаючи на те, що кожен компонент змісту освіти має свої 
орієнтаційні та регламентовані норми (і перші, і другі зазначені у програмах викладання шкільних 
предметів, різниця лише у чіткості постановки  мети та завдань), то можемо вважати духовність нині  
ненормованим або орієнтаційно означеним  складником змісту  освіти. Бо суперечливість розуміння 
категорії духовності у науці та шляхів її здобуття людиною адекватно відбиваються і на можливості 
унормування та оцінювання внутрішнього (духовного) стану людини. Спробуємо узагальнити найбільш 
цікаві, на нашу думку, уявлення реалізації духовності в освітньому просторі. 

До традиційного компоненту духовності - етнопедагогіки - звертається М. Чумарна. В основу 
концепції духовного виховання автор поклала розвиток духовної, родової та архетипної пам'яті дітей, що 
передбачає наповнення змісту навчання духовним матеріалом  - вивченням історії рідного краю, його 
фольклору та звичаїв загалом [18 : 7]. У курсі лекцій "Теоретичні основи педагогіки" за редакцією 
О.Вишневського ідеологія дитиноцентризму розкривається на системі цінностей українського 
виховання, розташованих по традиційно-християнській вертикальній всі Людина-Бог. "Коли до 
створеного природою (людини - О.О.) додається щось нове - чисто людське, духовне, то це і є – 
виховання", - зазначає науковець [17 : 96].                                 

Проте людський, гуманістичний потенціал, зрештою, гуманітарний несе в собі оволодіння знаннями 
основ наук, що забезпечують розвиток  творчих здібностей, здобуття учнями практичних навичок. 
Формами прояву такого навчання - виховання людського в учня є спрямованість інтересів, схильність до 
пізнання, засвоєння та створення духовних цінностей, перетворення останніх на потреби - стимули діяти 
безкомпромісно. І допомогти науці у вихованні духовності покликані предмети мистецько-естетичного 
циклу, бо освоїти зміст можливо через його переживання, а це вже досвід творчості, базою якого є 
емоційно-чуттєве ставлення до світу і своєрідний емоційно-естетичний відгук на його впливи, що 
забезпечує  і в той же час забезпечується розвинутою духовною основою людини. Тому науковість та 
художність,  за Б. Неменським, - рівнозначні принципи дидактики, бо єдність наукового (об'єктивного) 
та мистецького (суб'єктивного) пізнання і є виваженим балансом гуманітаризованої освіти; це, у 
кінцевому підсумку, ідентично людській природі. 

Отож, серед способів духовно-практичного освоєння дійсності переважають наука, релігія, мораль та 
мистецтво, через які людство намагається осягнути природу духовного. Згідно з цією думкою, К. Журба 
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асоціює напрям духовності в педагогіці як специфічну науково-практичну діяльність  людей, спрямовану 
на духовний розвиток та засвоєння соціального досвіду [3 : 4]. 

В. Іова, автор посібника "Формування правової культури особистості на засадах духовності", 
переконаний, що духовність проектується змістовим наповненням навчального предмета. Алгоритми 
національного та громадського виховання не спрацюють без духовності, в основу якої закладено 
морально-правові закони, першими з яких для християн стали десять заповідей. А тому право можна 
розцінювати як складову і як засіб формування духовності [4 : 7]. У дисертаційних роботах Ж. Петрочко 
та І. Шаповалової акценти ставляться на уроки літератури, їх мовленнєво-комунікативний компонент. 
Особливість єдності інтелектуально-емоційного сприйняття літературного твору вважається 
концептуальним  принципом прискореного духовного прозріння учня. 

Ж. Маценко пропонує виділяти такі духовні стани, умови, які обов'язово мають вплив на розвиток 
духовності людини, а це є потребово-ціннісний, пізнавально-інтелектуальний, вчинково-діяльнісний, 
почуттєво-емоційний, морально-естетичний, вольовий компоненти [11 : 2]. Ідеальне поєднання цих 
компонентів на уроці (з будь-якого навчального предмету, адже гуманітарними знання стають лише 
залежно від нашого ставлення до них, надання їм особистісних смислів, навантажень) забезпечить 
організацію методології духовності засобами науки. Регулятором взаємодії різноструктурних 
компонентів духовності стане практична діяльність учнів. Так, С. Бібік, учитель вищої категорії з 
Донецька, з власного досвіду ділиться здобутками у досягненні на уроці рівноваги індивіда з 
середовищем, під яким розуміє інтелект, а паралельно - і емоційної рівноваги у собі і з оточуючими. 
Створити умови для інтелектуально-емоційного розвитку учня допомагають "атмосфера 
інтелектуального напруження" як загальна назва поєднання методів проблемного викладу матеріалу, 
мозкового штурму - його прийому, евристичної бесіди, дискусії, пошуково-дослідницького, застосування 
логічних схем як структур підтримки інтелектуального розвитку здійснюється з метою розвитку 
асоціативного мислення, яке є і засобом емоційного розвитку. Так, поряд з інтелектуальною атмосферою 
створюється емоційна, котра досягається аудіо-візуальним оформленням уроку (шляхом мистецтва), 
асоціативним аналізом поставлених навчальних завдань тощо. І підсумком такого інтелектуально-
емоційного поєднання у навчально-виховних цілях при пріоритеті навчання є виконання завдань із 
самоосвіти, яка реалізує  і поповнення новими знаннями, і збагачує емоційну, особистісну реакцію на 
світ, тобто програмує творчий пошук учнів завдяки поєднанню урочної, позаурочної та самостійної 
роботи на уроці [1 :16].  Таке поєднання методів, засобів та форм навчання з метою розвитку чуттєво-
ціннісного у логічно-розумовому засвідчило свою результативність при впровадженні у шкільну 
прaктику. Отже, запропонований С. Бібік шлях педагогічної підтримки (це діалоговий тип стосунків із 
вихованцем, теорія оптимізації навчання) забезпечує інтелектуально-емоційну сторону розвитку 
школяра, яка, у свою чергу, є визначальною рисою розвитку духовного. Тому, на нашу думку, один зі 
шляхів реалізації наукової методології духовності уже обґрунтовано та позитивно апробовано на 
практиці, що підкріплює методику симбіозу наукового та художньо-естетичного, традиційного та 
творчого у контексті розумово-емоційних досягнень учня. Звичайно, ще потребує досліджень система 
оцінювання духовних досягнень особистості. Бо суб'єктивність системи духовних цінностей виключає 
застосування до них об'єктивних критеріїв. Та й знання при унормованій системі оцінювання балами не 
охоплюють ще духовності. Тому суперечність думок про оцінювання духовного (фактично, сфери 
виховання) у науковому (сфери навчання) має ще знайти обдуманий компроміс, бо ціннісна (визначальна 
в духовному вимірі) природа людини теж зважує пропорції компонентів загальнолюдського, соціально-
групового та одинично-індивідуального у сутності людини, одночасно враховуючи і відповідність 
особистих цінностей-потреб загальнолюдським та соціально-груповим, і характеристики неповторних 
аксіологічних якостей учня [8 : 67]. Тоді чи невмістиме - духовне - може вміститись у рамки суджень, 
характеристик, критики педагогів, результатів наукової експертизи (виміри, перевірки, випробування) - 
теж спірне питання, яке чекає проектів свого розвитку. 

Таким чином, підсумовуючи аспекти різнопланового педагогічного погляду на духовність, ми цілком 
підтримуємо думку науковців про обов'язкове розуміння духовності як системи понять та уявлень, що 
складають епіцентр освіти, а саме: духовність - це внутрішньо складний і зовні важкий світ людини, 
виражений у вигляді сукупності взаємопов'язаних та соціально значущих якостей; духовність завжди 
соціокультурно детермінована і є внутрішньою культурою особистості, яка проявляється у свободі 
самореалізації, творчих пошуках, емпатії; духовність - це діяльнісна сфера релігії, моралі та мистецтва, 
плідно реалізована та загальновизнана, але разом з тим - це і сфера науки; і в напрямі розвитку 
духовності засобами науки зроблено мало досліджень, коли проблему розробки наукового змісту 
духовності  було вже задіяно у концепції гуманітаризації, яка так і не стала привелюючою базою освіти; 
інтегроване знання про світ і людину, гуманітарна (духовно-моральна) направленість навчальних 
предметів, розумний баланс дидактичних принципів науковості й художності,  рівновага емоційно-
образного та інтелектуального сприйняття, акцент на ціннісну сторону становлення особистості - 
знайдені шляхи реалізації проекту наукової методики духовності, визнані та успішно реалізовані 
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практиками освіти. Завдання - у нових, актуальних аргументаціях проекту, бо глибина досліджень 
духовності ще не вичерпана; питання суті і методики духовності в науці піднімає проблему оцінювання 
результатів. Тому, що духовність є компонентом змісту освіти, суперечити ніхто не буде. І так як кожен 
компонент змісту має свої регламентовані норми у програмних завданнях та, відповідно, оцінювання 
досягненості чи недостатності заданих норм, то духовність у цій сфері - цілинна теорія (з погляду 
навчального компоненту освіти), що теж потребує експериментальних досліджень; і, нарешті, 
методологія шкільних навчальних дисциплін вимагає розкриття духовного потенціалу тих предметів, 
гуманітарна природа яких, на перший погляд, здається поверхневою.  
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Оксенюк О.В. Духовность как аллюзия современных реалий учебно-воспитательных технологий в 
общеобразовательной школе. 

Рассмотрено основы духовности как учебно-воспитательного базисного критерия в плане актуальных 
социальных заданий, сделана попытка теоретического анализа истоков формирования духовности, 

исходя из практики работы отечественных школ. 

Oksenyuk O.V. Spirituality as an allusion of  modern realities of teaching and upbringing technologies in the 
secondary school. 

The principles of spirituality as an educational and foundational criterion  in the light of urgent social tasks 
were examined, an attempt at the  theoretical analysis of sources forming  spirituality in the practice of native 

schools was mode. 
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СТАНОВЛЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
(до середини XIX століття) 

Подана коротка ретроспектива становлениия шкільної географічної освіти в Україні та особливості її 
розвитку до середини ХІХ століття. 

Історичний підхід у географії відомий і використовується під час вирішення найрізноманітніших 
географічних завдань. У процесі ж навчання географії у школі історичний підхід використовується дуже 
мало. Проте історія, яка вивчає минуле людства в усій його різноманітності, надає нам чудові 
можливості для підвищення ефективності процесу навчання географії. Відомий афоризм твердить: 

"Історія повторюється. Це один з її недоліків" (Кларенс Стюард  Дарроу). Так, знання історії 
становлення географічної освіти допомагає розвитку сучасної науки, дає можливості не повторювати 
помилок минулого. 

Багато українських вчених розглядали питання вдосконалення змісту та методики викладання шкільної 
географічної освіти, зокрема  Н.В. Бірюкова, О.Т. Діброва, Е.А. Дурманенко, Ф.Д. Заставний, 
Я.І. Жупанський, С.Г. Кобернік, В.П. Корнєєв, Л.І. Круглик, П.А. Масляк, М.О. Откаленко, 
В.Ю. Пестушко, В.Я. Плахута,  М.М. Паламарчук,  С.М. Пальчевський,  Г.П. Пустовіт,  Л.В. Тименко,  
В.Я. Сасихов, А.Й. Сиротенко, Г.Є.Уваров, Б.А. Чернов, О.І. Шаблій, Е.І. Шипович, П.Г. Шищенко та інші. 

Значний внесок у розвиток шкільної географії та методики її викладання зробили В.О. Геренович, 
М.М. Баранський, К.Г. Воблий, М.В. Кубійович, А. Реман, С.Л. Рудницький. Багато є рекомендацій та 
посібників, виданих українськими авторами. 

Зупинимося на розвитку та становленні шкільної географічної освіти в Україні. 
Нам не відомо, яких географічних знань набували діти в школах Київської Русі. У братських школах 

Києва, Львова, Луцька, козацьких школах викладались лише елементи географії. 
Зазначимо, що школи в Україні 16-17 ст. зазвичай відкривались духовенством при церквах. Як 

відомо, у цих школах, крім азбуки і церковних книг, нічого не вивчалось. Методика навчання в школах 
була найпримітивніша: буквар, часослов і псалтир вивчали напам'ять, незалежно від того, чи розумів 
учень те, що читав, чи не розумів. 

Пізніше у  школі учні, крім вивчення релігії, науки звичаїв, пристосованої до умов часу й становища 
учнів, вивчали читання, письмо, арифметику, частково геометрію, городництво та хліборобство, основи 
медицини та ветеринарії, відомості про внутрішню торгівлю тощо. За такою схемою школа мала бути 
енциклопедичною. Певні географічні знання учні отримували з відомостей про внутрішню торгівлю, 
городництво, хліборобство. 

Взагалі географічний матеріал починає з'являтися в школі в кінці ХVІ і в ХVІІ ст. До підручників - 
"азбуковників", крім азбуки і молитв, іноді включалися статті, які містили матеріал з географії, так, 
відомості про інші країни подаються в "космографіях". Це пояснюється тим, що в першій половині ХVІІ 
ст. були відкриті нові території, з'явилися нові картографічні роботи - "креслення" і пояснення до них [1]. 

Зазначимо, що методи навчання і виховання в старій школі характеризувалися муштрою і зубрячкою. 
В її класах пам'ять молодої людини обтяжували безмірною кількістю знань, на дев'ять десятих 
непотрібних і на одну десяту перекручених. Суспільний характер  країни впливав  і на викладання, 
методи і прийоми навчання і виховання учнів. 

Як самостійний предмет в Україні географія була введена у ХVІІ-ХVІІІ ст. Взагалі фундаторами 
основ методики викладання географії в Європі можна вважати Яна Амоса Коменського, в Україні -
Костянтина Дмитровича Ушинського. 

Зазначимо, що перший підручник з географії з'явився в Росії у 1710 р. під назвою "География или 
краткое земного округа описание". Підручник невідомого автора був примітивним, з географічними 
помилками, ним користувалися і в Україні. 

У першій половині ХVІІІ ст.  видано  підручник географії Гюбнера. Він викладений у формі запитань 
і відповідей, географічна номенклатура в ньому складає головний зміст. В кінці підручника подаються 
відомості з математичної географії, проте автор  спростовує геліоцентричну систему М. Коперника. 

Уже на початку ХVІІІ ст. з'являються твори з першими методичними вказівками. Наприклад, у 
"Духовном регламенте" Феофана Прокоповича подаються такі рекомендації: починаючи вивчати будь-
який предмет, необхідно ознайомити учнів з його програмою; історію вивчати у зв'язку з географією: 

"Обаче историю честь без ведення географического єсть как бы с завязанньїми глазами по улице 
ходить". Географію рекомендують вивчати з використанням глобуса та ін [1:15]. 

Щоб полегшити роботу пам'яті, деякі автори підручників іноді назви розміщували за алфавітом, 
групували, подавали віршами. Наприклад, у методичному посібнику "Руководство к географии в пользу 
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учащегося при гимназии юношества", виданому в 1742 р., вимагалось заучувати численну номенклатуру 
співучим голосом. 

З середини ХVІІІ ст. починається  період розвитку ломоносовської географічної школи.  М.В. 
Ломоносов розробив питання математичної географії, картографії, метеорології і кліматології, фізичної 
та економічної географії. Досягнення наукової географії сприяли тому, що на кінець ХVІІІ ст. географія 
зміцнюється і як навчальний предмет у школі. 

У 1792 р. викладач гімназії і Московського університету М.Є. Черепанов у книзі "Географическо-
историческое учение" обґрунтував ідею про велику кількість світів. Вже в ХVІІІ ст. висловлювались 
погляди, які через багато років сформулювали К. Ріттер і О. Гумбольд [І]. 

Автори підручників з географії в цей період прагнули якомога більше завантажувати учнів 
матеріалами для заучування. Наприклад, в "Опыте Российской географии" (1771 р.) професора Діттля 
потрібно було заучувати не тільки географічні терміни, але й імена 48 крутицьких архіреїв, усіх 
президентів Академії наук, державні герби і єпархії, дворянські мундири тощо. 

У "Кратком землеописании Росийского государства" ад'юнкта Російської Академії наук Гакмана, 
виданому для народних училищ у 1787 р., вчителеві рекомендувалося вивчити з учнями вступ до 
загальної географії. У методичних рекомендаціях того часу вказується про необхідність роботи учнів з 
картою, з чорними репетиційними картами (контурами) [І]. 

Зазначимо, що описовий метод навчання географії за системою зазубрювання текстів географічних 
підручників, який складався у ХVІІІ ст., продовжує залишатися в школі і в XIX ст. 

На початку XIX ст. в Росії було проведено ряд реформ в галузі народної освіти. Уряд прагнув 
підкорити ці реформи інтересам самодержавства. Тому не випадково прогресивні діячі країни і вчителі 
географії старої школи, які любили свій предмет, постійно висловлювали незадоволення становищем 
шкільного курсу фізичної географії. 

З 1807 р. географію в школах Росії, України  вивчали  за підручником Є.Ф. Зябловського, професора 
Петербурзького університету. В 1818р. вийшов підручник К.І. Арсеньєва "Краткая всеобщая география". 
Він витримав 20 видань і був одним з широко розповсюджених в Росії та Україні. Хоча цей підручник і 
був кроком уперед за змістом і методикою викладу, але також залишався номенклатурним, сухим у 
викладі, без малюнків і карт. 

М.В. Гоголь відомий не лише як письменник, але і як географ. Він зробив значний внесок у розвиток 
методики географії, у 30-х роках минулого століття писав:  "Велика і дивовижна галузь географії! Де 
знайдуться предмети, які б сильніше говорили юній уяві? Яка інша наука може бути більш прекрасною 
для дітей, може швидше піднести поезію дитячої душі їх? 

Але дітям замість того, щоб показати прекрасний світ, ... показують мертвий кістяк, дають їм замість 
того гризти політичні тіла, які перевищують світ їх понять"[2,15]. 

М.В. Гоголь у статті "Мысли о географии детского возраста" відзначає найголовніші недоліки у 
вивченні предмету: механічний поділ курсу, який зовсім не враховує віку учнів, захоплення політичною 
географією, перевантаження підручників номенклатурним матеріалом, для якого треба мати неабияку 
пам'ять, щоб утримати всю цю безладну масу. 

Разом з тим Гоголь пропонував такі методичні прийоми: замість книжного навчання, рекомендував 
живе  слово вчителя, замість креслення карт - використання навчальних карт,  розширення курсу 
фізичної географії та етнографії. Він зазначає, що розповідь учителя повинна бути яскравою, впливати на 
уяву дітей. "Треба старатися познайомити скільки можна більше з світом, з усією безконечною 
різноманітністю його, щоб це аж ніяк не обтяжувало пам'яті, а являло б собою яскраво змальовану 
картину"[2,15]. 

М.В. Гоголь своїми ідеями щодо викладання географії далеко випередив свої часи. 
У 1844 р. вийшла "Учебная книга всеобщей географии" О.Г. Ободовського, по якій ЗО років вчилися 

учні гімназій. Цей підручник, порівняно з підручником Є.Ф. Зябловського, був гірший за змістом і 
сухіший за викладом. В 1849 р. О.Г. Ободовський випустив другий, більш вдалий, підручник -"Краткая 
всеобщая география". О Г. Ободовський у передмові до підручника давав методичні поради: 

навчання не можна починати прямо з математичної географії, а слід брати матеріал з навколишньої 
місцевості. О.Г. Ободовський одним з перших показав необхідність краєзнавчого підходу до вивчення 
початкового курсу фізичної географії. 

В цей період видано такі підручники, як "География для детей" Ф. Студитського, "Начальные 
сведения географии" С. Барановського, "Тетрадь всеобщей географии" М. Тімаєва і ряд інших. Майже 
всі ці підручники були досить низької якості [І]. 

В "Географии для детей" Ф.Д. Студитський рекомендував починати навчання від навчального столу, 
а потім переходити до плану і карти, географічних понять. Всі нові відомості він подавав у формі уявної 
подорожі, яка починається від рідного міста. 
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М.М. Тімаєв рекомендував звертати увагу учнів на предмети, які їх оточують; використовувати 
глобус, ландкарти, колекції' мінералів, рослин, тварин в натурі та зображеннях; привчати учнів 
працювати з картою, малювати її по пам'яті; давати заучувати, коли учні повністю зрозуміли пояснення. 

У передмові до підручника "Начальные сведения географии" Є. Барановський говорить, що географія 
- наука, багата на думки, сповнена цікавого матеріалу, якщо ж вона буває нудною, то "хіба з вини 
підручників і викладачів". Щоб зацікавити учнів, він рекомендує ілюструвати учням пояснювальні 
об'єкти (гори, долини та ін.), намальовані або навіть рельєфні; наводити приклади з тієї місцевості, де 
живуть учні; порівнювати невідоме і нове для них з тим, що вони вже знають. Він пропонує 
користуватися також художніми описами природи кращих письменників і поетів, працювати з картою 
так, щоб учні могли самі визначати кордони, води, поверхню, загальні риси клімату; "набагато корисніше 
примусити учнів самих працювати над картою, ніж переказувати зміст карти" [1,17]. 

Як вже зазначалось, офіційні підручники з географії того періоду характеризувалися не тільки 
низьким науково-методичним рівнем, але й надмірним перевантаженням географічною термінологією. 
Так, у підручнику О. Ободовського географічних термінів налічувалося до чотирьох тисяч. 

"Заучивши напам'ять цей лексикон слів, з якими не зв'язано жодної думки, учні виносять саме тільки 
отупіння, почуття розумової втоми, тоді як географія при належному викладанні повинна викликати 
охоту до знань і до читання..." писав М.І. Пирогов[3,464]. Незважаючи на це, підручник О. Ободовського 
перевидавався на протязі ЗО років. В 40-х роках XIX ст. на зміну йому було видано не менш 
номенклатурний підручник К. Смирнова. Паралельно з ним діяли підручники й інших авторів. 

Майже всі ці підручники перевантажені географічною термінологією. В деяких з них географічні 
об'єкти подаються для заучування за списком. Наприклад, у підручнику І. Янчина весь 17-й параграф 
складається з переліку мисів, параграф 26-й - з списку півостровів, а параграфи 51- 54-й - з переліку рік 
світу. Підручники того часу - це конспективна суміш окремих фактів з усіх природничих, історичних та 
політичних наук. Учням доводилось заучувати з цих підручників до 3000 географічних термінів. Ця 
"розумова їжа", як він писав, залишалася зовсім незрозумілою. 

Тому цілком справедливо зазнали гострої критики з боку прогресивних діячів не тільки місце 
предмету в школі і ставлення до нього, але й підручники. 

Не змінилося ставлення до шкільної географії і пізніше. Так, К.Д. Ушинський зауважує, що 
"парадоксом здаватиметься з першого погляду, якщо  ми скажемо, що з усіх наук географія користується 
найменшою пошаною, але це не парадокс". М.Г. Чернишевський також відзначає, що на фізичну 
географію географи звертали дуже мало уваги; над усе переважала так звана  "політична 
географія"[4,463]. 

У 1889 р. В. Краузе в роботі "О преподавании географии" писав, що в країні є мало спеціалістів-
географів. Вивчення географії в тому вигляді, в якому її підносять, позбавляє її "симпатій учнів", забирає 
у неї будь-яке дидактичне значення. Методика "подання" цього предмету провадиться 
найпримітивнішим, відштовхуючим методом.  Разом з тим В. Краузе пропонував, щоб географія була не 
землеописом, а землезнавством. [1,8]. 

Зневажливість до цього шкільного предмету виявлялася і в тому, що неуспішність учня з географії не 
могла перешкодити переходові його до наступного класу. 

Від учня не вимагалось ні самостійної думки, ні висновків, ні узагальнень. Він повинен був завчити 
матеріал, що подавався у відповідному параграфі підручника, і назви по карті. 

Незважаючи на недоліки у викладанні, все-таки протягом XIX ст. курс фізичної географії знаходив 
своє місце в навчальному плані школи, проте значення його на різних етапах було різним. Так, за 
шкільним статутом 1804 р., в губернських і повітових містах, крім гімназій, створювались двокласні 
училища, в яких вивчали елементарний курс загальної географії з основами географії математичної та 
географії Росії. 

Так, у І класі гімназій на історію і географію відводилось 6 годин на тиждень, а в II класі училищ на 
загальну географію — 3 години. Статутом від 1828 р. в І класі гімназій на фізичний огляд глобуса 
відводилось 3 години на тиждень, а з 1849 р. навчання географії зосереджено в трьох молодших класах 
при 11 уроках на тиждень [І]. 

Шкільним статутом 1864 р. географію вивчали в перших чотирьох класах при двох годинах на 
тиждень у кожному. Початковий курс "загальної географії" вивчали тоді в І класі гімназій. 

Фактично, вся географія цього періоду вивчається в початкових класах тому, що вона повинна була 
готувати умови для успішного навчання курсу історії, тобто курс фізичної географії був свого роду 
основою для історії. Це означало, що вчителеві географії пропонували докладно вивчати Палестину, щоб 
полегшити вивчення "закону божого", в ІІІ класі починати вивчати Європу з середземноморських 
держав, щоб підготувати учнів до слухання курсу стародавньої історії тощо. 

М. Бойков - автор "Записок по методикогеографии" - так і орієнтував своїх читачів, що засвоєний 
ними географічний матеріал є основою для інших навчальних предметів, що розуміння багатьох розділів 
історії можливе тільки тоді, коли ми маємо географічні знання. 
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З другого боку, навчальний географічний матеріал розглядався як матеріал для тренування пам'яті. 
Таке ставлення до вивчення географії французький географ Відаль де Лаблаш пояснює тим, що П 
розглядали переважно як матеріал для запам'ятовування. 

Отже, можна зробити висновок, що стан шкільної географії в дореволюційній Росії та Україні був 
вкрай незадовільний. В той час, коли географічна наука в період XIX ст. збагатилась цілою плеядою 
визначних імен зі світовою славою - І.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лиснянський, Ф.Ф. Белінсгаузен, 
М.П. Лазарєв, П.П. Семенов-Тян-Шанський, М.М. Міклухо-Маклай, М.М. Пржевальський, 
В.В. Докучасв, О.І. Воєйков та ряд інших, які внесли неоціненний вклад в скарбницю наукової географії, 
- в галузі поширення географічних знань через школу робилося дуже мало. Між успіхами географічної 
науки "у верхах" і її викладанням "в низах" існував величезний розрив. 

Уже в першій половині XIX ст. поступово зароджувались передові, прогресивні методичні 
рекомендації для вчителів початкового курсу фізичної географії. Ці рекомендації, подані в окремих 
передмовах до підручників, не знаходили широкого впровадження. В умовах миколаївської реакції всі 
прогресивні починання початку XIX ст були зведені до нуля, в школах процвітав класицизм, свистіла 
різка, основними методами навчання залишались примус і заучування [І]. 

За вдалою характеристикою І.Я. Руднєва, вчителі географії відрізнялися від учителів інших предметів 
тим, що від перших не вимагалось ніякої спеціальної підготовки. Більшість з них були самоучками. В 
багатьох школах уроки географії віддавалися "за звичаєм багатосімейним", для підробітку. В кращому 
випадку географії навчали історики або філологи [2]. 

Ось чому на уроках географії, замість живих занять, панували догматизм і зубрячка. Учителі, для 
яких географія була засобом "підробітку", продовжували навчати цього предмету по-старому, шляхом 
заучування параграфів підручника. Цьому рутинному методу викладання початкової географії сприяли і 
підручники, і програма. 

Суха номенклатурність предмету посилювалась обов'язковим кресленням карт напам'ять. В руках 
погано підготовлених учителів це креслення перетворювалось у справжнє знущання над учнями. 

Отже, до середини ХІХ століття для методики географії характерна примітивна схоластична методика 
заучування  географічної термінології за підручниками і картою. Поряд з відкритою ідеалістичною 
методологією, в науково-методичній думці зароджується прогресивний стихійно-матеріалістичний і 
замаскований геттнеріанський ідеалістичний напрями. 

В сучасних умовах географія з науки, що займалася описом Землі, перетворилася на науку, яка 
значною мірою інтегрує в собі природничі, соціальні та економічні закономірності, розглядаючи їх у 
часовому і просторовому вимірах. Ці закономірності забезпечують формування політичної, економічної, 
екологічної культури школярів. 

Сьогодні шкільний курс географії покликаний закладати в учнів систему поглядів на світ, формувати 
мислення, а тому мас бути світоглядне спрямованим предметом. Нові підручники, навчально-методичні 
комплекси мають відповідати сучасному рівню географічної науки, бути методично-забезпеченими і 
дидактичне вивіреними. Вони повинні підняти на новий рівень викладання географії, пробудити 
пізнавальний інтерес в учнів, романтику експедицій, бажання вивчати рідний край. І саме знання історії 
становлення географії необхідне для вчителя сьогодення. 
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Шоробура И.М. Становление школьного географического образования в Украине 
(до середины XIX века). 

Дана краткая ретроспектива становления школьного географического образования в Украине и 
особенности ее развития до середины XIX века. 

Shorobura I.M. The establishment of school geographical education in Ukraine 
(till the middle of the 19th century). 

The article suggests a retrospective view of the establishment of school geographical education in Ukraine and 
the pecularities of its development till the middle of the 19th century. 
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МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА  ВИВЧЕННЯ МОВИ У ВИЩОМУ  
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

Висвітлюється модульно-рейтингова система побудови курсу "Сучасна російська мова" на заочному 
відділенні для спеціальності "Українська мова і література". 

Постійне зростання інформації, яку необхідно засвоїти студенту, скорочення годин на аудиторну 
роботу, збільшення питомої ваги самостійної  роботи у навчальному процесі, посилення вимог до 
професійного рівня майбутнього вчителя згідно з державними стандартами освіти – усе це зумовлює 
пошук нових форм організації навчального процесу, подальшого удосконалення контролю за його 
ефективністю. На шляху цього пошуку у викладанні мов пропонувалися укрупнені дидактичні одиниці, 
опорні конспекти, тематичний, а пізніше рейтинговий  контроль знань [1 ]. Як етапний крок у цьому 
поступі можна розцінювати модульну організацію навчального матеріалу  і рейтингову систему 
контролю рівня сформованості практичних навичок. У процесі навчання мови це  мовна та мовленнєва 
компетенції.  

Модульна технологія давно привернула увагу вчителів середніх шкіл. Вона досить активно 
висвітлювалась у педагогічній літературі у 90-х роках [2,3,4]. У практиці вузівського викладання мов 
модульна та рейтингова системи знайшли своїх прихильників, вони висвітлені в окремих статтях  [5, 6, 7] 
та монографіях  [8]. Проте, слід зазначити, що незважаючи на те, що ці системи, тобто технології 
навчання,  все активніше застосовуються у вищих навчальних закладах, питання їх висвітлення все ще 
залишається актуальним, зокрема в дидактичній літературі мало живих прикладів конкретного 
застосування модульно-рейтингової технології вивчення окремих навчальних дисциплін. 

Метою даної статті є узагальнення та аналіз досвіду використання модульно-рейтингової технології у 
вузівському курсі "Сучасна російська мова" на заочному відділенні (для спеціальності "Українська мова 
та література" ).  

Цей курс є важливим у підготовці майбутніх україністів, оскільки він знайомить філологів ще з 
однією слов'янською мовою, створює лінгвістичну базу для засвоєння типології мов, у значній мірі 
сприяє усвідомленню природи русизмів як вияву інтерферентних помилок в українському мовленні. 

Технологія модульної побудови вузівського курсу "Сучасна російська мова"  для заочної форми 
навчання набуває особливого значення, оскільки для аудиторної роботи зі значним за об'ємом 
навчальним матеріалом (відомості про російську літературні мову від "Вступу" до "Синтаксису і 
пунктуації") відводиться незначний обсяг часу (24 години, зокрема, 18 лекційних годин та 6 годин для 
практичних занять). Структурування навчального матеріалу в модулі забезпечує формування цілісного 
уявлення про систему російської мови. Враховуючи лінгвістичну природу виучуваного матеріалу, ми 
об'єднали його у шість різних за об'ємом модулів, а саме: І модуль. "Вступ". ІІ модуль "Фонетика, 
фонологія, орфоепія, графіка та орфографія". ІІІ модуль "Лексикологія, фразеологія та лексикографія". 
ІV модуль "Морфеміка та словотвір". V модуль "Морфологія ( частини мови)". VІ модуль"Синтаксис і 
пунктуація". 

Кожний з модулів містить декілька складових. По-перше, перелік основних лінгвістичних понять, які 
підлягають засвоєнню, по-друге, в модуль входить перелік основних практичних умінь, які необхідно 
сформувати, по-третє, модуль містить інформацію щодо типологічних особливостей системи української 
та російської (другої слов'янської) мов, які покликані попередити міжмовну інтерференцію.  
Центральною складовою кожного модуля  є  найбільш важлива і узагальнена інформація, яка 
презентується різними способами, наприклад, узагальнюючі таблиці, схеми, алгоритми тощо. Уся 
інформація  ілюструється прикладами з поезії, зі словників, з науково-популярних видань. Нарешті, в 
модуль входять коментарі до таблиць і схем, методичні поради, перестороги, що запобігають поширенню 
типових помилок і т.п.  

Робота з модулями передбачає використання студентами знань, які вони засвоїли в інших навчальних 
курсах. Наприклад, в модулі "Фонетика, фонологія, орфоепія, графіка та орфографія" студенти 
використовують знання про артикуляцію звуків, про їх зміни у мовленнєвому потоці тощо.   

Покажемо найменший за об'ємом модуль, який, проте, має надзвичайно важливе значення у 
становленні філолога, в усвідомленні методології курсу. Це перший модуль – "Вступ". Починаючи 
роботу над цим модулем в аудиторії під час лекції або при самостійному засвоєнні, студент-заочник 
передусім має усвідомити, які основні лінгвістичні поняття будуть предметом розгляду. Перелік цих 
питань зумовлює план лекційного заняття, в якому визначаються такі питання: 1. Місце російської мови 
серед слов'янських мов. 2. Поняття "сучасна" російська мова. 3. Поняття "літературна" російська мова. 4. 
Статус російської мови в Україні.  
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Важливо, щоб студент-заочник ще до початку роботи з даним модулем знав, чого йому слід 
навчитися, якими навичками оволодіти, що стане результатом засвоєння теми. Так, в результаті роботи з 
модулем "Вступ", студент повинен: уміти визначати місце російської мови серед інших слов'янських мов 
(безперечно, при цьому серед східнослов'янських мов у першу чергу  буде називатися українська мова, 
рідна мова студентів, що є державною в Україні); уміти порівнювати поняття  "російська національна 
мова" та "російська літературна мова" (зауважимо, що при цьому студенти зможуть навчитися 
порівнювати відповідно поняття "українська національна мова" та "українська літературна мова").  

Представлений модуль передбачає формування у студентів уміння визначати статус російської мови в 
Україні, а це обов'язково формує навички визначати статус української мови в Україні, передусім як 
державної мови. Зроблені зауваження свідчать про здатність модуля до міжпредметної інтеграції.  

Висвітлення місця російської мови серед слов'янських мов найкраще організувати як роботу з 
алегоричним деревом слов'янських мов, що вміщене у словнику[9]. Це дозволить образно подати 
інформацію і забезпечить її глибоке усвідомлення та швидке і міцне запам'ятовування. 

У цій же частині модуля під гаслом "Зверни увагу!" подається інформація, що стосується 
старослов'янської мови і руйнує стереотип про те, що старослов'янська мова – це одна із ланок в історії 
розвитку російської мови. Старослов'янська мова  - це мертва мова, адже сфера її використання  звужена 
виключно до церковної служби. Цю мову ще називають давньою церковною мовою слов'ян. 
Старослов'янську мову вчені відносять до південнослов'янських мов, серед яких відома студентам 
болгарська мова. Старослов'янську мову створили болгарські просвітителі Кирило та Мефодій. Щоб 
перекладати грецькі богослужебні книжки для слов'ян, які прийняли християнство. За створення 
слов'янської азбуки Кирило і Мефодій були розведені в ранг святих, а день 24 травня оголошений Днем 
слов'янської писемності. 

Для формування поняття " сучасна російська мова" в модулі використовується своєрідний 
експеримент. В русистиці "сучасною" прийнято вважати російську мову від Пушкіна до сьогодення. 
Проте таке визначення досить умовне. Студенти як учасники експерименту можуть переконатися, що у 
творах О.С. Пушкіна є слова і граматичні форми, що сприймаються сучасними носіями мови як архаїчні, 
наприклад, "длань", "десница", "виждь", "горних". Водночас у творах О.С. Пушкіна  ми не знаходимо 
таких поширених на рубежі  ХХ – ХХІ століття слів, як "электростанция", " компьютер", "телевизор", 
"радиация", "приватизация" і  подібних. Отже, студенти переконуються у тому, що мова розвивається 
разом з суспільством, а найбільш помітними є зміни у словниковому складі.  

Інформація про російську літературні мову та її співвідношення з російською національною мовою 
показано в таблиці, де більший прямокутник означає поняття "російська національна мова", а менший в 
ньому – "російська літературна мова". Простір між двома прямокутниками студенти заповнюють, 
з'ясовуючи під керівництвом викладача поняття "діалекти", "просторіччя", "жаргони", розмірковуючи 
про їх роль у мові, про ставлення до них. 

 
Основні характеристики російської літературної мови подаються переліком з коментарями до 

кожного з них: нормативність ( наявність норм, тобто правил);  обов'язковість (літературній мові вчать у 
школах, вузах); наявність усної та писемної форм (діалекти, просторіччя, жаргони мають лише усну 
форму); поліфункціональність ( літературна мова обслуговує всі сфери життя носіїв мови, а саме побут, 
наукову та навчальну діяльність, офіційно-ділову сферу, громадське життя, художню творчість); 
стилістична диференційованість ( тільки літературна мова представлена функціональними стилями, ні 
діалекти, ні просторіччя, ні жаргони не мають стилістичних різновидів). 

Зазначимо, що останнє питання  теми може на старших курсах розгорнутися в спецкурс "Російсько-
українські національно-мовні відносини". Це свідчить про потенціал модуля, про його здатність до 
розширення  у разі потреби. 

Звичайно, кожний з модулів має свої особливості. Так, в модулі "Фонетика, фонологія, орфоепія, 
графіка та орфографія " багато таблиць ("Система голосних звуків", "Приголосні за місцем утворення", 
"Приголосні за способом утворення" тощо), значна кількість гасел "Зверни увагу!" (наприклад, "В 
російській мові кінцеві дзвінкі приголосні змінюються на свою глуху пару. В українській мові кінцеві 
приголосні не оглушуються", "В російській мові спрощення приголосних відбувається тільки в усному 
мовленні, в українській мові воно фіксується  у писемному мовленні "тощо. В модулі "Лексикологія, 
фразеологія, лексикографія" багато ілюстрацій зі словників, перелік різних типів лінгвістичних 
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словників. В модулі "Морфеміка та словотвір " містяться рекомендації "Навчись це родити правильно!" 
(аналіз слова за складом). В модулі "Морфологія" значна кількість узагальнюючих таблиць ( наприклад, 
"Самостійні частини мови, їх ознаки". "Граматичні категорії самостійних частин мови" , "Синтаксична 
роль службових частин мови" тощо). 

Модульна технологія органічно може поєднуватися з рейтинговою оцінкою знань, умінь та навичок.  
Перерахований у кожному модулі список основних практичних навичок  супроводжується шкалою 

оцінювання ( в балах). Така шкала наочно покаже студентам важливість кожної з навичок, її роль у 
мовній та мовленнєвій компетенції. Наприклад. В модулі "Морфеміка та словотвір" такий перелік 
основних практичних навичок та шкала їх оцінювання: уміння ділити слова на морфеми (2 бали); уміння 
характеризувати морфему (2 бали); уміння визначати спосіб словотвору даного слова (3 бали); уміння 
будувати словотворчі ланцюжки та словотворчі гнізда (5 балів); уміння користуватися словником будови 
слова та словотворчим  (3 бали); разом (15 балів). 

Шкала оцінювання дає кожному студенту можливість здійснювати самоконтроль, а викладачу 
дозволяє організувати самостійну роботу студентів, домогтися її регулярності та більшої вмотивованості. 

Весь курс "Сучасна російська мова" складається з шести модулів, кожний з яких оцінюється своєю 
шкалою і водночас  входить в загальну шкалу оцінювання, а саме: І модуль     "Вступ" 5 балів.  ІІ модуль   
"Фонетика, фонологія, орфоепія, графіка та орфографія" 20 балів. ІІІ модуль  "Лексикологія, фразеологія, 
лексикографія" 15 балів. ІV модуль  " Морфеміка та словотвір" 15 балів. V модуль   "Морфологія. 
Частини мови" 20 балів. VІ модуль "Синтаксис і пунктуація" 25 балів. Разом 100 балів. 

Різна кількість балів для кожного з модулів зумовлена  величиною модуля,  складністю навичок, а 
також тривалістю вивчення курсу.  

Такі ж самі модулі можуть бути в курсі "Сучасна російська мова " для спеціальності "Російська мова 
та література", проте шкала їх оцінювання буде дещо іншою, оскільки курс  розрахований на п'ять років з 
певною формою контролю у кожному семестрі (залік, екзамен).   Кожний модуль може оцінюватися 100 
балами. 

Таким чином, наш досвід викладання курсу "Сучасна російська мова" на заочному відділенні для 
спеціальності "Українська мова та література" засвідчує доцільність використання модульно-рейтингової 
системи навчання, яка сприяє більшій вмотивованості навчального процесу, глибшому усвідомленню 
теоретичної інформації, формуванню мовної та мовленнєвої компетенції. 

Подальший розвиток модульно-рейтингової системи можна забезпечити, розробивши інформаційний 
та оперативний модулі та шкалу їх оцінювання. 
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Месяц Н.К. Модульно-рейтинговая система изучения языка в высшем учебном заведении. 

Освещается модульно-рейтинговая система построения курса "Современный русский язык" на заочном 
отделении для специальности "Украинский язык и литература". 

Misyats N.K. The module-rating system of learning a language at a higher educational institution.  

The article highlights the module-rating system of planning the course "Contemporary Russian Language" for 
the students of the extramural department with the specialization "The Ukrainian Language and Literature". 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ 
ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПИСЬМІ У ВИЩИХ МОВНИХ 

ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

Досліджується зміст та структура процесу формування стратегічної компетенції у письмі. 

Згідно Проекту програми з англійської мови для вищих мовних закладів освіти [1:76], у студентів, 
починаючи з ІІІ курсу, доцільно формувати стратегічну компетенцію у письмі. Ця вимога до організації 
вузівського навчання є новою, порівняно з попередніми аналогічними нормативними документами. 
Власне, поняття стратегічної компетенції є новим в українській та зарубіжній методиці. Воно 
розглядається методистами через призму таких семантично споріднених понять як: стратегії навчання, 
автономія суб'єктів навчання, індивідуально-раціональний стиль діяльності та соціально-когнітивні стилі 
навчання. Всі ці поняття характеризують нині актуальну методичну тенденцію до гуманізації 
навчального процесу, що передбачає організацію навчання навколо його суб'єкта (student-centered 
approach to teaching, student's autonomy) з урахуванням індивідуальних психологічних відмінностей 
останнього, важливих для навчального процесу (individual differences, learning styles)  

Якими ж є функції стратегічної компетенції? Формування у суб'єктів навчання стратегічної 
компетенції (СК) є передумовою організації навчального процесу за принципом автономії студентів 
(autonomous learning, student's autonomy, self-regulated learning) [2]. Остання означає, що студенти вільно 
володіють комплексом (комплексами) когнітивних, метакогнітивних та мотивуючих стратегій (cognitive, 
metacognitive and motivational strategies), обираючи та поєднуючи які, вони здатні ефективно 
організовувати своє навчання [3:160]. Серед них слід виділити такі когнітивні стратегії, як передбачення, 
візуалізація та підведення підсумків (predicting, visualization, summarizing). Розуміючи де, коли і як 
використовувати ці стратегії, студенти поєднують їх з такими метакогнітивними, як планування, 
контроль та оцінка (planning, monitoring and evaluating). Нарешті, суб'єкти автономного навчання 
вирізняються вмотивованістю, яка ґрунтується на впевненості в ефективності засвоєних когнітивних та 
метакогнітивних стратегій [3:160]. Відповідно, функцією СК у письмі є розвиток у студентів здатності до 
автономного навчання засобами писемного мовлення. Свідченням цьому є таке загальноприйняте 
визначення СК: стратегічна компетенція – це уміння самостійно здобувати та використовувати знання, 
оцінювати їх, планувати навчальний процес і засвоєння знань. 

У зарубіжній методиці поняття СК іноді розглядається як "допоміжне", додаткове до інших 
компетенцій комплексне уміння долати труднощі, що виникають у процесі навчання та спілкування. СК 
є, фактично, запорукою успішного самостійного виконання студентом будь-якого навчального завдання з 
їх певного кола, навіть якщо воно дещо складніше за посильний рівень [4]. Такі проблеми виникають в 
тій чи іншій сфері у будь-якого суб'єкта навчання ІМ на відрізку від абсолютно нульового рівня розвитку 
комунікативної компетенції (ideal zero competence) до комунікативного рівня носія мови (ideal native 
competence). А тому очевидно, що залежно від рівня суб'єкта навчання та виду мовленнєвої діяльності 
відрізнятиметься і зміст СК (вона складатиметься з інших стратегій, тактик та прийомів).  При 
формуванні СК у письмі у студентів ІІІ курсу "працюють" обидві її функції, проте їх роль нерівноцінна.  

Другий тип труднощів – "організаційні", які студенти відзначили як суттєві, характеризували 
виключно своє невміння ефективно організовувати свою навчальну мовленнєву діяльність чи 
здійснювати її окремі етапи. Серед мовленнєвих дій, поданих у анкеті на вибір, які можуть бути для 
студентів гіпотетично проблемними, найчастіше відзначались такі: процес генерування ідей твору, 
формування основної ідеї, планування роботи над твором, раціональна робота з додатковими джерелами 
інформації і таке ін. Уміння ефективно виконувати повний комплекс дій, що сприяють організації та 
реалізації писемномовленнєвого процесу, зумовлюють успішність дій і незалежність студента у 
формуванні і реалізації ним писемномовленнєвих завдань. Це в свою чергу реалізує другу – основну 
функцію СК – розвиток у студентів здатності до автономного, самокерованого навчання та мовленнєвої 
діяльності. Таким чином, основним завданням формування СК у письмі є розвиток у студентів 
комплексу вмінь, необхідних для ефективного й раціонального планування, здійснення та оцінки 
результатів своєї писемномовленнєвої діяльності.  

За яким принципом слід формувати СК у письмі? Такими, зокрема, є принцип послідовності навчання 
від оволодіння студентами нормативно-раціональними стратегіями до вироблення ними індивідуально-
раціонального стилю писемномовленнєвої діяльності. Тобто, спочатку мають бути засвоєними студентом 
нормативно-раціональна стратегія чи прийом "від рецепції до продукції", потім оцінені ним як 
індивідуально ефективні чи неефективні і, нарешті, трансформовані, відкинуті чи залишені. Згідно 
концепції О.Г. Тарєвої, нормативно-раціональні стратегії – це методи здійснення комунікації, які 
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фіксують соціальний досвід у сукупному образі – ідеалі здійснення раціональних дій та операцій у 
певній послідовності [5]. Тому при відборі стратегій і прийомів, які підлягають засвоєнню студентами, 
викладач має бути впевнений у їх практичній ефективності [6 : 7]. 

Останні відносяться до тих індивідуальних відмінностей, що впливають на його процес. З одного 
боку, вони є вираженням особистості людини, і тому практично не підлягають змінам в процесі 
педагогічного впливу. З іншого, саме вони і є передумовою формування у людини індивідуально-
раціонального стилю навчальної діяльності, а тому й мають враховуватись. Ми схиляємось до думки 
Л. Маріані щодо напряму процесу формування у суб'єкта навчання індивідуально-раціонального стилю 
навчальної діяльності [6] і узагальнюємо це у схемі 1.   

 

 

 

 

 

  
 

Схема 1. Формування індивідуально-раціонального стилю навчальної діяльності 
 

Виявлення соціально-когнітивного стилю у студентів може сприяти ефективнішому підбору 
викладачем стратегій та прийомів до нормативно-раціональної програми дій. О.Г. Тарєва визначає 
індивідуально-раціональний стиль навчальної діяльності як "системне утворення особливих способів 
діяльності, зумовлених індивідуальними відмінностями особистості, які позитивно впливають як на 
прийоми виконання, так і на результати діяльнісної активності суб'єкта" [5:75]. Отже, цілеспрямоване 
формування у суб'єктів навчання індивідуально-раціонального стилю письма зумовлене оволодінням 
ними комплексом особистісно ефективних стратегій та прийомів, необхідних та достатніх для здійснення 
писемномовленнєвої діяльності у будь-якій мовленнєвій ситуації.  

Формування у студентів індивідуально-раціонального стилю писемного мовлення може бути як 
результатом цілеспрямованого навчання, так і практичної мовленнєвої діяльності.  

В чому ж суть нормативно-раціональної програми формування СК у письмі? Згідно з основною 
функцією СК нагальним є завдання навчити студентів раціонально та ефективно здійснювати кожен етап 
та крок писемномовленнєвої діяльності. Тому в основу структури навчання має лягти поетапна 
психологічна структура писемномовленнєвого процесу.  

Психології відомо п'ять основних етапів здійснення писемномовленнєвої діяльності [8-18]. Cеред них: 
1) поштовх до мовлення; 2) загальний смисловий образ; 3) внутрішня просторова схема; 4) зовнішня 
реалізація у часі; та 5) зворотня аферентація. Вказані етапи у своїй послідовності є структурною моделлю 
писемномовленнєвого процесу, що не відображає функціональності мовлення. Функціональну сторону 
мовлення відображають психологічні механізми, які реалізують мовленнєвий процес. До них 
відносяться: 1) мотивація; 2) прогнозування та антиципації; 3) аналіз та синтез змісту; 4) формування та 
формулювання думки; 5) корекції.  

При виробленні нормативно-раціональної програми мовленнєвого процесу ми намагались 
враховувати як структурні особливості письма, так і функціональну характеристику кожного його етапу. 
Отже, в основу розробки нашої нормативно-раціональної стратегії лягла структурно-функціональна 
модель мовленнєвого процесу. 

Аналіз психологічної літератури показує, що змістом першого домовленнєвого компоненту письма є: 
1) визначення мовцем предмета; 2) визначення мети; 3) орієнтування на комунікативно-мовленнєві 
форми (КМФ) та 4) орієнтування на адресата писемної комунікації [9-11]. Методичною інтерпретацією 
цього є виділення в межах першого етапу трьох навчальних кроків: 1) визначення предмета,  2) мети 
мовлення; та 3) його адресата. 

Другий етап мовленнєвого процесу характеризується паралельним плануванням змісту тексту 
(задуму) у вигляді абстрактно-логічної схеми зв'язків змісту та програмування роботи над ним [12-16]. 
Цей етап має складатися з двох відповідних кроків: 1) планування змісту тексту; та 2) програмування дій, 
необхідних для виконання цього плану. 

Психологічним змістом третього етапу писемномовленнєвої діяльності є: 1) перекодування 
внутрішньої схеми висловлювання на код об'єктивної мови; 2) підбір слів з урахуванням їх 

Індивідуально-раціональний 
стиль навчальної діяльності 

Особистість 

Соціально-когнітивний стиль 

Навчальні стратегії 

Тактики та прийоми  
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предикативного зв'язку за схемою "опорне слово – предикуючий елемент", за рахунок чого схема 
розвивається та поширюється; 3) розподіл семантичних характеристик між елементами створених 
єдностей (словами); 4) розташування слів у лінійній послідовності згідно з правилами конкретної мови та 
5) прогнозування синтаксичних конструкцій, їх порівняння з програмою висловлювання та внесення 
коректив [13-14]. Методичною інтерпретацією цього етапу мовленнєвої діяльності є генерування змісту 
майбутнього твору від окремих слів до складних синтаксичних конструкцій, що реалізується засобами 
впровадження у процес формування СК двох відповідних навчальних кроків: 1) генерування слів і 
словосполучень та 2) відбір, опрацювання одержаних ідей і створення складних синтаксичних єдностей.  

Четвертий компонент писемномовленнєвої діяльності характеризується роботою над формуванням та 
формулюванням писемного висловлювання. Цей етап письма складається з таких кроків: 1) розподіл 
напрацьованого матеріалу між структурними складовими тексту (вступом, основною та заключною 
частинами); 2) формування абзаців; 3) надання твору логічної зв'язності відповідно до інваріантного 
внутрішнього логічного змісту обраної студентом КМФ; 4) визначення основної ідеї; 5) надання тексту 
синтаксичної, граматичної та лексичної єдності згідно зі специфікою обраної КМФ.  

Останній (п'ятий) компонент мовленнєвого процесу передбачає співставлення нового тексту з 
образом поставленої мети і внесення до нього змін та коректив. Ця структура містить два кроки: 1) 
корекцію змісту твору; та 2) корекцію його форми. 

Отже, структурно-функціональна модель організації процесу формування СК у письмі має такий 
вигляд (див. Схему 2. додатку 1). 

Творче освоєння цієї схеми дасть можливість викладачам та студентам домогтися належних успіхів в 
оволодінні письмом. 
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Додаток 1. 
Схема 2.  

Структурно-функціональна модель організації навчального процесу при формуванні стратегічної 
компетенції у письмі. 
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Щерба Н.С. Структурно-функциональная модель организации учебного процесса при формировании 
стратегической компетенции в письме в высших языковых учебных заведениях. 

В статье исследуется содержание и структура процесса формирования стратегической компетенции 
в письме. 

Shcherba N.S. Structural-functional model of forming written strategic competence at higher educational 
language-learning institutions 

The article  discovers in  the content  and structure of the process of  forming strategic competence in the written 
language. 
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ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ 
СУЧАСНОЇ ШКОЛИ 

У статті розкривається вплив педагогічної дослідницької діяльності на розвиток учителя як 
особистості та фахівця. 

У сучасній педагогічній науці останнім часом значна увага приділяється творчій пошуковій 
діяльності вчителя, спрямованій на впровадження нових педагогічних технологій, на особистісно-
орієнтований підхід у навчанні та вихованні, на гуманізацію і демократизацію виховного процесу тощо. 
Цілком зрозуміло, що сучасний учитель повинен володіти вміннями творчого пошуку, які тісно пов'язані 
з педагогічним дослідженням. Проблема формування творчої особистості вчителя знаходить своє 
відображення і в науково-педагогічній літературі. Зокрема, у працях В.І. Загвязінського, О.Г. Мороза, 
О.В. Попової, С.О. Сисоєвої, В.О. Сластьоніна та ін. [3, 8, 10, 11, 12] дається структурний аналіз 
основних складових підготовленості вчителя відповідно до сучасних вимог. З'явилася низка праць, в 
яких розкрито значення науково-дослідної роботи в удосконаленні навчально-виховного процесу 
загальноосвітньої школи. Особливої уваги, на наш погляд, заслуговують дослідження В.В. Борисова, 
Ю.М. Галатюк, Л.С. Левченко, Ю.Л. Львової, К.В. Макагон, Н.Г. Недодатко, Н.Ф. Федорової [1, 2, 4, 5, 6, 
9, 14], в яких наголошується, що дослідницька робота є важливою складовою діяльності сучасного 
вчителя. Однак, на наш погляд, ще потребує окремого розгляду проблема впливу педагогічного 
дослідження на розвиток учителя як особистості та фахівця. Зважаючи на це, основним завданням нашої 
статті є з'ясування місця та ролі педагогічного дослідження в структурі фахової діяльності сучасного 
вчителя. 

Передусім, варто відмітити, що за своєю природою педагогічна діяльність є складною та 
багатогранною. Це визначається багатьма об'єктивними й суб'єктивними факторами, їх неповторним 
поєднанням, своєрідним механізмом постановки та вирішення виховних і освітніх завдань, 
різноманітністю засобів та умов їх розв'язання. 

Відомо, що основною метою діяльності педагога є формування особистості. Формуючи особистість, 
учитель повинен, перш за все, перевести виховне чи інше завдання на мову завдання, зрозумілу для 
учнів, досягти виконання цих завдань за допомогою певних засобів і способів. Він повинен керувати 
цією діяльністю школярів, аналізувати, надавати їй бажаного напрямку та оцінювати її, разом з тим, він 
повинен аналізувати і свою діяльність – від змісту й способів постановки завдань залежить характер 
діяльності учнів, а це визначає процес і зміст формування особистості. Такою є загальна схема роботи 
вчителя. 

В.О. Сухомлинський у багатьох своїх працях відзначав, що педагогічна діяльність неможлива без 
елементу дослідження, бо вже за своєю логікою та філософською основою вона має творчий характер. 
На думку відомого педагога, кожна людська індивідуальність, з якою має справу вчитель, – це певною 
мірою, своєрідний, неповторний світ думок, почуттів, інтересів [13: 471]  

Зважаючи на те, що педагогічний процес керується об'єктивними законами, без урахування й 
використання яких педагог не може досягти успіху, вчителю надзвичайно важливо знати головні 
закономірності процесу навчання та виховання, постійно вдосконалювати своє педагогічне мислення. 
Теорія дає загальну орієнтацію для дій, пропонує певні зразки вирішення педагогічних завдань. Але 
щоразу загальні положення чи принципи потрібно використовувати з урахуванням конкретних обставин, 
особливостей педагогічної ситуації. 

У своїй роботі педагогу багато доводиться досягати, покладаючись на власний досвід, поєднувати 
знання з інтуїцією, аналізувати результати проб, виправляючи допущені помилки. Навіть те, що у 
методичних указівках подані зміст і способи організації діяльності учнів, ще не означає, що вчитель 
отримав у руки готовий алгоритм педагогічної дії, який гарантує стовідсотковий позитивний ефект. 

Наукові здобутки вчитель має зробити своїми. Це означає, що він повинен "перевідкрити" для себе 
знову і проблемне навчання і диференційований та особистісно зорієнтований підходи й багато іншого. 
Педагогічний процес є активним і динамічним, він постійно збагачується новими досягненнями 
суспільного життя, як духовними так і матеріальними, тому неможливо раз і назавжди осягнути всі 
таємниці педагогіки, – їх треба постійно "перевідкривати".  

Педагогічний процес і в теорії, і в її практичному дійсному втіленні – результат діяльності педагога. 
Але, крім самого педагога, в ньому беруть участь ще й автори підручників і посібників, інші колеги-
вчителі, учні. Основою навчально-виховної роботи є насамперед досягнення педагогічної науки. Однак 
наука вказує для педагога лише загальний напрямок до мети. Справа вчителя – використати рекомендації 
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науки в конкретних, неповторних педагогічних ситуаціях, творчо поєднуючи відомі педагогічні засоби, 
видозмінюючи ці засоби стосовно до конкретних ситуацій.  

Можна навести багато прикладів з педагогічної практики, коли педагог-майстер досягає помітних 
позитивних результатів у навчанні та вихованні дітей, а поруч працюють учителі, які мають результати 
набагато скромніші. Здавалося б, чому корисний досвід не вивчити та не використати всім? А річ у тім, 
що використання досвіду, коли йдеться не про його механічне застосування, що, врешті-решт може дати 
цілком протилежні результати, - процес також творчий. Досвід може бути використаний тільки в тому 
випадку, коли той, хто його вивчає, підготовлений до цього. Якщо в учителя розвинене педагогічне 
мислення, яке дозволяє оцінити головну ідею та логіку передового досвіду А.С. Макаренка, 
В.О. Сухомлинського, О.А. Захаренка, багатьох інших видатних педагогів, можна говорити про те, що 
він готовий запозичити цей досвід та впроваджувати його відповідно до конкретних умов. Без глибокого 
усвідомлення сутності їх гуманістичних концепцій і принципів педагогічної логіки поширення цього 
досвіду не дасть бажаних результатів. Отже, знову ж таки потрібна відповідна наукова підготовка 
вчителя й творчий підхід до своєї справи. 

Оволодіти методами та прийомами аналізу передового досвіду, а це означає навчитися вести 
спостереження за діяльністю вчителів та учнів, уміти виділяти головне, узагальнювати, аналізувати 
корисно кожному педагогу. Іншими словами – треба знати технологію педагогічного дослідження. 

Був час, коли школу, а отже практику навчання й виховання, протиставляли науці, власне науковому 
дослідженню. Вважалося, що наука веде безперервний пошук, бореться проти будь-якої рутини, що 
тільки їй притаманні творчі засади, а школа, натомість, бере лише усталене та перевірене, тобто те, що не 
підлягає сумніву, отже, є інституцією консервативною. Але практика доводить, що ця суперечність 
певною мірою штучна і що саме дослідницький компонент зближує науковий пошук і навчально-
виховний процес, саме він стимулює творчий підхід у практичній діяльності, а це сприяє творчості 
науковій. Тому в освітній практиці особливої уваги набувають дослідницькі компоненти, які поступово 
стають дуже важливою складовою педагогічної діяльності кожного вчителя. Звичайно, в такому 
розумінні ми маємо говорити, що вчитель проводить педагогічне дослідження, яке є свідомим 
цілеспрямованим пошуком шляхів удосконалення педагогічного процесу з використанням певного 
наукового апарату, теоретичних та емпіричних методів. Безперечно, що таке дослідження спрямоване на 
здобуття нових знань, насамперед для вчителя з метою його успішної педагогічної діяльності, на відміну 
від науково-педагогічного дослідження, яке спрямоване на здобуття нових знань у науці. Хоч варто 
відзначити, що творчий учитель дуже часто здобуває в процесі дослідження не тільки для себе нові 
знання, але ці ж знання стають відкриттями для науки. Такий учитель, як правило, працює на високому 
науково-педагогічному рівні і його педагогічну діяльність можна дійсно назвати науковою. Серед таких 
творчих учителів-практиків можна відзначити А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського, О.А. Захаренка, 
С.П.Логачевську та ін., які стали не тільки відомими педагогами, але і науковцями. 

Практика доводить, що педагогові дуже часто доводиться узагальнювати як свій досвід (коли треба 
розповісти чи написати про нього), так і досвід своїх колег або навіть цілого вчительського колективу. 
Творчий учитель завжди прагне впровадити щось нове, перевірити його на практиці, щоб отримати 
вірогідні дані про результати свого впровадження. В цьому випадку він безпосередньо включається у 
власне дослідницьку діяльність. Цілком природно, що перед педагогом, який розпочинає науковий 
пошук, постає багато запитань: що означає бути дослідником? Чи кожний здатний на це? Які особисті 
риси повинні бути притаманні досліднику та які знання й уміння потрібні йому? 

Російський учений В.І. Загвязінський відзначає, що бути педагогом-дослідником – означає вміти 
знаходити нове в педагогічних явищах, виявляти в них невідомі зв'язки й закономірності. А це потребує 
передусім загальної культури та високої фахової підготовки, певного досвіду навчально-виховної роботи 
й спеціальних знань і вмінь, притаманних саме дослідницькій роботі. Зокрема, треба вміти спостерігати й 
аналізувати явища; узагальнювати результати спостережень, виділивши найголовніше; за певними 
ознаками передбачати розвиток явищ у перспективі; поєднувати точний розрахунок із уявою й інтуїцією 
та багато іншого. Складність педагогічних явищ із незавершеністю їх логічного аналізу та недостатньою 
інформованістю про них, робить проблему наукового пошуку особливо актуальною[3: 15]. 

Останнім часом у сучасній школі значне місце посідає педагогічна діагностика як практика виявлення 
якості навчально-виховної діяльності, причин її успіхів та невдач. Вона може мати й суто науково-
теоретичне спрямування на вдосконалення цієї практики [7]. 

Активізація уваги до педагогічної діагностики в наш час не випадкова. В умовах упровадження 
принципово нових педагогічних технологій і функціонування різних як за формою власності, так і за 
принципами побудови навчального процесу шкіл, знання методів педагогічної діагностики стає нормою 
для кожного вчителя. Змагання різних освітніх систем потребує дослідницької праці, пов'язаної з 
аналізом стану всіх об'єктів педагогічного процесу. Йдеться про те, що хто краще знатиме про глибинні 
причини та наслідки педагогічного впливу, той вийде переможцем у цих змаганнях, а, отже, його 
вихованці досягнуть значніших результатів у своїй самореалізації. 
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Сучасна наука виділяє такі функції педагогічної діагностики: зворотного зв'язку, оцінювальну, 
функцію управління[7]. 

Суть функції зворотного зв'язку полягає в тому, що діагностичні дані про рівень вихованості й 
освіченості учнів на певному етапі їх розвитку є головною інформацією для аналізу педагогічного 
досвіду та конструювання майбутнього педагогічного процесу. Чинній системі оцінювання навчально-
виховної роботи школи притаманні деякі переваги (інакше вона не змогла б існувати), однак вона не 
відповідає такому своєму призначенню: бути інформаційною системою, що постійно та позитивно 
впливає як на учнів, так і на вчителів. Наприклад, у педагогічній теорії при розробці навчальних програм 
вважається, що всі учасники процесу навчання (педагоги та учні) діють з максимальним сумлінням, на 
практиці ж багато сучасних школярів навчаються не на повну силу, тому потенціал навчального процесу 
не використовується. Одна з основних причин – недостатність інформації про результати навчання, 
доступної для вчителя та учня.  

Надзвичайно важливою для педагогічної діагностики є функція оцінювання. Різнобічна та 
комплексна оцінка має кілька аспектів: вартісно-орієнтовний, регулятивно-коригувальний, 
заохочувальний та вимірювальний. Вартісно-орієнтовна оцінка збагачує уявлення учня про людей і про 
себе, надає йому можливість співставляти свої моральні, трудові, естетичні та інші якості з вимогами 
суспільства. Через педагогічну оцінку учень сам змінює свої вартісні орієнтації.  

Функція управління педагогічної діагностики пов'язана з основними етапами управління розвитком 
учнівського колективу й особистості школяра. Відповідно до цього, можна визначити три типи 
діагностики: початкова, поточна та підсумкова. 

Початкова діагностика пов'язана з плануванням навчально-виховного процесу та управлінням 
класним колективом. Перед тим, як визначити виховні завдання, що мають бути реалізовані, педагог 
вивчає рівень вихованості учня. Виявляють три основні варіанти початкової діагностики: коли колектив 
учнівський сформований уперше і педагог також незнайомий із учнями; коли колектив не новий, а 
вчитель починає з ним працювати вперше;  коли колектив і педагог працювали вже разом. 

У першому варіанті початкова діагностика використовується не тільки для всебічного вивчення 
кожного з учнів, але й самого колективу як складної динамічної системи. У другому – педагог вивчає не 
тільки учнів, але й сам колектив як складну динамічну систему. У третьому варіанті педагог може 
обмежитися вибірковою діагностикою колективу й окремої особистості. Її результати будуть 
доповненням до інформації, яка була отримана раніше. 

Педагогу, який спілкується з учнями (колективом) кілька років, на наш погляд, немає потреби 
проводити початкову діагностику повністю. Але оскільки процес виховання дуже динамічний і 
нерівномірний, то обов'язково потрібно відчувати різноманітні зміни та зважати на них при плануванні 
своєї діяльності.  

Повнота й об'єктивність інформації, здобутої при початковій діагностиці, максимальною мірою 
наближає планування виховних завдань до реальних потреб класу та, відповідно, до оптимального 
розвитку дітей. 

Поточна діагностика інформує педагога про зміни, які відбуваються з учнем і з колективом у самому 
процесі організації навчально-виховної діяльності. Одночасно відбувається оцінювання правильності 
прийнятих рішень. Інформація, яку отримує педагог в результаті такої діагностики, допомагає вчителю 
оперативно, точно і з меншою кількістю помилок коригувати свою роботу та вдосконалювати як стиль 
стосунків із дітьми, так і методику виховної роботи загалом. Плануючи виховну роботу, педагог не 
завжди може передбачити її результати. Особливо важко вибрати найефективніші методи та засоби 
індивідуального впливу. І поточна діагностика тут виконує роль експрес-інформації, яка допомагає 
прийняти оперативне рішення щодо вдосконалення педагогічної діяльності. 

Таким чином, педагогічна діагностика стає невід'ємною частиною навчально-виховного процесу 
сучасної загальноосвітньої школи. Досвід роботи шкіл нового типу, для яких науково-дослідна 
(експериментальна) робота є однією з головних складових їх діяльності, підтверджує значну 
ефективність формування творчого потенціалу як учителя, так і учня. Проводячи дослідження 
(діагностичне, експериментальне), вчитель підвищує рівень своїх теоретичних знань, систематично 
вивчаючи філософську, педагогічну, психологічну та методичну літературу; бере участь у семінарах і 
науково-практичних конференціях; оволодіває методами наукового дослідження, в тому числі й 
методикою діагностичного дослідження та педагогічного експерименту; набуває вміння об'єктивно 
аналізувати процес своєї діяльності й оцінювати його результати, подавати матеріали дослідження у 
формі наукового звіту, доповіді, статті, методичних рекомендацій. У підсумку все це призводить до 
істотного зростання творчого потенціалу вчителя та вдосконалення його педагогічної майстерності. 

Вчитель-дослідник, який вивчає конкретну педагогічну проблему, розробляє оригінальний 
діагностичний інструментарій для виміру досліджуваних учнівських рис. Він добирає та розробляє 
завдання розвивального характеру, щоб експериментально підтвердити запропоновану на початку 
дослідження гіпотезу. 
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Вміння організувати педагогічне дослідження, а відтак узагальнити й показати результати своєї 
діяльності, є важливою складовою розвитку творчого потенціалу вчителя-дослідника. Педагоги, що 
перебувають у творчому пошуку постійно проводять відкриті уроки. На таких уроках демонструються 
інноваційні технології розвитку мислення школярів, які згодом апробуються іншими вчителями на 
практиці. Безперечно, щоб закласти підвалини для досягнення такого фахового рівня, потрібна 
передовсім ґрунтовна цілеспрямована підготовка майбутніх учителів як дослідників ще в умовах їх 
професійного становлення у вищому навчальному педагогічному закладі. Підготовка вчителя-дослідника 
– важлива перспективна проблема сучасної педагогічної науки та практики, яка потребує свого розгляду 
як на рівні його мотиваційної, змістової, так і процесуальної готовності. 
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ГРОМАДСЬКІ ТОВАРИСТВА ВОЛИНІ – ФУНДАТОРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
(др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) 

Здійснено ретроспективний аналіз участі громадських товариств Волині у становленні професійної 
освіти волинського краю. 

В умовах національного духовного відродження в Україні все більшої гостроти набирає проблема 
дослідження регіональних освітянських соціокультурних процесів. Щодо Волині, то становлення освіти 
досліджують Л. Березівська, С. Коляденко, М. Крук, М. Левківський, Н. Побірченко, Н. Сейко, 
Н. Рудницька  та ін. Проте малодослідженою залишається проблема діяльності громадських товариств, 
що і є завданням даної статті. 

У другій половині ХІХ століття з утвердженням капіталістичних відносин в Росії гостро постала 
проблема висококваліфікованих працівників. 

Міністерство Торгівлі та Промисловості, турбуючись про поліпшення і розвиток російської 
промисловості, в особливості ремісничої, визнало можливим широке розповсюдження професійних 
учбових закладів у тих регіонах, де промисли існували давно і де вони були основою промислового 
життя населення, а це стосувалося і тих регіонів, де подібні промисли могли б розвитися і збільшувати 
здобутки населення. Але обмежуючою умовою розвитку була відома низька освіченість та малий досвід 
працюючих у них. Навчальним відділом Міністерства були вироблені погубернські сітки професійних 
шкіл для планомірного запровадження в імперії професійної освіти. Відповідно до цієї сітки, 
Міністерство Торгівлі і Промисловості планувало відкрити у Волинській губернії 10 сільсько-
господарчих шкіл та 3 ремісничі. Окрім того, у м. Дубно планувалося відкрити столярно-бондарську, 
ткацьку та корзинну майстерні. Також передбачалося відкрити у Ковелі школу з обробки дерева та 
сільськогосподарську майстерню [1: 97].  

Проте для впровадження цих ідей бракувало державних коштів. Тому було прийняте рішення про 
залучення громадськості для вирішення проблем професійної освіти. У зв'язку з цим було засноване 
Товариство розповсюдження комерційної освіти. Як член цього товариства, Житомирське комерційне 
училище заснувала Ніна Леонідівна Ремезова. Статут училища був затверджений 31 березня 1907р. 
Згідно статуту, училище мало на меті надання учням загальної і комерційної освіти. Повний курс 
навчання в училищі становив вісім років і включав вісім класів (6 загальних та 2 спеціальних; з річним 
курсом у кожному класі та обмеженою кількістю учнів (не більше 40)). Для підготовки до вступу в 
училище при ньому відкривались підготовчі класи з двома відділеннями (молодшим та старшим). В 
училищі викладались наступні предмети: Закон Божий, російська мова та словесність, німецька та 
французька мови, історія, географія, математика, природознавство, фізика, комерційна арифметика, 
бухгалтерія, комерційна кореспонденція (на російській та іноземних мовах), політична економія, 
законознавство, хімія, товарознавство з технологією, комерційна географія, каліграфія, малювання, 
ручна праця та рукоділля. Крім того, для бажаючих за окрему платню викладались: польська, англійська 
мови, креслення, стенографія, друкування на друкарській машинці. Заняття в училищі тривали з 20 
серпня по 1 червня, за виключенням недільних та святкових днів. При училищі діяли: - бібліотеки 
(фундаментальна та учнівська), - зібрання необхідних навчальних посібників, - фізичний кабінет, - музей 
зразків товару, - лабораторія для практичних занять по хімії та товарознавству. 

В училище приймались діти обох статей, усіх станів та віросповідань. Проте діти іудейського 
віросповідання зараховувались до училища з 1917 – 1918 рр. з таким розрахунком, щоб число хлопчиків-
євреїв не перевищувало 15% від загальної кількості учнів. До першого класу зараховували дітей 10-12 
років, котрі мали знання, необхідні для вступу до реального училища. До підготовчого класу приймались 
діти, не молодші семи років (у молодше відділення) та восьми років (у старше відділення проте не старші 
10 років). Об'єм необхідних знань для вступу визначався педагогічним комітетом училища. Загальний 
прийом в училище проводився в кінці навчального року (все ж на вільні вакансії - і на початку 
навчального року). Розмір платні за навчання визначався педагогічним комітетом та затверджувався 
Міністерством торгівлі та промисловості. Плата за навчання вносилась за півріччя наперед [2: 1-5].  

Тісно співпрацювала засновниця і головна споглядачка Житомирського Комерційного Училища пані 
Ремезова і з іншими громадськими організаціями. Свідченням цього є звернення її до Губернської управи з 
проханням підняти питання перед Губернським зібранням про вибори двох представників від Губернського 
Земства у Раду засновників класів та майстерень для осіб двох статей (з правом на звання "підмайстер"). За 
заявою п. Ремезової, означені класи та майстерня мали на меті створення інструкторів-професіоналів, 
підготовлених до викладання у селах різноманітних галузей кустарної промисловості [3: 71]. 
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Не залишилось осторонь проблем професійної освіти підлітків і таке громадське об'єднання, як 
земства (товариства, які були органами місцевого самоуправління, а тому частково наділені державною 
владою). Діяльність земського управління з питань поширення професійних знань торкалася перш за все 
загальноосвітніх і професійних шкіл. 

Декілька випадків земських асигнувань для відкриття та утримання класів ручної праці та ремісничих 
відділень при школах (Народичі, Теофіполь, Терешки, Микуличи) не забезпечували позитивних 
результатів, тому що були поодинокими. Але, оскільки клопотання про асигнування коштів на навчання 
у школах продовжували надходити у Земські установи, то Губернська управа знайшла необхідним 
виробити проект організації початкової ремісничої освіти. Проект цей був прийнятий у 1910 році.  

Наприкінці ХІХ століття на Волині особливо гостро відчувався брак садівників. Білокриницька, 
Тростянецька, Ледухівська і Житомирська школи садових робітників, ці нечисленні школи, розсадники 
сільськогосподарських знань, вже не задовольняли зростаючої потреб у сільськогосподарській освіті. 
Усвідомлюючи невипадковість прийняття мір з розвитку професійної освіти взагалі, учбовий відділ 
спроектував сітку нижчих навчальних закладів, керуючись при цьому помісними відомостями. У цих 
відомостях, які надіслав Навчальний відділ у Губернську Управу, планувалося відкрити 10 учбових 
майстерень для підготовки робітників, які б розумілися у ремонті сільськогосподарських машин і 
знарядь, а також іншого господарського реманенту. 

За проектом, ці учбові майстерні розподілялися по одній на повіт, окрім Кременецького та 
Рівненського. Учбовий відділ просив Земство подати своє мотивоване клопотання з приводу проекту, та 
власними змінами. Земська Управа, в свою чергу, просила Земське Зібрання уповноважити її зібрати 
Раду з приводу шкільної та позашкільної сільськогосподарської освіти та для створення плану заходів у 
цій галузі [4: 41]. 

З першого ж року запровадження в губернії закладів Земського Управління земською субсидією 
користувалися Кременецьке комерційне училище та три сільськогосподарські школи (Малин, 
Тростянець, Ледохов). Окрім того, в цілях поширення сільськогосподарської освіти Земське Управління 
видало субсидії Волинському відділу садівництва на утримання школи садових працівників, ремісничих 
класів при Білоцерківській сільськогосподарській школі.  

Земські асигнування на розвиток професійної освіти та поширення спеціальних знань у цей період 
розподілялися наступним чином: 

Таблиця 1. 
Асигнування професійної освіти на Волині (1905 – 1911) 

 

Роки Розмір асигнувань (руб.) 

1905 8500 

1906 10450 

1907 17352 

1908 19821 

1909 26399 

1910 32518 

1911 28118 

Всього 143158 
 

Отже, з кожним роком земством все більше виділялось коштів на професійну освіту. 
Громадські товариства також брали участь у поширенні спеціальних знань, відкритті спеціалізованих 

шкіл. Так 8-го січня 1899року на кошти губернського комітету тверезості, за ініціативою П. Сидорова, 
розпочала роботу школа домоведення. Метою діяльності цієї школи було те, що бідні дівчатка у віці 12-14 
років отримували змогу безкоштовного вивчення кулінарного мистецтва, засвоєння ведення господарства, 
знань з економіки, а також  отримати початкові знання з грамоти, письма, Закону Божого [5]. 

Також діяли спеціалізовані класи з інших напрямків. Так, Л.О. Лонкевич відкрила жіночі професійні 
класи 1 вересня 1907 р. Метою їх діяльності було теоретичне та практичне вивчення курсу крою та 
шиття одягу, різного роду витонченого рукоділля та малювання. Курс навчання становив три роки. Тут 
працювало 3 викладачі, котрі закінчили середні учбові заклади, а засновниця при цьому закінчила 
професійні курси у м. Києві. 

Як засвідчують архівні джерела, ці курси були досить популярними. Так на 1 січня 1915 року заняття 
відвідували 23 учениці (православних – 15, католиків – 5, євреїв – 3). За станом учні розподілялись 
наступним чином: дворяни – 4, міщан – 13, селян – 6 [ 6: 374].  
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На громадських засадах здійснювалась також галузева підготовка дорослого населення. Необхідності 
у кваліфікованих робітниках потребувало саме життя. Тому товариства відкривали спеціалізовані вечірні 
класи, курси, школи. Так, товариство Дидятківської паперової фабрики підняло клопотання про 
відкриття при фабриці нижчої ремісничої слюсарно-ковальської школи за типом, встановленим законом 
від 24 квітня 1895 року. Зі свого боку товариство пожертвувало землю, яка була необхідною для 
будівництва школи, 10000 крб. одноразово на влаштування її та по 1000 крб. щорічно на утримання 
навчального закладу [ 7 ]. 

Не залишали товариства поза увагою і сільське господарство. Так, Володимир-Волинське товариство 
сільського господарства було зареєстроване 20 липня 1907 року. Згідно статуту, головна мета товариства 
полягала у сприянні розвитку та вдосконалення сільського господарства та сільської промисловості. Для 
досягнення поставленої мети товариство мало проводити наступну роботу: 1) вивчати стан справ різних 
галузей сільського господарства та з'ясовувати потреби їх шляхом обговорення на зборах проблем, а 
також споряджати експедиції та екскурсії як для огляду господарств своїх членів, так і взагалі для 
дослідження; 2) поширювати теоретичні та практичні відомості з сільського господарства шляхом 
друкування праць та сільськогосподарських творів, а також заснування сільськогосподарської бібліотеки 
та музею; 3) піклуватися про найбільш правильні способи ведення господарства; 4) сприяти господарям 
у правильній організації діяльності їхніх сільськогосподарських підприємств; 5) влаштовувати виставки, 
аукціони, заохочувати працю та заслуги на сільськогосподарській ниві [ 8: 181].  

Отже, на перетині ХІХ – ХХ століть у Волинському краї, завдяки активній участі громадських 
товариств, була відкрита мережа професійних закладів для отримання відповідної професії дітьми, 
молоддю і дорослими. 

Отже, наш ретроспективний аналіз історичної ситуації на Волині (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) 
засвідчує те, що участь громадських товариств Волині зробила суттєвий внесок у становленні 
професійної освіти волинського краю.  Але цей висновок не вичерпує проблеми становлення професійної 
освіти на Волині і, природно, потребує подальшого поглиблення та теоретичного обґрунтування.  
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professional education in Volyn is made. 

 



Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 12. Педагогічні  науки 

©  Бовсунівська Н.М., 2003 
260 

УДК 37(09) 
Н.М. Бовсунівська, 

аспірант 
(Житомирський педуніверситет) 

РОЗДУМИ ДОСЛІДНИКА НАД ДОЛЕЮ НАРОДНОЇ МУЗИЧНОЇ СПАДЩИНИ 
(до питання проблем та перспектив) 

У статті висвітлено особисті думки автора про стан і перспективи розвитку народної музичної 
спадщини на сучасному етапі. 

Волинь називають криницею слов'янства, з якої, хоч і покритої мулом, ми беремо знання про побут, 
культуру далеких предків. І чим більше буде цих знань, тим міцнішими будуть невидимі духовні зв'язки, 
які об'єднують кожного із своїм народом.  

Унікальність регіону полягає в тому, що, через особливості географічних і природних умов 
(непрохідні ліси, болота), у побуті, фольклорі і говірках збереглося чимало реліктових рис. Вони беруть 
початок у далекому минулому і мають неоцінне значення для відтворення етнічної історії слов'ян. 

Зокрема, сучасні знавці фольклору вважають, що пісенна традиція Волині і житомирського Полісся, 
практично, вільна від неслов'янських течій і запозичень і може стати еталоном для реконструкції 
загальнослов'янського фольклорного фонду. 

Протягом віків народ творив свою духовність, наповнював її своєрідними обрядами і ритуалами. У 
процесі осягнення оточуючого середовища формувався внутрішній світ, будувалося світосприймання. 

Серцевина духовного космосу слов'ян – струнка система народних звичаїв, котрі несуть відголосок 
дохристиянських часів, коли людина усвідомлювала себе частиною природи. Пізніше старовинні 
вірування тісно переплелися з богослужебними церемоніями православної церкви. В результаті 
українська співацька традиція збагатилась цілою низкою цікавих і поетичних свят. Тому можна вважати, 
що і традиційна обрядовість, і культові твори  є, так би мовити, плодом органічного зв'язку духовного і 
фізичного начал у процесі буття. Пісенний фольклор регіону представлено дуже широко: колядки, 
веснянки, "купалінки", різноманітні весільні  пісні. Кожний район має власний неповторний колорит їх 
виконання. В деяких селах Північного Полісся (Овруцький, Народицький, Лугинський райони 
Житомирської області) весілля до сьогодні відбувається за старовинним звичаєм. Наша сучасність мало 
торкнулася архаїчної форми обряду: той же, що сто років тому "вивід", ті ж  мелодійні слова з 
неповторною білоруською говіркою... 

Фольклорні традиції регіону органічно поєднуються з багатобарв'ям національної культури. Але 
більшість пісенних шедеврів записано ще в минулому сторіччі. Наша спадщина, записи XIX ст., в 
більшості так і залишаються цілиною для дослідників. 

З того часу з'явилась дуже невелика кількість нового музичного матеріалу, більша частина якого є 
псевдонародним. Це - своєрідна стилізація "a la" народна пісня. Більшість цих пісенних "скарбів" день за 
днем повторюючись на радіо, набиває оскомину: "Слухач, шукаючи в ефірі програму, оминає довгі 
хвилі..." [1:23]. 

Статистики підрахували, що приблизна кількість повного видання народних пісень – 200 томів по 
1000 сторінок кожний. Нинішні видання пропонують нам  максимум 5-10 пісень. 

Прагматики вважають, що народу потрібен хліб насущний, а не реферати про його солов'їні таланти. 
Тому довгі роки матеріали численних фольклорних експедицій ні на радіо, ні на телебаченні не 
використовувались. Пісенні шедеври (як і матеріальні скарби українських ремісників) колекціонували 
інститути фольклору і етнографії. Багато зразків народної творчості до цього часу тліють у замкнених 
"скринях". Хіба що дисертанти зрідка використовують їх у дослідженнях. 

Людьми проспівано тисячі пісень. А скільки чудесних творів нам невідомо? Гірко думати, що деякі з 
них вже ніколи не прозвучать, адже йде у вічність їх головний носій і знавець - старше покоління. Саме в 
ньому акумульоване все краще, що надбав народ. У цьому випадку головним негативом є фактор часу. 
На жаль, протягом двох останніх сторіч українській музичній критиці довелося, в основному, боротись 
"за" чи "проти" чогось, замість того, щоб повноцінно аналізувати, теоретизувати, філософствувати. 

Фінал ХХ ст. здається дуже драматичним по своїй інтелектуальній проблематиці в галузі 
мистецтвознавства. З одного боку - в Україні відзначено колосальний інтерес і зацікавлення народною 
піснею, її витоками, розвитком. З іншого - майже повна відсутність серйозних узагальнюючих праць на 
тему регіональних пісенних особливостей. Збірники з етнографії сталінсько-радянських часів дадуть 
мало що. 

Народна творчість є вічною категорією. Вона поза часом і модними течіями, на які так щедре наше 
сьогодення. Пісня, як найяскравіший вияв духовності, завжди поділяла історичну долю народу. 
Дослідник культури України француз М. Боплан, не втримавшись в суто наукових рамках, писав, що 
"...цей народ навіть плачучи - співає" [2]. 

Мистецтвознавці завжди відзначали очевидний взаємозв'язок язичницьких піснеспівів і церковної 
музики. Православ'я з українським партесним концертом виховало більше оперних вокалістів, ніж 
безпосередньо  півчих молитви дому Всевишнього. Дуже часто захоплення від майстерності церковних 
музикантів переростало на претендування на самих майстрів. 
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Хочеться підкреслити, що в усі часи відродження національної культури, релігії, освіти 
супроводжувалося утвердженням загальнолюдських ідеалів – особистісної цінності і гуманістичних 
принципів людського співіснування... 

Слід зазначити, що головним недоліком краєзнавчих досліджень культурної спадщини є опора і 
акцентування на етнографічний і релігійний аспекти. У більшості підручників народної творчості обряди 
подаються схематично і формально, що нерідко призводить до розуміння фольклору як атрибута і 
синтетичного доповнення до побуту. В результаті весь естетизм і регіональні особливості залишаються 
майже непомітними.  

Окрім усіх вищеозначених проблем, слід згадати ще одну. Вірніше, це не проблема, а трагедія. Вона 
доповнила і поглибила непросту ситуацію в державі. Волинь і Полісся мали б власну перспективу 
розвитку свого неповторного краю, якби час історичного буття цієї землі не зупинився у 1986 р. 
Чорнобильська катастрофа стала головною причиною деструкції всього комплексу народної культури. 
Вимушене переселення людей з території і розпорошення по Україні, Росії, Білорусі об'єктивно 
призводить до асиміляції з місцевими традиціями. Внаслідок чого розриваються вікові культурні зв'язки, 
знищується мікрокосмос етнографічної групи, втрачаються специфічні обряди... 

Крім загибелі народнопісенних традицій, втрачаються залишені напризволяще матеріальні історико-
культурні цінності. Вони стають об'єктом мародерів або ж саморуйнуються.     

Над цілим унікальним етнографічними регіоном нависла загроза утворення "мертвої зони", в якій 
назавжди будуть поховані прекрасні традиції і етнокультурні зв'язки багатьох поколінь поліщуків. 

Все вищесказане окреслює, так би мовити, деякі глобальні проблеми мистецької минувщини. Які ж 
реально можливі шляхи збереження і розвитку наших традицій в галузі освіти? Очевидно, слід 
розглянути деякі напрацювання, зроблені в цьому напрямку на місцях. Зокрема, в Житомирському 
державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Окрім невеличкого етнографічного музею 
(який усі з любов'ю називають „Хата"), студентських гуртків, краєзнавчих товариств, спеціалізованих 
історичних збірників з регіональних проблем, в навчальному закладі існує декілька потужних 
мистецьких самодіяльних колективів. Вони несуть глядачам кращі зразки народних музичних традицій. 

Перш за все – це  танцювальний ансамбль „Юність" . Ним керують народні артисти України 
Т.І. Гузун та М.С. Гузун. В одній з розмов, Михайло Семенович зазначив, що в своїй роботі 
використовує досвід відомого балетмейстера В. Авраменка (той на початку XX ст. досить довго 
працював на Волині. Пізніше по всьому світу створював хореографічні школи, де дітям викладалася 
теорія і практика танцю, сольфеджіо, музична література, вокал, гра на різноманітних інструментах). 

Другим воістину народним колективом є фольклорно-етнографічний ансамбль „Джерельце". 
Художній керівник А.І. Нестерова залучає до нього як студентську молодь, так і школярство. У 
виконанні колективу чуємо справжній автентичний спів. Приємно бачити древні обряди, в яких бере 
участь  молодше покоління. Одразу спадає на думку, що в нашого мистецтва і освіти є майбутнє. Тим 
більше, що керівництво університету робить все можливе для розвитку самодіяльності. 

Звичайно, спектр культурологічних проблем в державі та університеті набагато ширший. Для їх 
вирішення потрібні і час, і кошти. Та й бажання владних структур чимало важить. Маємо надію, що 
попри весь сучасний нігілізм і десятиріччя "воєнізованого атеїзму", прийдешнє покоління про народну 
пісню скаже "є", а не "була", а поліські болота і хащі зовсім не безмовні, як ми звикли думати. Треба 
тільки ставитися до них з любов'ю, присвятити хоч часточку уваги – і ця мовчазна краса розкаже нам всю 
свою трагічну і славну історію.    
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Бовсуновская Н. M. Раздумье исследователя над судьбой народного музыкального наследия  (к 
вопросу проблем и перспектив). 

В статье выражены  личностные мысли  автора о состоянии и перспективах развития народного 
музыкального наследия на современном этапе.       

Bovsunivska N.M. The researcher's  meditation  the fate of folk musical heritage (to the question of problems 
and prospects) 

The article deals with the author's thoughts about the present state and prospects of folk musical heritage at 
contemporary stage. 
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ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОЧИХ З'ЇЗДІВ 1920 – 1930-х рр. 

Аналізуються педагогічно-просвітницькі ідеї, що знайшли відображення у документах і 
матеріалах з'їздів, скликаних українськими жіночими товариствами Галичини, Буковини й 

Закарпаття у 20 – 30-х рр. ХХ ст.  

Розвиток української педагогічної думки, особливо в період повернення теоретичних надбань 
минулого та утвердження в ній нових, загальноєвропейського виміру стереотипів, потребує реабілітації 
педагогічно-просвітницьких ідей, які визріли й матеріалізувалися не тільки в українському суспільно-
педагогічному, але й жіночому русі – невід'ємній складовій національного культурно-освітнього 
поступу.  

Метою даної статті, що виступає частиною наукового дослідження "Педагогічна думка і 
просвітництво в жіночому русі Західної України (друга половина ХІХ ст. – 1939 р.)", є характеристика 
документів і матеріалів жіночих з'їздів, організованих на теренах Галичини, Буковини й Закарпаття у 
1920 – 1930-х рр., у яких розкриваються проблеми, важливі для свого часу та актуальні для сьогоднішніх 
освітніх процесів в Україні. 

Результати дослідження показують, що з'їзди, як форма колективного вироблення програми 
діяльності жінок, згуртованих в окремі товариства, та усталення концептуальних засад жіночого руху 
зародилися в західноєвропейських емансипаційних жіночих змаганнях ще в ХІХ ст. 1908 року Рада 
Російського жіночого взаємно-добродійного товариства зініціювала проведення у С.-Петербурзі І 
Всеросійського жіночого з'їзду, в роботі якого взяла участь і виступила з доповіддю "Жінки-письменниці 
в українській літературі" Софія Русова [1: 144]. 22 серпня 1917 р. київський двотижневик "Жіночий 
вісник" опублікував звернення "Від Ради Українського Жіночого Союзу" з приводу скликання 14 вересня 
того ж року з'їзду представниць українського жіноцтва [2: 13-14]. Проте важкі умови розбудови 
української незалежної держави не дали змоги утвердитися цій формі організаційного єднання 
національно-свідомих жінок. 

На західноукраїнських землях першим зібранням такого типу став грудневий 1921 року 
Всеукраїнський жіночий з'їзд у Львові, організований у складний для українського народу час – 
післявоєнної розрухи, поразки національних визвольних змагань, розмежування території України 
російською, польською, румунською та чехословацькою державами. Проект з'їзду "виринув" 19 жовтня 
1921 р. на "ширших сходинах" "старшини" (розширеному засіданні управи) жіночого гуртка імені Ганни 
Барвінок, який діяв на базі "виділової" школи імені Тараса Шевченка – першого в Галичині неповного 
середнього навчального закладу з рідною мовою викладання, відкритого для дівчат Українським 
педагогічним товариством у 1898 р.  

Уже 23 жовтня 1921 р. львівська українська газета "Вперед" повідомила про те, що після "оживленої 
дискусії" над "рефератом" М. Рудницької було ухвалено скликати "всенародній" жіночий з'їзд. Його 
організацією мав зайнятися спеціально обраний комітет, до якого входили керівники і члени гуртка, 
знані в Галичині та за її межами громадські діячі, фахові педагоги О. Коренець, К. Малицька, 
М. Рудницька, О. Січинська, О. Степанів-Дашкевич, О. Шепарович, а також представник київської 
громади українців С. Вольська-Мурська [3 : 3]. 

Як бачимо, ідея першого в Західній Україні жіночого з'їзду реалізувалася зусиллями репрезентанток 
Наддністрянщини та Наддніпрянщини, що свідчило про соборницький характер українського жіночого 
руху [4: 25]. 

Перебіг з'їзду, на який прибуло понад 380 делегатів із Галичини, Буковини, Волині, східних українських 
земель і найбільших центрів політичної еміграції 20-х рр. (Варшава, Відень, Прага, Тарнів), особливості 
його проведення, значення для подальшого розвитку національного жіночого руху розкривають архівні 
документи і матеріали, публікації в українській пресі ("Вперед", "Жінка", "Світло", "Українське слово" – 
Львів; "Жіноча доля" – Коломия; "Українська трибуна" – Варшава; "Український голос – Перемишль), а 
також праці вищезгадуваних дослідників історії українського жіночого поступу. Вони підтверджують, що 
"з огляду на перепони" польської влади [5: 152], з'їзд проходив як "надзвичайні" загальні збори товариства 
"Союз українок". У його порядку денному значилися аналогічні до програми з'їзду "точки" і теми 
доповідей. Після відкриття зборів, "відчитання правильника" (порядку роботи), вибору "ділової" 
(К. Малицька , О. Ціпановська, С. Вольська-Мурська) та почесної президій (до складу останньої були 
обрані три неприсутні "громадянки" – Ольга Кобилянська, Людмила Старицька-Черняхівська, Софія 
Русова, яка прибула до Львова тільки 23 грудня), виголошення 26 усних і 20 письмових привітань від 
провідних українських культурно-освітніх організацій і окремих громадських діячів, мали слідувати 
виступи: 22 грудня – М. Рудницької на тему: "Жінка в громадянському житті", Д. Старосольської – 
"Перегляд дотеперішньої діяльності", О. Шепарович – "Організація жіноцтва на будуче"; 23 грудня – 
К. Малицької – "Жінка і виховання", К. Гриневич – "Жіноча преса і видавництва" [4: 26]. 
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Однак виконати намічену програму учасникам з'їзду-зборів так і не вдалося. У процесі виголошення 
першої доповіді М. Рудницька осмілилася заявити, що "орієнтаційним центром для нас може бути тільки 
Київ". Через те присутній у залі комісар поліції "позбавив її голосу", а у відповідь на протести делегатів 
взагалі "розв'язав" збори. Водночас офіційна влада заборонила призначені на 22 грудня урочистості на 
честь Н. Кобринської. 

Щоб "полагодити найпекучіші справи", 49 делегатів, обраних зборами, провели 23 грудня "довірочні 
наради", на яких було заслухано реферат О. Шепарович, настановчі тези головуючої на зборах і нарадах 
К. Малицької та ухвалено оприлюднені нею резолюції, які "устійнювали національно-політичний ідеал 
українського жіноцтва… домагалися від нього "в ім'я національного інтересу" впливу на національну 
політику" [6: 282]. 

Оцінюючи значення Всеукраїнського жіночого з'їзду для загальнокультурного національного 
розвитку, М. Рудницька підкреслювала, що попри в цілому декларативний характер, він виступив 
виразником "кредо" всього українського жіноцтва у важкий період нашої історії взагалі та жіночого руху 
зокрема. Через 10 років після проведення з'їзду ця громадська організація об'єднувала 45 філій, 33 гуртки 
і 16 "сфедерованих" товариств Галичини, які діяли на основі окремих статутів, визнаючи "верховенство" 
"Союзу українок", і підтримувала тісні контакти з жіночими товариствами Буковини, Волині, Закарпаття 
та "Союзами українок" Канади і США [5: 153-154].  

Вищевикладене уможливлює висновок про успішну реалізацію організаційних ухвал жіночого з'їзду 
1921 року. Водночас дані дослідження переконують, що Всеукраїнський жіночий з'їзд став потужним 
каталізатором педагогічно-просвітницької діяльності жінок, призупиненої в роки Першої світової війни, 
повоєнних військових конфліктів і докорінних соціально-політичних змін в Україні початку 20-х рр. 
Важливі грані цієї проблеми на з'їзді порушила Костянтина Малицька – один із найвидатніших 
західноукраїнських педагогів і організаторів жіночого руху першої третини ХХ ст. Вона ж упродовж 
наступного після з'їзду десятиріччя наполегливо працювала над їх вирішенням.  

Думки, які К. Малицька не змогла донести в повному обсязі до учасників Всеукраїнського жіночого 
з'їзду, лягли в основу її статті "Жіноцтво – і справа виховання" ("Діло", 1922) та прозвучали у виступі на 
з'їзді "Союзу українок" 24 квітня 1924 р. Педагог і громадська діячка домагалася більш активного 
втручання жінок у "шкільне виховання", зокрема через заснування "материнських рад" (за зразком 
польських "kol matek"), широкої участі в роботі дошкільних і позашкільних інституцій; наголошувала на 
потребі збільшення "жіночих педагогічних сил" у навчально-виховних закладах, призначених для дівчат, 
з метою "вироблення нового світогляду серед молодіжи" [7: 2]; закликала стати діяльними членами 
гуртків Українського педагогічного товариства, внести туди "живійшу струю інтересу для справ чистої 
педаґоґії", порушити "неторкані" ще питання жіночого виховання, жіночих фахових і загальноосвітніх 
шкіл, опіки над занедбаними й убогими дітьми, жіночих видавництв тощо [8: 7]. Міркування з приводу 
ролі жінки в "будові" рідного шкільництва, в опіці над дітьми і молоддю К. Малицька виклала і на 
масовому жіночому вічі 1926 року, проведеному за ініціативою Народної організації українців м.Львова 
[5: 3]. У доповіді на з'їзді першого в західноукраїнському регіоні жіночого дошкільного товариства 
"Українська захоронка" (травень, 1927) педагог намітила широку програму розвитку системи 
національного громадського дошкільного виховання. 

На результативність популяризаторської та організаційно-практичної роботи К. Малицької в цьому 
напрямі у 1927 р. вказав провідний український суспільно-політичний часопис Галичини "Діло": "… на 
цьогорічнім з'їзді СУ ("Союзу українок" – З.Н.). – підкреслювалося в його кореспонденції, – виразно 
зазначилася начеркнена п'ять літ тому і розпочата в часі головування п. Конст. Малицької культурно-
освітня жіноча праця" [10: 4]. 

2 лютого 1929 р. на свій перший з'їзд зібралися жінки Буковини, яка після розпаду Австро-Угорської 
імперії опинилася в складі Румунії. З'їзд, почесним головою якого була обрана Ольга Кобилянська, 
скликало засноване 1906 року в Чернівцях товариство "Жіноча громада". Серед найважливіших завдань, 
дотичних до справ освіти й виховання, делегати визначили створення Жіночого національного фонду. 
Його проект запропонувала вчителька і громадська діячка Михайлина Левицька. Фонд мав стати 
матеріальною базою для відкриття українських приватних дитячих садків, "сиротинця", жіночої 
майстерні, "бурси" (інтернату) для дівчат, влаштування курсів читання й письма для дітей, які в умовах 
румунізації буковинського державного шкільництва не мали змоги вивчати рідну мову. 13 вересня 1931 
р. "Жіноча громада" організувала наступний з'їзд, присвячений 25-річчю заснування товариства. За 
висновком дослідниці історії жіночого руху Л. Бурачинської, він "виявив конечну потребу 
організаційної… й освітньої праці на селі…" [11: 343]. Її зміст розкривали доповіді голови товариства, 
однієї з "визначніших буковинських робітниць" Ольги Гузар ("Про потребу громадської праці жіноцтва") 
та співредактора журналу "Самостійна думка", з 1931 р. – редактора" Самостійної думки української 
матері" Сидонії Гнідий-Никорович ("Про поширення національної ідеї").  

Перший з'їзд "народовецького" (тобто українського) жіноцтва Закарпаття, яке в 1919 р. увійшло на 
правах автономії до складу Чехословацької Республіки, відбувся тільки в 1934 р. Як і Всеукраїнський 
жіночий з'їзд 1921 року, він передусім підсумував "осяги" організованої діяльності закарпатського 
жіноцтва. Позбавлене "ідеалів, … вищих порівань до загальної і національної праці" через "хитру і 
сильну  мадярську політику", воно об'єдналося в релігійно-доброчинні та громадські культурно-освітні 
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організації значно пізніше від жінок Буковини й Галичини [12: 2]. Водночас з'їзд підтвердив 
пробудження національної свідомості закарпатської жінки і засвідчив про її готовність до участі в 
громадському культурно-освітньому житті. З'їзд скликали чотири організації краю: "Жіночий союз", 
заснований 1922 року в Ужгороді під керівництвом Ірини Волошин – дружини визначного педагога, 
державного та громадського діяча Закарпаття А. Волошина; Жіноча секція ужгородського товариства 
"Просвіта", яка постала в 1933 р. з ініціативи народної вчительки й письменниці І. Невицької; релігійна 
Марійська конґрегація, створена на базі Ужгородської вчительської жіночої семінарії ще до І Світової 
війни, та Жіночий відділ "Пласту". Символічно, що з'їзд став логічним продовженням аналогічного 
форуму педагогів Закарпаття – 27 травня 1934 р. в Ужгороді проходив учительський з'їзд, а 28 травня – 
жіночий. 

Мета й завдання з'їзду, найближчі наміри закарпатського жіноцтва знайшли відображення у 
"Проголошенні", яке побачило світ на сторінках спеціального ("пам'ятного") випуску під назвою "Жіноча 
сила", підготовленому з'їздовим комітетом. Вони викладені в художньо-образній формі, властивій 
письменницькому хистові головного організатора з'їзду І. Невицької: "Хочемо працювати! Хочемо дітей 
наших бачити щасливими! Хочемо Тебе Народе наш бачити культурним і задоволеним рівноправним 
горожанином Чехословацької Республіки" [13: 1]. Жінкам-учителям пропонувалося "перебирати" в свої 
руки керівництво громадськими організаціями, "для добра всього народу" скористатися наданим 
державою виборчим правом.  

Засвідчуючи національний характер з'їзду як зібрання "не делєгаток, а свідомих одиниць" з різних 
суспільних верств, М. Рудницька зокрема вказала на його маніфестаційний характер і обмеженість 
"ділового змісту" [14: 178]. "Ділова" частина з'їзду включала доповідь І. Невицької, привітання "з усіх 
кутів Підкарпаття", від установ і окремих осіб (наприклад, від визначної чеської педагогічної та 
громадської діячки, сенатора Ф. Пламінкової) та прийняття резолюцій. 

Ознайомлення з їх змістом переконує, що жінки Закарпаття відчували себе єдиним цілим із 
національно-свідомим жіноцтвом інших українських земель і політичними емігрантами. На цій основі 
брали "собі за зразок" таких жінок, як Ольга Кобилянська, Софія Русова, Леся Українка [15: 2]. 

Визначаючи завдання жіноцтва в "політично-національній" сфері, з'їзд на перший план поставив 
"поширення національної свідомости" як найважливішого засобу "приготовлення до національно-
культурної автономії". Першим кроком до її здійснення делегати визнали запровадження в краї 
"шкільної автономії". У ділянці культурно-освітніх справ з'їзд висловився за припинення "язикового 
хаосу", підтримуваного москвофільською частиною "урядових кол" Закарпаття, визнання "мовою 
нашою" української, а національними символами – українського гімну і синьо-жовтого прапора.  

У 1920 – 1930-х рр. на західноукраїнських землях подальшого розвитку набув релігійно-доброчинний 
(переважно католицький, греко-католицького обряду) жіночий рух, зокрема посилилася діяльність 
Марійських товариств, які створювалися для поглиблення духовного життя своїх членів завдяки 
особливому культові Богородиці. Організаційно ці об'єднання поділялися на Марійські дружини для 
дорослих і молоді та гуртки для дітей. У 1934 р. 30-річчя з часу заснування відзначила перша в Галичині 
Марійська дружина пань. З цієї нагоди 2-4 листопада на базі першої західноукраїнської дівочої приватної 
середньої школи – рідномовної гімназії Сестер Василіянок – відбувся з'їзд Марійських дружин 
інтелігентного жіноцтва за участю 150 львівських і 52 "замісцевих" учасниць. Серед них були й активні 
члени громадських жіночих організацій краю, які представляли "Союз українок" (І. Лунева, 
О. Ціпановська), Товариство вакаційних осель (М. Парфецька), "Українську захоронку" (С. Ракова), а 
також репрезентанти жіночого католицького руху Волині [17: 26-27]. І хоч головною метою з'їзду було 
"славлення Бога" та "поширення ідеї Марійської орґанізації серед нашого жіноцтва" [17: 32], у його 
програмі знайшли відображення важливі для всього українського жіноцтва регіону проблеми виховно-
освітнього та опікунчого характеру. Вони порушувалися у вступній промові співзасновниці й 
багаторічного голови товариства, громадського й педагогічного діяча Ольги Бачинської – дочки 
визначного галицького педагога, в 1918 р. Секретаря освіти й віровизнань у Державному Секретаріаті 
Західноукраїнської Народної Республіки Олександра Барвінського, у доповідях А. Конрад ("Харитативна 
акція"), Є. Тишинської ("Історія жіночого руху та участь у ньому католицького жіноцтва"), І.-М. Янович 
("Марійська дружина й виховання молоді"). 

Найбільше уваги доповідач приділила родинному вихованню, запорукою результативності якого 
вважала створення в родині сприятливої для виховання атмосфери через забезпечення в ній "царювання 
Христа", утвердження "кріпкої віри" в Бога. Чільне місце відводила плеканню в родині братньої любові – 
до її членів, до свого народу, а також до людей, що "ріжняться від нас поглядами, суспільним 
положенням, національністю" [18: 6].  

Зазначимо, що подібні міркування висловлювалися і на Українському жіночому конгресі, скликаному 
"Союзом українок" у червні 1934 р. з нагоди 50-річчя заснування Н. Кобринською першого українського 
громадського жіночого товариства. Тоді вони викликали гостру дискусію, в якій найактивнішою була 
Софія Русова. Згодом ці питання стали предметом обговорення в українських періодичних виданнях, а 
концептуальне положення про першість Бога чи нації в ідеології українського жіночого руху – на з'їздах 
"Союзу українок" другої половини 1930-х рр. Як зауважувала І. Вільде, "ці дві стихії так тісно зв'язані в 
душі української жінки, що годі котрійсь із них дати першенство. І найбільші націоналістки признають 
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велике значення релігії – і найбільші релігійні фанатички кажуть: "Все для України – а Україна для 
Бога…" [19: 5]. 

Та попри категоричність, а навіть несприйняття окремих із положень теорії "християнського 
виховання" і способів їх практичної реалізації Марійськими дружинами, слід визнати, що вони свідчили 
про зростаючу відповідальність жіночих організацій цього типу за стан справ у вихованні покоління 
молоді, котре виростало в умовах деморалізації і "винародовлення" чужими режимами. А окремі 
положення проаналізованої доповіді, які стосуються змісту й методів родинного виховання, мають, на 
нашу думку, право на відродження та функціонування. 

Результати вивчення винесеної у заголовок статті проблеми виступають підставою для наступних 
узагальнень: жіночі з'їзди, які проводилися на західноукраїнських теренах у міжвоєнний період, були не 
тільки важливим організаційним чинником, але й засобом вироблення одноцільної програми діяльності 
жіноцтва у галузі освіти й національного виховання, головні положення якої обумовлювалися 
особливостями соціально-економічного, політичного та культурно-освітнього розвитку тогочасного 
українського суспільства. 
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 ПРАВИЛА 
для авторів "Вісника Житомирського педагогічного університету" 

 

У "Віснику Житомирського педагогічного університету" публікуються оригінальні (раніше не 
опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних галузей науки. Вони повинні 
бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота. 

 

Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами: 
 Мова рукопису - українська. 
 Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа 

Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети 
додається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором 
(філологом), а роздруківка тексту -  ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути 
ідентичний роздруківці.      

2.  Параметри сторінки: формат А4, поля – 2,5 см зі всіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, 
нижній колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).  

3.  Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається 
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано 
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається набирати 
лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі тексту потрібно 
розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та є більшим за 
довжиною від дефісу).   

4.   Параметри абзацу: перший рядок - відступ 0,75 мм, відступи зліва і справа - 0 мм., 
інтервал між рядками одинарний, інтервал між абзацами - 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною 
(якщо інше не передбачено даними правилами). 

5.  Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт  і разом з 
надписами поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру поля. 
Нижній абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по центру.   

6.  Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця". 
7.  Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і відповідати 

наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt, 
Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.  

Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення: 
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(4) 

Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу колонку 
з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.   

 

   
 

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул. 
 
 

8. Обсяг публікації прийматиметься в межах: 
-  стаття - 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 - орієнтовно до 4½ сторінки тексту, включаючи 

формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);  
-  повідомлення - 0,25 др. арк. 
-  рецензія - 0,3 др. арк. 
-  хроніка - 0,2 др. арк. 



 

 

9. Матеріали розташовуються у такій послідовності: 
а)  Індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю). 
б) Ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю). 
в) Вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю). 
г) Місце роботи: назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його назва не входить до 

складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться 
у дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю.    

в) Назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з 
вирівнюванням по центру). 

г) Коротка анотація статті українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окремий 
абзац з вирівнюванням по центру). 

д) Текст статті. 
е) Список використаної літератури. 
є) Місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р. 

(окремий абзац, вирівнювання по правому краю). 
ж) Анотації статті російською та англійською мовами. 
 
10.  Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання 

позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4], [6:35], [6;7;8], [8:21; 9:117]. Список починається 
підзаголовком "Список використаної літератури" (напівжирний шрифт, вирівнюванням по центру). 

Зразки: 
Книга (монографія) 
Янков М.  Материя и информация. - М.: Прогресс, 1979. - 336 с.  
Grimmet G. Percolation. - N.Y.: Springer, 1992. - 272 p. 
Стаття у журналі 
Рудяков О. М.  Функціональна семантична одиниця // Мовознавство. - 1988. - № 6. - С. 18-25. 
Olemskoi  A. I.  Fractal in condensed matter physics // Phys.Rev. - 1995. - Vol. 18. - P.1-173. 
Стаття у збірнику 
Арутюнова  Н. Д.  Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические аспекты изучения 

предложения и текста. - Киев: Наукова думка, 1983. - С.9-12. 
Searle J. R.  What Is a Speech Act? // Philosophy in America. - London: Longman Group, 1965. - Р.221-239. 
Автореферат дисертації  
Васько Р. В.  Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис. ... 

канд. філол. наук: 10.02.04 / Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. - Київ, 1997. - 24 с. 
Дисертація 
Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра филол. 

наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с. 
Тези доповіді 
Манакін В. М.  Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов'янських мов // Проблеми 

зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції /Університет мовознавства НАН України. - 
Київ, 1996. - С.29-31. 

11.  Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив). 
Зразки: 
Стеценко О. И.  Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и английском 

языках (на материале журнальных статей по машиностроению). 
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного 

функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом, 
синтаксическом и текстовом. 

Stetsenko O. I.  Style Peculiarities of Scientific Technical Literature in Ukrainian and English (on the 
material of journal articles in the field of mechanical engineering). 

Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are 
revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic, and textual. 

 
Матеріали, оформленні з порушенням вказаних вище вимог, прийматись не будуть. 
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, ст. викладачеві кафедри мови з 

методикою викладання у початкових класах Шевчук Тетяні Олександрівні. Дискети, що містять 
остаточні (з усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються окремо у 
видавничий відділ університету (кім. № 227 центрального корпусу). Дискети з текстами статей 
авторам не повертаються.  
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