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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
УДК 17.023

Є.А. Біленький,
кандидат історичних наук, доцент
(Державний агроекологічний університет, м.Житомир)
МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
У статті розглядається тероризм як специфічна складова суспільно-політичного життя розвитку
суспільства в різні історичні епохи; обґрунтовується теза: щоб позбутися його поширення в Україні,
необхідно прискорювати трансформаційні процеси і суспільні перетворення.
Кожна історична епоха переживала певні явища і процеси, до яких була прикута увага людської
спільноти протягом тривалого часу і які, певною мірою, визначали і характер тієї чи іншої епохи. Так,
друга половина ХІХ століття проходила під знаком масового захоплення соціалістичними ідеями, а
визначальним явищем другої половини ХХ століття стала "холодна війна". Саме до такої категорії в
сучасному світі можна віднести міжнародний тероризм, що перетворюється на потужний інструмент,
який використовується не лише проти влади в тій чи іншій країні, а все частіше і самою владою для
досягнення своїх цілей.
Терор та тероризм не є продуктом сучасної епохи. Це – специфічна складова суспільно-політичного
життя, яка, по суті, є постійним супутником історії людської цивілізації. Фізичне знищення ідейнополітичними противниками єгипетського фараона Ехнатона та римського імператора Гая Юлія Цезаря,
вчинки Герострата і Нерона, винищення немовлят іудейським царем Іродом – це події давньої історії, які
ми можемо визначити як терористичні дії. В І столітті нашої ери в Іудеї діяла секта сікаріїв, яка
знищувала представників єврейської знаті, що співпрацювали з римськими завойовниками. В середні
віки політичний терор здійснювали окремі таємні товариства в Китаї та Індії, представники
мусульманської секти асошафінів убивали префектів та каліфів. Терор як практику суспільного життя,
визнавали навіть ієрархи та ідеологи християнської церкви, в тому числі і Фома Аквінський, які
допускали ідею вбивства правителя, ворожого, на їх думку, народові. Крім того, католицька церква
освятила фізичне нищення жителів середньовічної Європи, звинувачуючи ідейних опонентів у єретизмі
та чаклунстві (за деякими підрахунками, за декілька століть інквізиція спалила близько 9 мільйонів
"відьом"). Сучасним ієрархам різних християнських конфесій, перед тим як звинувачувати ісламський
тероризм, слід було б уважніше і об'єктивніше проаналізувати історію впровадження та поширення своєї
віри.
Епоха Просвітництва сприяла переосмисленню суспільно-політичною думкою реалій соціального
життя в його різноманітних проявах. Реальним продуктом цього процесу стало те, що в ХІХ столітті
сформувалися теоретичні засади основних суспільно-ідеологічних напрямків. І терор як специфічна
сфера суспільного життя теж знайшов своїх теоретиків. Одним із перших прихильників так званої
"філософії бомби" виступив німецький радикал К. Гейнцген, який ще у 1848 році доводив, що фізичну
ліквідацію сотень і тисяч людей можна виправдати "вищими інтересами людства". М. Бакунін був
ідеологом "теорії руйнування" і вважав, що революціонери на шляху до досягнення своїх цілей не
повинні йти на будь-які компроміси і бути глухими до стогону приречених. Чи не за Бакуніним діяли
душогуби в осетинському Беслані? У 70-ті роки ХІХ століття ідеологи анархізму висувають доктрину
"пропаганди дією", згідно з якою лише терористичні дії можуть спонукати маси до тиску на уряд.
Отримавши потужне теоретичне підґрунтя, тероризм з другої половини ХІХ століття стає постійним
фактором політичного життя, особливо в країнах Європи. Не була винятком у цьому ряду і царська Росія.
Народовольці, есери, радикальні соціал-демократи влаштовували буквально полювання на вищих
сановників, членів царської родини і самих імператорів, розглядаючи терор як самопожертву на благо
суспільства. Лише на П. Столипіна було зроблено 21 замах, останній з яких став смертельним для
прем'єр-міністра Російської імперії [1:79]. Слід підкреслити, що вже в ту епоху терористи-практики та їх
ідейні покровителі і натхненники передбачали можливість загибелі під час терористичних акцій ні в
чому не повинних громадян. Жоден з лідерів російського більшовизму не висловив хоча б слова жалю з
приводу загибелі людей під час проведення партійними терористами акцій по захопленню грошей, так
званих "ексів".
У ХХ столітті терор переходить на якісно інший рівень – державний. Ставши постійною практикою
діяльності фашистських та тоталітарних держав, терор трансформується в тероризм. Ці держави, крім
постійного тиску методами насильства та беззаконня, залякування та примусу своїх громадян, уперше
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почали здійснювати постійні терористичні дії за межами своїх кордонів. Знищення С. Петлюри, Є. Коновальця, Л. Троцького, С. Бандери та інших достатньо відомих політичних діячів – це лише невелика
відома частина "терористичного айсбергу" діяльності спецорганів радянської держави на теренах інших
країн. Терористична діяльність була характерна і для німецького фашизму, коло об'єктів якого було
практично необмеженим. Терор фашистської держави теж виходив далеко за межі Німеччини.
У наш час все частіше в заявах державних діячів, у працях науковців проводяться паралелі між
сучасним тероризмом, який набув ознак міжнародного, і німецьким фашизмом та радянським
тоталітаризмом.
І хоча суттєві риси цих історичних явищ збігаються, все ж, на нашу думку, ставити між ними знак
дорівнює видається дещо поспішним.
Якщо ми достатньо знаємо про природу, мету, діяльність та характерні риси як фашизму, так і
тоталітаризму, то з "міжнародним тероризмом" у сучасній упаковці все значно складніше, оскільки в
даному випадку під загальною рубрикою фігурують абсолютні різні явища та процеси. Хоча у них є
певний базовий елемент – застосування сили, загроза силою, зневага до міжнародного права, створення
ситуації невпевненості та страху, породження недовіри до влади з метою підкорення інших своїй
політичній волі. Але це тільки один елемент, характерний для явищ і процесів, які науковці та політики
характеризують як тероризм. А якщо перейти до аналізу організаційних структур, соціальних та
політичних сил, інших системних підвалин "міжнародного тероризму", то питань постає значно більше,
ніж відповідей. Відправним пунктом такого аналізу могло б стати юридичне трактування "міжнародного
тероризму", але загальноприйняте юридичне тлумачення даного терміну відсутнє, а ті поняття, що
існують у різних джерелах (а їх до сотні), страждають багатьма відчутними недоліками, головним з яких
є домінанта політичної складової. Це свідчить про гостру політичну боротьбу навколо трактування
"міжнародного тероризму", яка переноситься також і в сферу правової ідеології.
Примат політичного веде до подвійних стандартів в оцінці конкретних акцій та подій, наперед
вирішуючи питання про їх відношення до "терористичних", "захисних", "національно-визвольних" чи
"антитерористичних". Тут все підпорядковується політичній позиції того, хто привласнює собі функцію
видавати вердикти і нав'язувати свою думку іншим. Це ми спостерігаємо в чисельних заявах
адміністрації США з одного боку і лідерів ісламських екстремістських структур з іншого, в яких звучать
взаємні звинувачення в розв'язанні міжнародного тероризму. Приблизно в такому ж дусі відбувається
"діалог" між Кремлем та чеченською опозицією, між Ізраїлем та арабським світом і т. д.
Складається враження, що на початку ХХІ століття світ зіткнувся з новою глобальною проблемою під
назвою "міжнародний тероризм", на боротьбу з якою необхідна мобілізація всіх ресурсів. І не без
відповідних зусиль ЗМІ саме ця проблема чомусь опинилася в центрі уваги цивілізації, відтіснивши на
другий план справді багаторічні глобальні проблеми людства – голод, бідність, хвороби, проблеми
екології, нерівномірне споживаня природних ресурсів, термоядерну загрозу та інші.
Серйозним фактором, який ускладнює об'єктивний і всебічний аналіз "міжнародного тероризму", є те,
що справжні організатори, натхненники та опікуни терористичних дій у світовому масштабі
залишаються в тіні, а на поверхні залишаються "фізичні особи" чи "організації", які є лише конкретними
виконавцями злочинних актів.
З певною долею вірогідності можна говорити, що в тіні міжнародного тероризму стоять наддержавні,
олігархічні структури, для яких не існує ні норм міжнародного права, ні суверенітету держав, ні
міжнародних організацій, інших складових, що упорядковують життя людської цивілізації. У своєму
прагненні до оволодіння ресурсами, що дає змогу панувати та нав'язувати іншим свою волю, ці
структури використовують антигуманні методи та засоби, в тому числі і терористичні.
Сприяли перетворенню тероризму в міжнародний і такий, що несе в собі суттєву загрозу людській
цивілізації, і країни західного світу, особливо США. В прагненні нав'язати іншим свою цивілізаційну
модель, свої принципи демократії, свої цінності, західні країни переступили, на наш погляд, межу
розумного, що спричинило нову хвилю етнонаціональних, релігійних, міждержавних конфліктів у світі.
Цілком можна погодитись і з думкою деяких російських вчених (С. Ю. Казеннов, В. М. Кумачов), які
вважають, що спалаху тероризму, особливо в нестабільних регіонах, сприяє і сучасний світовий порядок
перехідного періоду від біполярного до однополярного світу. Руйнування старих глобальних і
регіональних структур міжнародної безпеки, характерних для епохи біполярної моделі, в багатьох
випадках супроводжується розхитуванням чи розпадом державних утворень. Світ, на їх думку, вступив у
тимчасовий етап крайньої нестабільності, невизначеності та зниженої безпеки. Усталені механізми
державного, регіонального та міжнародного контролю над процесами, які відбуваються у світі, все
частіше не спрацьовують, виникають геополітичні ніші та порожнечі. Саме сюди і направлені погляди та
дії міжнародного тероризму.
На нашу думку, до геополітичних нестабільних регіонів можна віднести і деякі держави, що
утворилися на терені колишнього Радянського Союзу. Після розпаду СРСР різнопланові прояви
тероризму стали реальним фактом у житті громадян пострадянського простору. Не стала винятком і
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Україна, в 13-річній історії якої мали місце прояви і політичного, і бізнесового, і кримінального, і
релігійного терору.
Якщо проаналізувати хроніку тероризму на території пострадянських країн, то левова частка цих
акцій здійснювалась і продовжує здійснюватися в межах Російської Федерації. Цей феномен має під
собою як історичну традицію, так і сучасні фактори, провідні з яких слід виділити:
- російська інтелігенція ще в кінці ХІХ століття вважала, що лише у формі тероризму вона здатна
захистити своє право на свободу та демократію в боротьбі проти самодержавства. Російські історики
вважають, що за час діяльності російських революціонерів було здійснено близько трьохсот
терористичних актів [2];
- іншими історично-традиційними причинами тероризму в Росії, як вважають спеціалісти, є
історично сформована соціально-психологічна установка на екстремізм і нетерпимість, притаманна самій
природі російського суспільства. Росія має історичну традицію у вигляді добре організованого,
законспірованого, розгалуженого та масового терору ("Народна воля", бойові організації есерів та
більшовиків, ідеологи тероризму);
- Росія була і є поліетнічною та поліконфесійною державою, а конфлікти, які виникали на цьому
ґрунті, вирішувалися лише силовими методами, що "заганяло" причини конфліктів в глибину;
- для російського суспільства притаманне імперське мислення, яке не дає змоги зрозуміти
об'єктивність потягу пригнічених імперією народів до самоідентифікації в межах своєї національної
держави.
Стосовно сучасних причин, то можна виділити такі:
· Росія стала спадкоємницею СРСР і успадкувала чимало "родимих плям" тоталітарного минулого:
політику державного тероризму, більшість колишньої номенклатури, яка на підсвідомому рівні не здатна
жити й працювати в демократичних умовах, міфи про державну велич і "месіанську" історичну роль;
· російська влада, не використавши демократичного інструментарію, забувши про свої пропозиції
(Б. Єльцин обіцяв регіонам: "Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить"), розпочала
першу та другу чеченські війни;
· новітня історія Росії характеризується "розповзанням" влади, а Кремль з метою протистояння
цьому процесу визнає лише адміністративно-силові методи, що посилює авторитаризм і нищить тендітні
прояви демократії.
Аналізуючи причини посилення тероризму в Росії і приділяючи їм стільки уваги, ми керувалися
українськими реаліями, а точніше – українсько-російськими реаліями. Якщо вивільнитися від усіх
історичних перекручень та ідеологічних нашарувань радянської доби, звільнитися від ілюзій і марних
сподівань, а оцінювати українсько-російські відносини з точки зору холодної аналітики, то постає така
ситуація – Росія жорстко і прагматично відстоює свої інтереси і стратегічні плани, не зважає на те, що
Україна є суверенною і незалежною державою. В свою чергу, Україна практично віддала Росії свій
інформаційний простір, а можливості сучасних ЗМІ у формуванні суспільної думки і суспільного
мислення справді стають безмежними. Це несе в собі потенційну загрозу інформаційного тероризму.
Відсутність сучасного кордону з Росією (це майже три тисячі кілометрів, і Росія всіляко гальмує його
створення) робить Україну вразливою від різних негативів сьогодення саме зі Сходу, і перші його прояви
ми вже маємо – стабільний потік азіатських мігрантів-нелегалів через Росію в Україну і далі в Європу та
налагоджений наркоканал з Афганістану в ту ж Європу. І немає ніяких сумнівів в тому, що наркоділки,
створивши канал доставки, не будуть його всіляко відстоювати, включаючи і терористичні засоби.
Базування в Криму російського Чорноморського флоту не дає державницьких настроїв на півдні
України, а інцидент з Тузлою був спровокований не Україною, а певними російськими структурами.
Засилля примітивної російської попси в радіо та телеефірі, російських телесеріалів кримінального
змісту, абсолютне панування російської книжкової продукції на нашому ринку вихолощує культурні та
духовні начала українського народу. І цей ряд прикладів можна множити і множити.
Мета дій Росії стосовно України цілеспрямована і зрозуміла – повернути "меншу" сестру в свій
територіальний простір або перетворити Україну в абсолютно залежного васала, декорованого
атрибутами самостійності. А васалів, як свідчить історичний досвід, використовують тільки для власних
потреб і вигоди. У такому випадку немає ніяких гарантій від того, що тероризм з російських територій не
буде штучно перенесений і на українські землі. А враховуючи поліетнічність та поліконфесійність
України легко передбачити трагізм такого можливого сценарію.
Серйозність потенційних терористичних загроз зі Сходу об'єктивно мала б прискорити вступ України
до НАТО, бо в даному контексті Атлантичний союз – це не лише європейські цінності, це і можливість
знайти захист під натівською "парасолькою".
Окремою темою з точки зору потенційних терористичних загроз щодо України є тема арабоісламського тероризму. Арабський світ для України мав би стати стратегічно партнерським, в першу
чергу з огляду на енергетичні джерела. Українська влада так і не здійснила плани створення
альтернативних джерел постачання з арабських країн, про що говорив Л. М. Кравчук за часів
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президенства. Перебування українського військового контингенту в Іраку несе в собі потенційну
можливість того, що арабські терорструктури можуть "поглянути" і в напрямку України.
Так званий ісламський тероризм, на нашу думку, буде існувати ще достатньо тривалий історичний
період. В його радикалізації не останню роль відіграли західні країни, особливо США. Після 11 вересня
2001 року США почали здійснювати політику насильницької демократизації, обравши першим
"полігоном" Ірак. Проте кривавий хаос у цій країні поширюється, перспективи демократичних виборів
стають похмурішими, а деякі скептики-політологи взагалі вважають спроби встановлення демократії в
арабському світі марними.
Тому встановлення з ісламським світом різнопланових багаторівневих стосунків, розрахованих на
тривалу перспективу, – це значною мірою і проблема антитерористичної безпеки.
У сучасному світі, глобалізованому і наскрізь прорізаному інформаційними "корпускулами", існують
й інші загрози привнесення терористичних проявів в Україну ззовні.
Проте не менш важливими є і питання, пов'язані з внутрішніми реаліями. Криза духовності,
руйнування ідеалів, атмосфера насильства, беззахисності, слабкість державних і державницьких засад,
розмитість політичної структури суспільства, інші негаразди є благодатним ґрунтом для зростання
злочинності і терору, які крокують поруч, а нерідко і зливаються. Опитування, проведене Центром
Разумкова в липні 2004 року у всіх регіонах України, свідчить: 82% респондентів не відчувають себе
господарями незалежної держави, бо основні проблеми народу в Україні постійно не вирішуються [3:18].
Реальний вихід з такої ситуації полягає в прискоренні трансформаційних процесів і суспільних
перетворень в Україні. Тринадцять незалежних років звелися до декларації реформ. Досвід Балтії,
Угорщини, Польщі та інших європейських держав колишнього соцтабору наглядно демонструє, на якому
цивілізаційному щабелі могла б перебувати Україна. І питання зводиться до одного – чи залишила
примхлива Історія нашій країні час на цивілізаційну трансформацію в напрямку демократичних ідеалів,
чи знову вирішила посміятися над прагненням українців жити в незалежній і модерній державі?
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Матеріал надійшов до редакції 30.09.2004 р.
Биленький Е.А. Международный терроризм и украинские реалии.
В статье рассматривается терроризм как специфическая составная социально-политической жизни
развития общества в разные исторические эпохи; обосновывается тезис о том, чтобы предотвратить
его распространение в Украине необходимо ускорить трансформационные процессы и общественные
изменения.
Bilenky E.A. International Terrorism and Ukrainian Reality.
The item addresses terrorism is an indispensable constituent of social political life and societal development at
different historical stages. To prevent its escalation in Ukraine the government should accelerate social
transformation processes.
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СУЧАСНИЙ ТЕРОРИЗМ І ДОЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ: СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
(основні тези)
У статті проаналізовано сутність комплексного підходу до усвідомлення сутності тероризму,
показано безпідставність спроб пояснення його чимось одним: економічними негараздами,
невирішеними питаннями релігійного характеру, ксенофобією тощо, наголошено, що стрижнем, віссю
тероризму як міжнародного явища виступає примат ненависті, страху, що не мають ні релігійної, ні
мовної, ні етичної приналежності.
1. Здебільшого поняття "тероризм" (від лат terror – страх) пояснюють як використання насилля або
загрози з метою посіяти паніку, послабити становище держави і викликати відповідні політичні зміни в
суспільстві на чиюсь користь. Більш детальний аналіз механізмів терору, технологій, а головне –
ставлення самих держав, їх владних структур до терору, крім вище наведеного, дає підстави зробити таке
визначення терміну "терор". "Терор", "тероризм" – це тактика політичної боротьби, що характеризується
систематичним використанням ідеологічно мотивованого насилля, що проявляється у вбивствах,
диверсіях, саботажі, крадіжках і інших діях, що являють собою загрозу життю і безпеці людей [1; 2].
2. Сучасний тероризм не є локальним, однозначним, ґрунтовно визначеним (у науці і суспільній
політиці) явищем, а тому усталено, визнано на сьогодні, що це:
а) невід'ємна складова політичних і економічних процесів у світі взагалі;
б) тероризм має багато видів, модифікацій, джерел, які його породжують;
в) тероризм несе собою величезну загрозу громадській і національній безпеці країнам і народам, де
він має місце [3; 4; 5].
3. Проблему тероризму складно досліджувати, а ще складніше розв'язувати у реальному суспільному
житті з тієї головної причини, що лише за останні двісті років це явище зазнало колосальної еволюції і
змін.
У ХІХ столітті терористичні акти мали фактично локальний характер, їх об'єктом були монархи,
відомі політичні, громадські діячі.
Пізніше (перша половина ХХ ст.) об'єктом тероризму стають державні чиновники і поступово
боротьба з тероризмом стає проблемою державної безпеки. Тобто проблема тероризму стає проблемою
внутрішньої державної безпеки окремих країн.
На початку ХХ століття тероризм набуває глобального характеру, його об'єктом вже не є окремі
особистості, політичні системи, але навіть цілі етноси, народи: яскраві приклади – югославські події,
Близький Схід тощо [6].
4. Спочатку існуючи як різновид, окремі акти організованої злочинності, тероризм у наш час глибоко
занурився в тіньову економіку, взяв на озброєння не лише надсучасну зброю, але й потужні технології, в
першу чергу інформаційні. Це зробило тероризм явищем надто поширеним і стійким. Отже, причин
екстремізму, тероризму багато, і, як правило, вони тісно переплітаються, взаємозумовлюють одна одну,
хоча основними з таких причин були і залишаються: економічні, політичні, історичні, етнічні,
психологічні і соціальні.
5. Розмах, масштаби, технології здійснення масових терористичних акцій дають підстави
стверджувати про наявність прекрасно озброєного всесвітнього терористичного інтернаціоналізму, який
тісно зрісся з інтернаціональним злочинним, кримінальним світом.
Особливість такого тероризму зумовлюється, на наш погляд, декількома обставинами об'єктивного і
принципового характеру, що, власне, і роблять тероризм можливим, реальним:
а) інтенсивні глобалізаційні процеси, породжені появою однополюсного світу, на чолі із США як
супердержавою [7].
Декілька пояснень щодо суті такого феномена. Глобалізація часто пояснюється як віртуальний
феномен (економічний, політичний, психологічний, інформаційний, лінгвістичний), а головним чином як
прагматична реальність, яку не слід ігнорувати і потрібно мати саме як реальність, даність.
Є два основні підходи до сутності процесів глобалізації взагалі. Перший – ствердження, що
глобалізація, мовляв, – це об'єктивна історична тенденція до об'єднання людства у певну єдину
планетарну суспільну систему.
Другий підхід базується на тому, що основу глобалізації, як багатоаспектного процесу становлять
нав'язування ліберально-сіоністських цінностей і ціннісних орієнтирів світовій спільноті. Саме цей
підхід є більш точним і об'єктивно обґрунтованим;
б) саме глобалізаційні процеси інтенсивно сприяли тому, що терористичний рух нині здійснюють не
окремі особистості, групи осіб, справжні наддержавні корпорації зі своїми банками, великими
© Головатий М.Ф., 2004
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виробничими потужностями, юридичною інфраструктурою, значними земельними володіннями,
суперсучасним озброєнням, комунікативними засобами, земельними й іншими сировинними ресурсами.
Виняткова комуфльованість, транснаціональний характер практично роблять такі організації
невразливими [8].
6. Недостатньо обґрунтованими, а часто і безпідставними є спроби пояснити тероризм чимось одним:
економічними негараздами, невирішеними питаннями релігійного характеру, ксенофобією тощо. Маємо
на увазі, що стрижнем, віссю тероризму є примат ненависті, страху, що не мають ні релігійної, ні мовної,
ні етнічної приналежності.
Тероризм сьогодні має характеризуватися і досліджуватися комплексно як явище соціальнополітичне, соціально-психологічне, соціально-правове, як тип політичної поведінки, як різновид
злочинної (кримінальної) діяльності тощо.
7. Основний фактор, що зумовлює існування тероризму, – це фактор страху, і найперше – страху
людини за збереження свого життя. Завдяки такому фактору державний тероризм у колишньому СРСР
існував понад сімдесят років: масово винищувалася еліта, в тому числі українська, значна частина
громадян знаходилися в різних тюрмах і таборах і використовувалася виключно як безкоштовна робоча
сила [9].
8. Принципово важливим є те, що окремі дослідники слушно пропонують розрізняти "терор" –
насилля сильних над слабими (держави над опозицією) і "тероризм" – насилля і залякування слабими
(опозицією) сильних (держави). Подібні процеси мають яскраве вираження, прояв у державах з
нестабільними політичними системами та суспільно-політичною ситуацією.
9. Ряд учених (наприклад, Марк Ферро) небезпідставно стверджують, що тероризм сьогодні став
невід'ємною складовою державного терору, однією з форм державної політики. Цей аспект терору поки
що майже не досліджений. Разом з тим, глобалізація загалом, її неодмінне супутнє явище – тероризм – є
причиною того, що багато сильних держав, з одного боку, декларують демократичні засади свого
функціонування, а, з іншого – перебудовують політичні системи, владні структури далеко не під
демократичні засади функціонування, скоріше навпаки.
Яскравим прикладом негативних змін у структурі і функціях влади, які існують дійсно не на користь
демократії і демократизації суспільного життя, є останні події, що мають місце, зокрема, не лише у
США, Англії, але і в Росії і які значною мірою викликані загостренням тероризму, його наслідками. В
Російській Федерації основні зусилля Президента В.В. Путіна, його оточення нині пов'язані із
зміцненням вертикалі влади і головним чином одноосібної президентської. Йдеться про зменшення прав
регіонів, перехід від виборів практично до призначення губернаторів президентом, переформування
силових структур, здійснення фактично економічного диктату (збільшення відбору доходів з регіонів на
користь центру), зниження впродовж останніх п'яти років системної опозиції. Об'єктивно усі
перераховані процеси спричиняють ситуацію, яку спеціалісти-політологи називають не інакше, як пряме
повернення до радянської форми правління. До цього спонукали також останні вибори до Державної
Думи Російської Федерації, які небезпідставно характеризують як суттєвий програш сил демократії,
посилення централістських, авторитарних тенденцій.
10. Загальний підсумок. Тероризм – явище складне, багатопланове, що вимагає комплексного,
міждисциплінарного підходу до розгляду самого феномена та сутнісних особливостей його прояву. Як
феномен, його не можна пояснювати однобоко, в тому числі як суто або переважно політичне,
політологічне явище.
Глобалізація і її фактично породження, неодмінне супутнє явище – тероризм – виступають у
поєднанні і є величезною загрозою для існування національних, чітко етнічно означених держав. Справа
в тому, що основними домінантами, цінностями глобалізму є не лише духовні, культурні й матеріальні,
ліберально-економічні, силові засади існування суспільств.
Турбота про збереження виокремлених, унікальних і неповторних ознак національних держав,
збереження їх суверенітету, з одного боку, не виключає об'єктивних інтеграційних процесів, що
обумовлюють співіснування з іншими державами, а, з іншого – потребують загальної національної
безпеки, унеможливлення негативних впливів глобалізації і тероризму. Здійснити це видається
можливим лише в результаті:
* захисту і зміцнення власного національного інформаційного простору;
* збереження та примноження національного ресурсно-економічного потенціалу;
* розвитку і зміцнення демократичних засад існування суспільства і в першу чергу розбудови
дійсного громадянського суспільства;
* посилення політичної волі, ролі і значення національної ідеї, яка має бути ідеєю творення
національної, соборної, суверенної держави. Для України ядром такої ідеї, на наш погляд, має бути
українська національна консервативна ідеологія;
* формування дійсно національної, в тому числі і в етнічному плані, національно зорієнтованої
політичної влади.
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Матеріал надійшов до редакції 25.09.2004 р.
Головатый Н.Ф. Современный терроризм и судьба национальных государств: социальнополитический аспект (основные тезисы).
В статье анализируется суть комплексного подхода к осознанию сущности терроризма, показано
безосновательность попыток объяснения его чем-то одним: экономическими проблемами, нерешенными
вопросами религиозного характера, ксенофобией и т. д., подчеркнуто, что стержнем, осью терроризма
как международного явления выступает примат ненависти, страха, которые не имеют ни религиозной,
ни языковой, ни этической принадлежности.
Golovaty M.F. The Contemporary Terrorism and the Fate of National States: Social Political Aspect.
The article highlights the essence of complex approach to the understanding of the concept of terrorism, and the
baselessness of the attempts of explaining it through some single cause (economic problems, religious matters
ets.) is revealed. It is emphasized, that the backbone of terrorism are hatred and fear, which have neither
religious, nor language character.
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ОСТРОЗЬКИЙ ТРАДИЦІОНАЛІЗМ: ЕТИМОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ
Стаття присвячена з’ясуванню етимології української духовності на прикладі полемічного досвіду
острозьких книжників традиційного спрямування. Досліджується проблематика, яку порушували Іван
Вишенський, Віталій з Дубна, Клірик Острозький, Василій Суразький, Іов Княгиницький. Основу її
складає захист православної християнської традиції в українській культурі, яка і понині має унікальне
значення для осмислення усіх процесів державотворчого становлення України.
Розвиток філософської думки в Україні сьогодні важко уявити без духовної спадщини острозького
книжництва. Варто сказати, що Острозький культурно-освітній центр не раз ставав полем наукового
зацікавлення. Проте досить розлогі і вагомі історіографічні джерела (І.З. Мицько, Я.Д. Ісаєвич,
М.П. Ковальський, І. Крип’якевич, А.Д. Новосілецький, Ю. Жаткович, Є.П. Перфецький, В.П. Колосова
та ін.) не можуть відтворити усієї напруги світоглядної боротьби, яка розгорнулася в Острозі в період
українського Передренесансу та Ренесансу. Тим більше історіографія не може бути єдиною базою для
осмислення такого неординарного явища, як острозьке книжництво. Філософський образ епохи
окреслений досить повно у працях В.М. Нічик, П.К. Яременка, В.Д. Литвинова, Я.М. Стратій, П.Ю. Сауха, В.С. Горського, П. Кралюка та ін.
Проте кожна епоха, вступаючи у діалог із сучасністю, претендує на те, щоб бути прочитаною заново і
таким чином розширити своє інтерпретаційне поле. Отож, маючи на меті дошукатися глибинних основ
острозького традиціоналізму, мусимо зважити на те, що, по-перше, він ніколи не ставав предметом
окремого філософського дослідження; по-друге, реформаційна ідеологія, у контексті якої висвітлювалася
уся філософська творчість того часу, накладала зримий відбиток і на інтерпретацію острозьких
книжників традиційного спрямування; по-третє, дилемність світоглядного вибору – Схід чи Захід,
викликала сьогодні до життя полемічну культуру України Передренесансної та Ренесансної доби і,
зокрема, полемічну творчість українських традиціоналістів. Тим паче, що важливість традиції у
філософському полі підкреслює чимало сучасних науковців. Зокрема Є. Андрос, вказуючи на теперішнє
кризове становище ідентичності, звертає нашу увагу на "втрату надійних, усталених, раціонально
вивірених, освячених традицією життєвозначущих орієнтирів у всьому універсумі людського буття"
[1: 194].
Оскільки термін острозький традиціоналізм не має виразного наукового окреслення, мусимо дати
йому необхідне у цьому випадку тлумачення. Під українським традиціоналізмом ми розуміємо ту
частину острозького книжництва, яка сповідувала православну духовну традицію, маючи її за сутнісне
ядро культури, була позначена активним впливом Візантії та Греції і, незважаючи на будь-який тиск,
засвідчила вірність своїм ідеям.
Серед традиціоналістів імена Василія Суразького (Малюшицького), Іова Княгиницького, Даміана
Наливайка, Клірика Острозького та найбільш відомого українського полеміста Івана Вишенського1, який
до 70-х років XVI-го ст. жив у Острозі. Варто згадати і близьку за світоглядною позицією, а також за
регіоном проживання мало досліджену постать Віталія з Дубна.
Феномен українського традиціоналізму в контексті острозького книжництва донині залишається
відкритою темою для дослідників, які прагнуть відшукати у ньому потенційні зародки формування
національного образу культури в її автентичному вияві та ствердити її самобутній духовний лик,
ґрунтований на православній традиції. І на сьогодні беззаперечним залишається факт культуротворчої
невиснажуваності філософії острозьких традиціоналістів, які гідно витримали полеміку з Заходом,
ствердивши ціннісний вимір власних духовних надбань.
Для того, щоб зрозуміти феномен українського традиціоналізму, необхідно звернутися до
проблемного поля його досліджень та певним чином структурувати його.
Основними проблемами, які порушували острозькі книжники-традиціоналісти, були:
1. Переосмислення надбань греко-візантійської книжності.
2. Осмислення ролі духовної спадщини Київської Русі та її трансформації в образ культури,
формованої на ґрунті нових перетворень.
3. Антиуніатська спрямованість світоглядних пошуків.
4. Розвиток афористичного типу філософського знання.
Проблемне поле традиціоналізму багато в чому визначається тими культурними та духовними
історичними реаліями, які стали невід’ємною рисою досліджуваної епохи. Добу ХVI – першої третини
1

Мусимо зауважити, що більшість дослідників вважають за недоцільне вписувати постать І.Вишенського в коло острозького
книжництва, мотивуючи це тим, що Вишенський досить незначний період перебував у Острозі, однак, за філософською
позицією Вишенського, виразним полемічним спрямуванням його творчості та ревним захистом православ’я його по праву
можна віднести до острозького культурно-освітнього гуртка, тим паче що в острозькій "Книжці" було опубліковано його
послання (1598р.) і з Острогом Вишенський підтримував стосунки упродовж усього життя.
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XVII ст. більшість дослідників вважає переломною як з огляду на соціально-економічні та політичні
умови, так і з огляду на духовну ситуацію. Ця ситуація була спричинена двома найбільш важливими
чинниками – домінуванням шляхти та її значним впливом на перебіг політичних подій, а також
пов’язаним з цим послідовним наступом католицизму, який мав на меті розхитати традиційну духовну і
культурну основу українства – православ’я. Є всі підстави вважати, що саме православ’я з його грековізантійським типом духовності стало епіцентром як політичних змагань зі шляхтою (визвольні козацькі
війни), так і культурно-духовних (народження полемічної творчості, яка не завжди передбачала
звичайний діалог, а гостру суперечку, спротив будь-якому насильству). І якщо ренесансні та
реформаційні ідеї на Заході були викликані до життя винятково власними культурними потугами, тобто
тими глибинними внутрішніми духовними та політичними трансформаціями, що мали місце у житті
Західної Європи того часу, то в Україні вони були спровоковані більш інородними факторами, а саме
щодалі виразнішим впливом Заходу, який сприйняв Реформацію як неодмінну потребу, тотожну
самооновленню. У тодішній Україні латинізований Захід постає або як предмет захоплення та
поклоніння, або як перепона на шляху власного культурного росту.
Необхідно зауважити, що реформаційні процеси на Заході мали тотальний і незворотній характер.
Католицька церква не просто втратила пануючі позиції у тодішньому європейському світі, вона сама із
себе породила протестантизм як власну опозицію. Не будемо вдаватися аж до надто розлогих
коментарів, дошукуючись причин реформаторства, звернемо увагу на те, що ті причини були закладені
від початку утворення католицизму, тобто після відокремлення Римської Церкви від Вселенського
православ'я у 1054 році. З того часу змінюється і канонічний кодекс Західної церкви, в основу якого
покладено Лжеісидорів збірник, у якому "реальні канони і папські декретали поєднані з фальсифікатами
[виділення наше]" [2:119]. Цей кодекс розширюється в основному за рахунок папського законодавства і
соборних постанов. Фактично та "тріщина" у фундаменті католицької церкви, ледь зрима на початку її
утворення, призвела до неминучих наслідків у ХVІ столітті – папські індульгенції, кострища інквізиції,
тощо – це явища, характерні для Західного світу, який стає батьківщиною протестантизму, що має на
меті оновлення релігійного вчення католицизму.
Отож, зважаючи на той факт, що реформаційний рух на Заході мав належно підготовлений ґрунт і
реформаційні процеси проросли із нього без надто значних перепон, мусимо звернути увагу на їх
своєрідність в Україні. Варто сказати, що у більшості сучасних досліджень (В. Нічик, О. Халецький,
В. Литвинов та ін.) акцент ставиться на проблемі європеїзації, проблемі перебудови духовного життя
українців на кшталт європейського та необхідності культурницького синтезу Європи та України.
Прикметно, що більшість науковців, досліджуючи проблему ренесансного гуманізму в Україні і
апелюючи до його західноєвропейських зразків, наголошують на синтезі східних і західних традицій.
Певною мірою це оправдано, адже реформаційний рух в Україні – це відповідь на виклик латинського
Заходу. Для того, щоб ця відповідь була аргументованою, необхідно було володіти предметом суперечки.
Не можна не взяти до уваги думку Я. Стратій про те, що "недостатня вивченість проблеми і тяжіння
над свідомістю багатьох дослідників західноєвропейської моделі цих історичних явищ не дозволяють
побачити самобутній вираз цих же процесів на українському ґрунті" [3: 5].
Проблема полягала, однак, в іншому – без знання і розуміння спроможності захистити унікальність
власного культурного світу, побачити цю унікальність і відкрити її іншим, будь-яка полеміка втрачала
сенс. Таким чином і сама проблема культурного реформування зводилася радше до розмежовування двох
ліній в духовному житті України в ХVІ столітті, аніж до їх злиття: власне реформаційна лінія на засадах
захіноєвропейського гуманізму та реформаторства, яка захищала нові культурні віяння і чи не вперше
виразно продекларувала європеський варіант культурного поступу України (у кінці ХVІ – на початку
ХVІІ століття найбільш послідовними її представниками були К. Транквіліон-Ставровецький,
М. Смотрицький, К. Сакович), і традиційна, яка прагнула захистити окремішність українського
культурного етносу на основі православної віри (її представниками були Іов Княгиницький, Віталій з
Дубна, Василь Суразький, Клірик Острозький, Іван Вишенський).
В історико-філософській думці, на наш погляд, більше експліковано захіноєвропейські гуманістичні
та реформаційні орієнтації українства. І це далеко не випадково, адже в Україні, крім реформаційної течії
виникає, ще одна течія, яка розвивала ідеї європейських гуманістів і по суті являла собою один з
варіантів західноєвропейської моделі ренесансного гуманізму. Її представники – поети і мислителі, які
здобули європейську освіту у вищих навчальних закладах Європи, писали переважно латинською мовою
і конфесійно сповідували католицизм. До їх числа належали Павло Русин з Кросна, Станіслав
Оріховський-Роксолан, Шимон Шимонович, Юрій Дрогобич та ін. Вони пропагували ідею
гуманістичного антропоцентризму на ґрунті земного самоздійснення та самоутвердження людської
особистості. Фактично ренесансно-гуманістичний рух на засадах європоцентризму був представлений
більш презентативно, і тому ще більшої уваги заслуговує позиція традиціоналістів, яких європейська
освіченість Заходу не змусила стати на коліна. Головним антропологічним концептом традиціоналістів
була Богоподібність людини та збереження її за будь-яких соціальних та культурних потрясінь.
Відмінною є і духовна генеза цих ліній. Європейська гуманістична традиція виразно проектує себе у
язичницьку античність, звідки черпає екстравертизм світопереживання і винятково раціоналістичні
виміри дійсності, в тому числі й антропологічні. Острозький традиціоналізм занурений у
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східнопатристичну та апостольську традиції, культуру Київської Русі княжої доби, особливо культуру
києво-руського книжництва.
Слід сказати, що така диференціація культурницьких змагань в Україні і в Острозькому культурноосвітньому центрі не завжди визнається слушною, а якщо і визнається, то роль традиційного
філософування тенденційно применшується. Прикладом цього може бути висновок О.В. Халецького про
те, що " грекофільська і латинофільська орієнтації в Острізькій Академії перебували у нерозривній
єдності [виділення наше – С.Г.]" [4: 88]. А також про те, що "переплетення, спресованість різних
напрямків і стилів ... надає обличчю Острізької Академії яскраво вираженого маньєристичного
характеру" [4: 86]. Але сам факт народження полемічної творчості острозьких книжників, що "заклали
підмурівок "захисного поясу" української культури" [5: 193] спростовує вищезгадану "нерозривну
єдність" [6: 103-132].
Існує ще одна позиція, яка вимагає якщо не заперечення, то хоча б корекції. Так чи інакше видається
дискусійною теза про те, що Реформація дала поштовх для "оновлення православного релігійного вчення
на Україні, приведення його у відповідність до вимог часу" [7: 131-132]. До речі, ця думка є далеко не
поодинокою, хоча, знову ж таки, сам факт існування лінії традиціоналізму спростовує її, адже саме
поняття традиція позначає певну усталеність, незмінюваність, загальноприйнятність. І якщо вже вести
мову про оновлення, то це оновлення стосувалося не християнства, чистоту якого прагнули зберегти
традиціоналісти, а оновлення суспільства за рахунок глибокого духовного імпульсу, отриманого
внаслідок розгорнутої полеміки. На нашу думку, досить умовним є порівняння острозького
традиціоналізму з голландським анабаптизмом – рухом антитринітаріїв. Та й форма протесту проти
соціального зла була дещо іншою. Це був не тільки пасивний опір, заклик співвітчизників до
самозаглибленості, націлення на споглядальність, аскетизм та самовдосконалення як засіб боротьби за
духовне відродження людини – це була визначена особистісна позиція, яка опиралася на міцний
антропологічний фундамент.
Традиціоналізм у тому вияві, в якому він постав на острозькій землі, мав дві сили опертя : світ горній,
небесний ( і саме в цьому сенсі знаходимо оправдання людини, піднятої до небесних висот, адже
антропос з грецької – не просто людина, а людина піднята до) і світ земний, куди зійшов Спаситель в
образі Людини, даруючи їй власну Богоподібність і вказуючи шлях до духовних висот не через
усвідомлення можливості посісти місце Бога на землі, а через усвідомлення гріховної сутності людської
істоти, що породжує смирення. Так-от, реформаційний рух у його європейському варіанті був не чим
іншим, як рухом бунтарства, способом утвердити людську особу на троні земного правління, дати
можливість людині посісти місце Бога. Цей рух заперечував як докорінну гріховність людської істоти,
так і ті підвалини духу, що були закладені за апостольських часів. Це був рух фаустівського стремління,
який, прорвавши оболонку самості, запрагнув вивести її на щораз нові орбіти пізнання. Це був
екстравертизм, що нині є однією зі світоглядних домінант європейського Заходу.
Доречною ілюстрацією цієї думки є той факт, що Іван Вишенський, аналізуючи діяльність
Львівського братства, зокрема його натхненника Ю. Рогатинця (суперечка із Рогатинцем, як відомо,
вплинула на подальшу долю Вишенського – він залишив Україну і оселився на Афоні), з жахом
констатує, що в очах Рогатинця людина рівна Богові і є одразу здоровою, просвіченою та довершеною і
що Рогатинець "посмів воздвигнути людину на місце Христа, віддає їй Христову честь і хвалу" [9: 174].
Традиціоналізм, апелюючи до найсуттєвішої іпостасної характеристики особи – смиренної мудрості –
прагне не самооновлення, а самовдосконалення, оскільки не претендує на будь-які соціальні чи політичні
пріоритети.
Завдання традиціоналізму – збереження цілості духовної основи українства – православ’я, яке
наполягає на боротьбі внутрішній. Так, у "Діоптрі" Віталія з Дубна читаємо: " Повстань проти самого
себе, помстись ворогам своїм внутрішнім і не ремствуй на зовнішніх..." [9: 76-77] ; "Не зупиняйся на
поверхні, не заглядайся на уявну зовнішність, не простягайся далі і розглянь сам корінь" [9: 79]. Ареною
внутрішньої боротьби є людська душа, а отже, розуміння "внутрішньої" людини, яку відкривають ще
києворуські книжники і яка стає головною проблемою острозьких традиціоналістів і випливає зі змісту
цієї боротьби. Концепція "внутрішної" людини особливо виразна у творах Івана Вишенського, який не
просто наслідує давньоруську монастирську традицію, яка наполягала на докорінній відмінності
дискурсивного мислення розуму, екстравертного за своєю природою, і інтровертного інтуїтивного
мислення ума.
Розуміння "внутрішньої" людини у Івана Вишенського цілком тотожне до її розуміння Василієм
Великим, Симеоном Новим Богословом, Григорієм Синаїтом, Іоанном Листвичником, Іоанном
Дамаскіним та іншими візантійськими богословами. Більшість дослідників (І. Паславський, М. Русин)
сходяться на думці, що "інтерпретація людини у Вишенського близька до Августина як у плані визнання
її двосубстанційної єдності, так і в тому, що пізнати істину можна лише тоді, коли піднімешся над своєю
природою" [3: 196].
На нашу думку, ідея двосубстанційності – це ідея рівновеликості і рівнозначимості двох начал
(субстанцій) – плоті і духа. Виходимо з розуміння субстанції як такого буття, що є самодостатнім, не
потребує для свого доведення нічого іншого, крім себе самого. Відомо, що дуалізм Августина був
спричинений тим, що певний час він сповідував позиції маніхейства. Патристична ж традиція надає
12

С.М. Гуменюк. Острозький традиціоналізм: етимологія української духовності

пріоритет духові – плотське начало як причина людської гріховності має бути подолане. У Вишенського
для осягнення "вічної правди" необхідно "зів’ялити та висушити плоть і кров потом тіла" [8: 137]. Отже,
плоть постає не антагогістом духу, а одним з чинників, що уможливлюють шлях до "вічної правди". У
патристичній традиції освячення духа приводить і до освячення тіла.
Іоанн Дамаскін у праці "Точний виклад православної віри" пише, що "душа користується
тілом" [7: 155]. Як відомо, Вишенський неухильно слідував православній християнській догматиці,
наполягаючи на збереженні християнства у його автентичному вияві, будь-які новації вважав такими, що
спотворюють природу православного віровчення. Слід зауважити, що для острозьких книжниківтрадиціоналістів першочерговою метою було збереження авторитету православ’я, а для носіїв ідей
Відродження та Реформації типовою була мета секуляризації культури, підрив духовної монополії
церкви.
У цьому світлі є зрозумілою та гострота полеміки, яка розгорнулася на тодішньому релігійнокультурному ґрунті, як і та безкомпромісність світоглядної позиції, яку до кінця витримали острозькі
книжники-традиціоналісти.
Окреслена проблематика не вичерпує усіх підходів до визначеної теми, а є лише спробою, виходячи
із духовних запитів сучасної епохи, відповісти на її сакраментальні питання, відповідь на які уже давали
острозькі книжники-традиціоналісти. Їх творчість хоча б частково повинна скоригувати процес
культурного та духовного становлення України.
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Гуменюк С.М. Острожский традиционализм: этимология украинской духовности.
Статья посвящена исследованию этимологии украинской духовности на примере полемического опыта
острожских книжников традиционной направленности. Исследуется проблематика, которую
рассматривали Иоан Вишенский, Виталий из Дубно, Василий Суражский, Иов Княгиницкий. Основу ее
составляет защита православной христианской традиции в украинской культуре, которая и сегодня
имеет уникальное значение для осмысления всех процессов государственного становления Украины.
Gumeniuk S.М. Ostrog traditionalism: Etymology of Ukrainian Spirituality.
The article is devoted to the matter of the origination of Ukrainian spirituality based on Ostrog scientists’
polemic experience of traditional trend. The problems raised by Ivan Vyshenskiy, Vitaliy from Dubno, Kliryk
Ostrozkiy, Vasyl Surazkiy, Iov Knyaginitskiy were researched. The main subject of their works is the defence of
Orthodox Christian tradition in the Ukrainian culture, which are the of paramount importance for the
perception of state formation in Ukraine.
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кандидат психологічних наук, старший викладач
(Чернігівський державний педуніверситет)

ФЕНОМЕН ТЕРОРИЗМУ В ОЦІНКАХ ТА УЯВЛЕННЯХ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Стаття присвячена проблемі ставлення сучасної студентської молоді до тероризму. Наведено
результати авторського емпіричного соціально-психологічного дослідження. Отримані результати
дозволяють вести мову про зв’язок цих установок зі статтю та рівнем особистісної агресивності.
Постановка проблеми. Процеси поширення тероризму в сучасному світі перетворили його з об’єкта
суто політичного та кримінологічного аналізу на об’єкт широких міждисциплінарних науковопрактичних досліджень. Одним з найважливіших та перспективних напрямів цих досліджень виступає
соціально-психологічний. Пов’язано це з тим, що дії терористів є різновидом агресивної поведінки, їх
мотиви пов’язані з певним світоглядом, а метою виступає певна психологічна реакція в суспільстві
(достатньо згадати етимологію самого поняття "тероризм" – від. лат "terror" – "жах").
Серед різних аспектів проблеми тероризму слід виділити проблему ставлення молоді до цього явища,
актуальність вивчення якої зумовлюється двома основними моментами. По-перше, відомим є той факт,
що певна частина підлітків та юнаків схильна до радикальних та екстремістських поглядів, а іноді й дій.
Так, переважна більшість учасників "студентської революції" (травень 1968 р.) у Франції перебували під
впливом анархічних та троцькістських ідей [1]. Пояснити це можна тим, що екстремізм має багато
спільного з інфантилізмом, властивим багатьом підліткам та юнакам. Екстремістська свідомість
характеризується імпульсивністю, конфліктністю, внутрішньою напругою, деструктивністю,
нетерпимістю, тяжінням до гострих відчуттів. Типовим психологічним портретом екстреміста є такий:
"Він молодий, у нього є бажання ризикнути, він здатний переступити через моральні перепони. Його
характер ще не склався повністю, і його незрілість робить його схильним до прийняття
екстремістських переконань та групової моралі" [2: 277]. Тому фахівці не випадково розглядають
екстремізм як передумову тероризму. Так, Д. Ольшанський описує ланцюг "радикалізм – екстремізм –
фанатизм – фундаменталізм – тероризм" [3].
Із вищесказаного випливає другий момент, який зумовлює актуальність вивчення зв’язку "молодь –
тероризм", який полягає в тому, що саме молоді люди складають переважну більшість членів
терористичних угруповань. Останні, як зазначає один з дослідників тероризму К. Оотс, дають молодим
людям "можливість стати героями… Стимулом може стати атмосфера пригод та авантюр…
Молоді терористи одержують також задоволення від віри, що сприяють важливій справі…" [4:181].
Зв’язок між молодим віком та готовністю до здійснення терактів виявлений і в ряді інших досліджень
[4]. При цьому варто зазначити, що досить суттєву частину "терористично налаштованої" молоді
становлять саме студенти. За деякими даними, терористичні організації різних політичних напрямів на
40-50% складаються зі студентів у віці 17-26 років [5]. Є. Кожушко відзначає, що саме молоді люди, не
старші 30 років з вищою або незакінченою вищою освітою, які походять із середніх або вищих
соціальних верств, складають соціальну базу так званого лівого тероризму, який набув особливого
поширення в другій половині ХХ ст. у країнах Латинської Америки та Західної Європи [6]. Зазначимо,
що вказана тенденція стосується не лише сучасності – серед осіб, які були притягнуті до суду за
терористичну діяльність у царській Росії 1880-х рр., 38,3% були студентами [7].
Причиною цього феномена можна вважати ту обставину, що студентство в силу специфіки своєї
діяльності виступає найбільш політизованою частиною молоді. Вивчення у ВНЗ філософських,
соціологічних, політологічних та економічних дисциплін утворює підґрунтя для засвоєння (а іноді й
створення) молодою людиною певних екстремістських ідеологій, які потім спрацьовують у ролі
мотиваційного механізму терористичної діяльності, а також як механізм виправдання своїх дій. Біографії
відомих постатей терористичного руху – яскравий приклад того, що студентство було і залишається
однією з основних кадрових баз терористичного руху ХХ – ХХІ ст. Так, один із засновників ОУН Степан
Бандера, засуджений польською владою в 1934 р. за терористичний акт проти міністра Б. Перацького,
був на той час студентом агрономічного факультету Львівської "Політехніки" (зазначимо також, що з 12
осіб, які проходили в цій справі, 9 були студентами або випускниками університетів) [8]. Засновник
італійських "червоних бригад" Ренато Курчо навчався на факультеті соціології університету Тренто [6].
Одна з лідерів західнонімецького терористичного угруповання РАФ Ульріка Майнгоф закінчила
філософський факультет Марбурзського університету [5]. А офіційний "терорист № 1" сучасності Усама
бен-Ладен – випускник факультету економіки та менеджменту ісламського університету імені короля
Абдель Азіза в Джідде [3].
Результати досліджень російських соціологів свідчать про тенденцію поширення серед сучасної
молоді (зокрема, серед студентів) екстремістських ідей різного типу, зростання популярності постатей на
зразок Че Гевари, праць Г. Маркузе, Т. Негрі (теоретика "червоних бригад") і т.ін. [9]. Варто зазначити,
що вказані тенденції стосуються і певної частини української молоді (прикладом може бути соціальний
склад УНА-УНСО та подібних екстремістських угруповань, основу яких складає учнівська та
© Дроздов О.Ю., 2004
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студентська молодь). У цілому, за даними вітчизняних соціологів, 6% опитаних молодих людей віком до
22 років підтримують ідею створення незаконних збройних формувань як форми виявлення політичного
протесту (в середньому по Україні – 2% опитаних) [10]. Цифра є начебто невеликою, але не слід
забувати, що ці декілька відсотків у певних ситуаціях можуть проявити більшу політичну активність, ніж
уся інша "законослухняна" молодь. Усе вищесказане, на наш погляд, зумовлює необхідність відповідних
соціально-психологічних досліджень серед студентства, одне з яких було проведене автором у 2003 р.
[11].
Метою проведеного емпіричного дослідження виступало вивчення ставлення сучасної студентської
молоді до явища тероризму, виявлення зв’язку цих атитюдів з певними демографічними та
особистісними характеристиками. Об’єктом дослідження були соціальні установки студентів до
тероризму, а предметом – складові цих установок, а саме: інтелектуальний компонент (що піддослідні
знають про тероризм), емоційний (як ставляться до нього) та поведінковий (оцінка потенційної
готовності взяти участь у підготовці або здійсненні терористичного акту); а також зв’язок цих установок
зі статтю та рівнем агресивності.
Методика та організація дослідження. Емпіричне дослідження охоплювало студентів 3 курсу
історичного факультету Чернігівського державного педуніверситету імені Т.Г. Шевченка (63 особи, з них
21 чоловічої та 42 жіночої статі). Для проведення дослідження було обрано методи анкетування та
психодіагностичного тестування. Перший метод дозволяв вивчити соціальні установки студентів щодо
тероризму. Піддослідним пропонувалась авторська анкета, питання якої стосувалися: 1) оцінки
серйозності тероризму як проблеми сучасності; 2) оцінки певних насильницьких дій, як терористичних;
3) оцінки конкретної події – терактів у США 11 вересня 2001 р.; 4) загальної оцінки тероризму; 5) оцінки
мотивів, якими можна виправдати дії терористів; 6) оцінки соціальних санкцій за теракти; 7) оцінки
(прогнозу) власної готовності взяти участь у підготовці та здійсненні теракту. Для виявлення рівня
особистісної агресивності піддослідних була використана проективна методика "Тест руки" Вагнера. З
метою підвищення рівня достовірності відповідей усе дослідження проводилось анонімно.
Результати дослідження та їх обговорення. Одержані дані були піддані стандартній процедурі
комп'ютеризованого математико-статистичного аналізу. Поряд із загальними результатами
вираховувалися результати чоловічої та жіночої підгруп, а також студентів, які мають різні рівні
агресивності (нижче середнього групового значення, середній та вище середнього). Окремо
аналізувалися результати тих респондентів, які дали позитивну відповідь щодо потенційної можливості
взяти участь в організації або здійсненні теракту.
Оцінка серйозності тероризму. Аналіз відповідей на питання щодо оцінки серйозності проблеми
тероризму виявив, що більшість опитаних студентів усвідомлюють усю небезпеку від цього явища.
Майже дві третини (60%) опитаних вважають тероризм глобальною проблемою сучасності. Чверть
опитаних (24%) вважає, – "це серйозна проблема лише для деяких країн та регіонів". При цьому майже
всі респонденти більш-менш розуміють специфіку цього виду насильства, не зводячи його до звичайного
кримінального злочину (лише 6% респондентів погодилися з думкою, що "це звичайна проблема
кримінальної злочинності"). 10% студентів заявили, що тероризм – "це проблема, яку дуже
перебільшують та роздувають". Слід зазначити, що відповіді на цей пункт анкети залежали від таких
факторів, як стать та рівень агресивності. Так, оцінка небезпеки тероризму серед юнаків та
високоагресивних осіб була дещо м’якшою, ніж серед інших груп.
Оцінка певних насильницьких дій як терористичних. Відповіді та питання щодо оцінки певних дій
як терактів виявили певні цікаві тенденції. Переважна частина опитаних студентів (80%) асоціює
здійснення теракту із захопленням заручників або вибухом у багатолюдному місці (при цьому практично
не мало значення, де це відбувається, – у своїй країні чи у ворожій). Причиною цього, можливо, є той
факт, що саме ці види злочинів набули широкого поширення в сучасному світі і, відповідно,
відображаються в засобах масової інформації. Відносно невелика частка респондентів оцінює вбивство
представників влади як прояв тероризму, що, можливо, пов'язано з наявністю в суспільстві певної
антипатії до влади (навмисне вбивство політичного лідера оцінюють як тероризм 25% опитаних, а
навмисне вбивство чиновника – 8%). У цілому як прояви тероризму оцінюються насамперед ті дії, в яких
жертвами стають звичайні громадяни, а не представники влади. Також досить незначна частка опитаних
оцінює як теракт навмисні вбивства військовослужбовців окупаційної армії або чиновників окупаційної
влади (13% та 16%). Слід також відзначити, що відповіді студентів на цей пункт анкети корелюють зі
статтю та рівнем агресивності. Цікаво, що жінки менше вважають за прояв тероризму вбивство
представників влади різного рівня, ніж чоловіки. Така ж тенденція простежується і щодо захоплення
заручників та вибухів у своїй країні (але по відношенню до аналогічних дій у ворожій країні жінки
налаштовані більш критично, ніж чоловіки). Високоагресивні респонденти рідше оцінюють як теракти
майже всі згадані приклади насильницьких дій (винятком є оцінка вбивства представника влади у своїй
країні).
Оцінка терактів, скоєних у США 11 вересня 2001 р. Більшість опитаних студентів (63%) дали
негативну оцінку відомим терактам у Нью-Йорку 2001 р., обравши відповідь "Це жахливий і кривавий
злочин". Дуже незначна частина респондентів (8%) заявила про своє індиферентне ставлення до цих
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подій, погодившись з позицією "Мені, в цілому, це байдуже, це проблема США" (винятком тут були 22%
високоагресивних студентів). Разом з тим приблизно кожен третій респондент (29%) вважав, що "США,
на мій погляд, заслужили це". Чоловіки так вважали удвічі частіше, ніж жінки. Закономірним було також
те, що зі зростанням рівня агресивності зростала і міра підтримки такого варіанту відповіді. На наш
погляд, можна зробити висновок, що ставлення опитаних студентів до вибухів нью-йоркських
хмарочосів залежить від їх політичних установок.
Загальна оцінка тероризму. 70% респондентів вважають, що тероризм – "Це один із жорстоких та
огидних злочинів проти людей". Виправдовуючу оцінку ("Це єдино можливий та ефективний засіб
боротьби слабого із сильним") дали лише 8% опитаних (Цікаво, що з цією позицією погоджувалися
виключно юнаки). Відносно поширеним виявився диференційований підхід до оцінки тероризму, згідно з
яким позитивна або негативна оцінка конкретного теракту залежить від того, хто виступає в ролі жертви
(21%). Серед студентів-чоловіків такий підхід зустрічається набагато частіше, ніж серед жінок. Частота
такого підходу корелює також з рівнем агресивності, але не так сильно, як зі статтю.
Оцінка мотивів, якими можна виправдати дії терористів. Заслуговують на увагу результати
відповідей на питання щодо мотивів, якими можна виправдати здійснення теракту. Так, лише 25%
опитаних респондентів вважає, що жодними мотивами не можна виправдати здійснення теракту.
Найчастіше як мотив виправдання називалася боротьба за свободу свого народу з іноземними
окупантами – 60% (вірогідно, що студенти історичного факультету мали на увазі, насамперед,
партизанський рух у роки Великої Вітчизняної війни). Часто також згадувалися такі мотиви, як боротьба
за права і свободи (38%), встановлення нового справедливого суспільного ладу (33%). Менш
поширеними виявилися такі мотиви, як наявність нервово-психічного розладу (25%), помста за
товаришів або родичів (19%), злиденність та нерівні сили і можливості порівняно з супротивником (по
13%). Найрідше обирався мотив боротьби з ворогами своєї релігії (5%), що є закономірним, адже більша
частина вітчизняних студентів має низький рівень релігійності. Як і в усіх попередніх випадках, характер
відповідей респондентів був пов'язаний з їх статтю та рівнем агресивності. Так, юнаки частіше, ніж
дівчата, вважали, що теракт можна виправдати різними мотивами. Це ж стосується і респондентів з
високим рівнем агресивності.
Оцінка соціальних санкцій за теракти. Відповіді студентів щодо санкцій за здійснення терактів
віддзеркалюють їх загальне ставлення до явища тероризму. Близько половини респондентів вважають,
що такою санкцією повинна бути смертна кара (25%) або довічне ув'язнення (35%). Разом з тим чимала
частина опитаних (30%) диференційовано ставиться до санкцій, вказуючи, що останні можуть бути як
негативними (покарання), так і позитивними (нагорода) залежно від того, ким і проти кого здійснюється
теракт. Чоловіки та високоагресивні особи вважають так частіше, ніж інші групи опитаних. Крім того,
високоагресивні студенти не згодні з тим, що за теракт слід карати стратою.
Оцінка власної готовності взяти участь у підготовці / здійсненні теракту. Оцінка студентами
потенційної можливості стати учасником підготовки або скоєння теракту виявила несподівані
результати. Лише половина опитаних чітко визначилася з тим, що ніколи і ні за яких обставин вони не
будуть брати участь у підготовці (46%) або здійсненні (54%) теракту. Близько третини не змогли точно
спрогнозувати свою поведінку щодо такої можливості (37% та 35%). Із загальної кількості респондентів
гіпотетично припускають свою участь ("у крайньому випадку") у підготовці теракту 17%, а у здійсненні
теракту – 10%. Частота відповідей на ці запитання корелює зі статтю та рівнем агресивності. Існування
двох останніх груп, на наш погляд, можна пояснити двома факторами. По-перше, це вікові особливості
респондентів: схильність певної частини юнаків до екстремізму, а також недостатньо розвинуті навички
саморозуміння і рефлексії. З іншого боку, не можна відкидати і вплив об’єктивних соціальних чинників –
наявність соціально-економічних проблем, почуття фрустрації та несправедливості серед значної
частини населення.
Група "екстремалів". Нами окремо проаналізовано результати тих респондентів, які дали позитивні
відповіді щодо можливості взяти участь у підготовці та здійсненні теракту. Серед респондентів, які
заявили про потенційну готовність узяти участь в організації теракту, виявилося 7 юнаків та 4 дівчини
(всього 11 осіб). Переважна більшість з них (9 осіб) мала середній рівень агресивності, а 2 особи – рівень
вище середнього, хоча більшість цих респондентів вважають тероризм серйозною проблемою для світу
(55%) або окремих його регіонів (27%), відповіді на інші запитання мають свою специфіку. Так,
більшість таких респондентів (64%) вважають виправданими вересневі теракти 2001 р. в США; 45%
оцінюють тероризм як ефективний спосіб боротьби слабкого з сильним; 55% вважають, що за теракт
можливі як покарання, так і нагорода.
З 11 осіб цієї групи 6 (10% загальної вибірки) заявили, що вони, за певних умов, узяли б участь у
здійсненні теракту. Ця підгрупа складалася з 5 юнаків та 1 дівчини, які мали як середні рівні агресивності
(4 особи), так і вище середнього (2 особи). Майже всі (5 осіб) виправдовують терористичні дії, хоча при
цьому і визнають, що тероризм виступає серйозною проблемою сучасності. Отримані результати
дозволяють вести мову про те, що оцінка власної готовності брати участь у терористичній діяльності
залежить не стільки від індивідуально-психологічних особливостей людини, зокрема рівня агресивності,
скільки від її світогляду.
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Висновки. Невеликий обсяг загальної вибірки, безумовно, не дає можливості вести мову про чіткі
закономірності, але отримані результати, тим не менш, дозволяють окреслити ряд тенденцій і зробити
наступні висновки.
Більшість опитаних студентів усвідомлюють небезпеку тероризму для світу в цілому. Їх уявлення про
сутність та форми тероризму складаються, головним чином, під впливом повідомлень ЗМІ. Найчастіше з
терористичним актом асоціюються такі події, як захоплення заручників та вибух у багатолюдному місці.
Поряд із негативним загальним ставленням до тероризму велике поширення має диференційована
оцінка тероризму, згідно з якою ставлення до конкретного теракту та санкцій за його здійснення
залежить від того, хто і проти кого здійснює його (яскравим прикладом може бути теракт 2001 р. у
США).
Когнітивний, емоційний та поведінковий компоненти атитюдів щодо тероризму пов’язані з такими
факторами, як стать та рівень агресивності особистості. В цілому представники чоловічої статі та
високоагресивні індивіди менш критично ставляться до тероризму, ніж представники жіночої статі та
індивіди з низькими та середніми рівнями агресивності.
Певна частина сучасних вітчизняних студентів гіпотетично припускають думку про власну участь у
терористичній діяльності в пасивній або навіть активній формах. Існує також група студентів, яка не
може точно визначитися з можливістю своєї участі у терористичній діяльності. Існування цих двох груп
переконливо свідчить про необхідність проведення психопрофілактичної роботи серед сучасної молоді.
Перспективними напрямами подальших комплексних досліджень, на наш погляд, можуть бути:
встановлення специфіки ставлення до тероризму студентів вузів різного профілю (в т.ч. і курсантів
військових ВНЗ), виявлення зв’язку таких атитюдів із ціннісними, зокрема, політичними та релігійними,
орієнтаціями особистості. Вважаємо, що наукова розробка цих питань хоча б частково сприятиме
профілактиці залучення молоді до екстремістських та терористичних рухів.
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Дроздов А.Ю. Феномен терроризма в оценках и представлениях студенческой молодежи.
Статья посвящена проблеме отношения современной студенческой молодежи к терроризму.
Приводятся результаты авторского эмпирического социально-психологического исследования.
Полученные результаты позволяют вести речь о связи этих установок с полом и уровнем личностной
агрессивности.
Drozdov A.Yu. The Phenomenon of Terrorism:Attitues and Ideas of University Students.
The paper addresses the attitudes of University students towards terrorism as well as presents the results of
empirical social-psychological research. The results point to the correlation between attitudes and level of
individual aggressiveness.
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ГУМАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ЗАСІБ УПЕРЕДЖЕННЯ ТЕРОРИЗМУ
У статті досліджується сутність основ тероризму, наголошується, що він зароджується та
функціонує на ґрунті агресивних почуттів та намірів, нереалізованих амбіцій як певних осіб, соціальних
верств, станів, прошарків, так і окремих держав. Показано, що співвідношення індивідуального,
особистісного коду та коду цивілізаційного буття програмує, визначає ступінь гуманізації суспільного
середовища як умови побудови громадянського суспільства.
З усіх видів тероризму на першому місці був і є політичний тероризм.
Незважаючи на те, що коріння терору сягає в глибоку історію, політичний тероризм яскраво
проявився вже на початку ХІХ століття. Це італійські карбонарії, ірландські фенії. Їхню естафету
підхопили російські народники і соціал-революціонери. Далі – сербські націоналісти. Усі вони в основу
своєї діяльності для досягнення політичної, соціальної мети обирали терор – шлях насильства по
відношенню окремих людей чи соціальних груп.
У ХХ столітті піднімається нова хвиля тероризму. Вона базується на так званому червоному терорі.
Це червоний терор в Радянській Росії після І917 року, італійські "червоні бригади", іспанська організація
ЕТА, ірландська ІРА. Особливо великого розмаху набрав латиноамериканський терор, передусім у
країнах панування одіозних диктатур.
Власне, все ХХ століття пройшло під знаком терору. У цьому столітті цей терор набув
найздичавіліших, озвірілих форм.
Якщо говорити про основи тероризму, то він виникає на ґрунті агресивних намірів, незадоволених
амбіцій окремих осіб, соціальних груп або й держав. У марксизмі, як відомо, майже всі війни, військові
конфлікти пояснюються переважно економічними або соціальними причинами. Якими ж економічними
кризами можна пояснити причину виникнення першої світової війни, що спричинила ланцюг революцій і
військових заколотів, що, в свою чергу, змінило вектор розвитку цивілізації? Економічними негараздами
в Європі? Таж цього не скажеш. Основні учасники першої світової війни, а це Німеччина, Франція,
Великобританія, балканські країни, особливо Росія, були на піднесенні, хоча їхній розвиток був
нерівномірним. Не можна пояснити причини війни і якимись конфліктами в особистих стосунках
керівників згаданих держав. Так, цар Росії і кайзер Німеччини були родичами, люб’язно листувалися між
собою. Але в оточенні кайзера виявилися впливові люди, які, за твердженням деяких дослідників,
насамперед російських, хотіли зупинити Росію в її економічному розвитку, боячись її впливу і експансії
на Захід, що уявляли в майбутньому. Найяскравішим представником таких сил став начальник
генерального штабу німецької армії генерал Мольке. Йдеться про учня і послідовника видатного
Бісмарка, який стверджував, що революції, сиріч терор, закладаються в головах учених, розумних людей,
виконуються фанатиками, а плодами їх користуються негідники. Тож саме Мольке задумав, підготував і
організував терористичний акт у Сараєво, який і спровокував виникнення першої світової війни.
Ця війна підготувала ґрунт для наступних проявів тероризму у Європі і за її межами, немовби
утвердила спрямованість століття на терористичну діяльність. Адже вона спричинила велику
дисгармонію, асиметрію в геополітичних відносинах. Її результатами стали величезна інфляція,
пригноблення інших народів, національне приниження націй переможених держав. У результаті людство
отримало Гітлера, нацизм, фашизм. І де? У країні, люди якої руками сербських терористів саме й
спровокували першу світову війну. Саме Гітлер фактично вдосконалив тероризм, зробив його
державним, чим наче продовжив і розвинув державний "червоний" терор більшовицької влади. Один із
головних постулатів Гітлера полягав у тому, що світ треба тлумачити не з точки зору знання, а з точки
зору волі. Звісно, волі до перемоги, до влади над людьми, над усім світом, що виявилося в його
діяльності і очолюваної ним нацистської Німеччини, яку він першою підкорив своїй волі.
Отже, якщо ми говоримо про джерела і коріння тероризму ХХ – ХХІ століття, то бачимо, що в основі
його лежать великі соціально-психологічні чинники. Вони наче розвиваються з політичного портрета
тероризму ХІХ століття. Руйнівні енергії, які вони демонструють, випливають з їхніх особистих амбіцій,
що навіюються ними на інших членів організацій, що створюються ними. Поповнення рекрутівтерористів відбувається перш за все за рахунок пошуку нових психологічних типів людей, які
неврівноважені, легко навіюються, легко заражаються, не беруть на себе відповідальності за своє життя.
Сьогодні в слензі їх називають відморозками. Їм легше марширувати в колоні. Вони втікають від своєї
свободи. Їм свобода уявляється тоді, коли є вождь, фюрер, коли є той, що їм щось навіює. Вони, врешті,
що найдивовижніше, не бояться смерті. Більше того, такі люди, нерідко маючи некрофільські настрої,
шукають смерті як задоволення. Йдеться про велику суспільну проблему, яка має константні корені,
подібно до того, наприклад, як кожна країна має константу суїцидів. В Україні ця величина сягає близько
© Кушерець В.І., 2004
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11 тисяч щорічних суїцидів. Страшно навіть подумати, в яку диявольську круговерть смертей самовбивці
могли б втягнути інших людей, якби на трагедіях суїцидів злочинці взялися розгорнути тероризм у будьякій країні!
З психологічної точки зору важливим є і такий аспект, який нам треба врахувати. Цей аспект
пов’язаний з тим, що цю психологічну міфологему терору можуть використати інші держави. Йдеться
про можливе втягування нашої країни, яка не має глобальних інтересів, імперських амбіцій, агресивних
намірів, у вирішення глобальних протиріч, конфліктів, придушення національно-визвольних рухів, у
чому докорінно зацікавлені деякі держави. Для цього створюються і потім використовуються різні
міфологеми. Наприклад, США. Не відкидаючи їхніх намірів сприяти демократизації іракського
суспільства, ми не можемо не бачити і корисливих цілей, пов’язаних з іракською нафтою, із тиском
проізраїльського лоббі в США на уряд, щоб забезпечити більшу безпеку існування держави Ізраїль. В
усякому разі, якби переслідувалися тільки демократичні цілі, то було б більше правової бази для
вмотивування військового вторгнення в Ірак. Так, приводом для війни було не перевірене сумнівне
твердження спецслужб США про наявність в Іраку хімічної і біологічної зброї, що врешті виявилося
психологемою, спростованою самими американцями. Але ж справа зроблена. Війна з тероризмом не
освячена правовим забезпеченням рішення-дозволу ООН на таку операцію дала підстави тим же
терористам в Іраку звинувачувати США в агресії і виправдовувати будь-які свої методи протидії цій
агресії, аж до найкривавіших терористичних актів, коли гинуть невинні жертви. Як результат – маємо
масовий терор в Іраку.
На прикладі ситуації в Іраку яскраво видно психологічну основу тероризму, яка полягає в прагненнях
і конкретних діях, спрямованих на те, щоб обмежувати права одних за рахунок прав інших. Іде
внутрішній імпульс, який штовхає людину на терор. Пересічна ж людина не в змозі поки що вгамувати в
собі гординю, не турбується про доцільну обмеженість споживацьких інтересів.
Психологічна картина терориста, тероризму змінюється з часом, у тому числі і залежно від того, як
реагують на терористичні акти. Так, виправдання Віри Засулич, винної у вбивстві царського генерала
Трепова, з огляду на його низькі моральні характеристики, підбадьорило інших потенційних терористів,
підняло їх дух, віру у правоту своєї справи і викликало новий сплеск терору стосовно інших
представників царської династії Росії. З іншого боку, з часом почали мінятися правила гри щодо жертв
терористичних актів. Якщо раніше не брали в заложники жінок, дітей, хворих, а друга сторона прагнула
їх врятувати, то на прикладі подій в Беслані ми бачимо, з одного боку, порушення усіх попередніх
правил гри з боку терористів, а з іншого – неспроможність влади врятувати своїх громадян, через що уже
не вперше сотні людей влада визволяє... від життя. З повним правом можна сказати, що тероризм набуває
все більш звірячої подоби, ведеться осатаніло без дотримання будь-яких правил, що деморалізує і певні
протидіючі сили, призводить до великих жертв серед мирного населення.
Коли, малюючи психологічний портрет терориста, ми кажемо, що біс вселяється в людей, згадуючи
"Бєси" Федора Достоєвського, в якому він показав осатанілих революціонерів, подав характеристику
Нечаєва, то це означає, що вказано формулу, коли через дифузію ідей бісівські ідеї проникають у певні
голови, а через них у певні культури. Шлях проникнення таких ідей відомий – навіювання, гіпноз,
сугістика, зомбування вишколеною пропагандою певних цінностей тощо. Під таке навіювання
потрапляють насамперед молоді люди, які не вміють мислити, системно осмислювати навколишній світ і
людське буття.
Тероризм має і політичні корені. Адже, що таке влада? Це теж панування, теж насильство, наприклад,
диктатура пролетаріату.
Коли в ХІХ столітті терор був внутрішніх явищем держав, що повновладно господарювали на своїй
території, то в кінці ХХ століття, коли обмежується суверенітет навіть провідних держав світу
транснаціональними кампаніями, тероризм став міжнародним. Про експансіоністську, агресивну потугу
транснаціональних кампаній, які прагнуть світового панування, а отже, і про ймовірний відповідний
спротив, аж до терористичних дій, можна судити уже з того, що бюджет багатьох з цих компаній буває
більшим від бюджету окремих держав. Посилення їхньої волі до панування відгукується посиленням
волі до спротиву. Як концентруються кошти і сили провідних держав світу чи міжнародних організацій
для реалізації світової експансії, так концентруються і посилюються сили тероризму, що набрав
міжнародного розмаху. Вони працюють часто за планом, застосовують знання з бестіарії, шукають
окультні сили, а в результаті цього, за висновком M.O. Бердяєва, самі стають заручниками цих окультних
сил. Міжнародний тероризм також прагне перерозподілу влади тими силами, які використовують
міжнародний тероризм, добиваються світового панування. Тому боротьба стає такою жорстокою і
безкомпромісною.
Специфікою нашого часу є те, що на озброєння тероризму, як і на озброєння армій та розвідок
держав, беруться найновіші, в тому числі дуже небезпечні в разі використання досягнення науки і
техніки. Коли з удосконаленням хімічної і бактеріологічної зброї, генної технології, генної інженерії, що
час від часу вириваються з-під контролю державних органів, одна людина може безкарно отруїти село
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або місто чи випустити такого джина з пляшки незнаних вірусів, що піде косити населення країни, – то
стає зрозумілим, яким небезпечним може бути тероризм навіть в особі однієї людини, особливо через те,
що він підпільний, що часто війна з ним ведеться, як з привидом, коли привид нас бачить, а ми його не
бачимо. Земляни можуть допрацюватися у здійсненні безконтрольних науково-технічних винаходів до
того, що один терорист буде спроможний завдати людству такої шкоди, якої раніше завойовники
завдавали хіба що війнами.
Удосконалюється і поширення тероризму. Він поширюється часто підпільно і повсюдно, як
наркотики, – людина залучає людину через спільне зараження тероризмом як своєрідним наркотиком – з
рук у руки.
Важливими є і соціально-економічні чинники, які викликають соціальну напруженість, конфлікти в
суспільстві, а заодно викликають до життя, живлять тероризм. Це те ж безробіття, яке набирає критичних
масштабів. Це розрив у соціальному забезпеченні між верхами і низами всередині суспільства. Це
наростаючий розрив між розвиненими країнами і країнами третього світу, між "золотим мільярдом" і
рештою населення планети. Одні країни багатіють за рахунок бідності інших. Якщо люди або народи,
держави загнані в кут, не мають виходу, то з’являється психологія спротиву владі у будь-якій формі. Так
виникають усі революції або терористичні акти у різних, найжорстокіших варіантах, такі, як російські
народники, ліві есери, терор в латиноамериканських країнах тощо.
Отже, тероризм має багато причин, і адекватно розробляється багато шляхів та засобів його
попередження і подолання. Не можна заперечити значення адміністративних, силових методів боротьби
з тероризмом, особливо якщо вони поєднуються з поліпшенням соціального забезпечення відповідних
верств населення. Навіть режимам, які міжнародна спільнота причисляє до тоталітарних, за відсутність
певних атрибутів демократії, наприклад, забезпечення умов для вільної діяльності для опозиції, так-от,
навіть за таких режимів, як у тій же Білорусі, вдається уникнути у країні тероризму. І навпаки, є
демократичні режими, як в Ізраїлі, але якщо вони намагаються силовими методами, нерідко всупереч
рішенням ООН, здійснювати тиск на інші країни, наприклад, на Палестину, щоб припинити тероризм,
замість вирішення питання політичними методами, то програє і така держава, як Ізраїль, який
користується всебічним сприянням наймогутнішої країни світу – США, який підтримується такою
потужною силою, з величезним потенціалом капіталу і політичного впливу на різні країни, як єврейська
діаспора та її організації.
Власне, протидія тероризму в принципі має той же характер, що й протидія революціям – підвищення
рівня життя населення, забезпечення права націй на самовизначення і вільний розвиток, забезпечення
прав людини з урахуванням дотримання міжнародних правових актів, підвищення добробуту в країнах
"третього світу", більш справедливий розподіл світових багатств тощо. Але при цьому є одне але. Навіть
там, де революційної ситуації, революції нема, тероризм може бути і може бути непереможеним. Отже,
його попередженню потрібна особлива увага, особливо зважений підхід, який враховував би всі причини
його виникнення. Такий важливий, ефективний підхід автор вбачає в гуманізації суспільного середовища
як у масштабі окремих країн, так і в світовому масштабі.
У принципі ідеї гуманізації суспільного середовища не нові. Вони висувалися ще відомими
французькими і німецькими гуманістами, просвітителями. Засновник позитивізму О. Конт підкреслював,
що людство має позитивну перспективу розвитку на шляхах вироблення і поширення знань, під їх
впливом відповідним чином спрямовує суспільство, суспільні відносини, стверджував, що треба робити
все, щоб держава, суспільство служили людині і її вільному розвитку.
Але, сповідуючи ці ідеї гуманізації, треба пам’ятати їхній утопізм у плані реалізації їх через
раціоналізм, який зводився до уміння людини, суспільства найкоротшими шляхами реалізувати свої
інтереси, тобто діяти насамперед у злагоді зі своїм розумом, виходячи зі своїх інтересів, а розум
використовувати як інструмент пошуку засобів для цього. Крім того, розум, як відомо, буває добрий і
злий, інтереси багатих і бідних не збігаються, а розбігаються. Та ж раціональна дія по Веберу як
формулюється? Це дія в інтересах прибутку, прибуткова дія. А нераціональна дія – неприбуткова дія.
Отже, істиною вважалося те, що дозволяє досягти мети, дає бажаний результат. Не реалізувався –
значить ти не істинний, не розумний.
Врешті, культ раціоналізму, культ реалізації своїх інтересів призвів до тотального контролю над
людством, над цивілізацією, до панування системи над людиною. Людина начебто в її інтересах була
загнана в буцегарню заборон – того не можна, цього не можна: це – антизаконно, це – антиморально, а
від цього товстіють... Раціоналізм, врешті, звівся до раціональної цивілізації, де кожен стежить не тільки
за собою, а й де кожен стежить за кожним. Але часто це призводить до зворотних результатів. Так,
тільки за соціалізму, власне, значною мірою раціонального суспільства була дана віддушина для критики
тотального атеїзму, як зразу появилися на телеекранах і завоювали увагу телеглядачів одіозні
Кашпировські і Чумаки, розцвіло пишним цвітом відьмошукацтво і чаклування тощо. Тобто раціоналізм
як один з етапів гуманізації середовища дає і негативні результати. Далеко не завжди досягали гуманного
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завершення і революційна доцільність, і пролетарська мораль, і навіть комуністична мораль з її
апологетикою християнської моралі.
Справа в тому, що гуманістичних ідеалів раціоналісти прагли досягати і негуманними методами. У
світлі ж сучасної науки і уроків суспільної практики гуманних цілей треба досягати гуманними засобами
і гуманними шляхами. Пригадуються слова Ф. Достоєвського про те, що жодна революція не варта
сльози однієї дитини.
Тоді як же доносити, утверджувати гуманістичні ідеали без революцій, без насильства, коли віджилі
тоталітарні системи чинять запеклий опір? І тут ми знову повертаємося до просвітителів, передусім до
вітчизняних, які свято вірили в силу знань, коли поширювали їх у масах, що збігається з марксистським
постулатом відносно сили знань, які оволодівають масами. Звичайно, в цьому разі йдеться про знання
гуманістичного спрямування.
Під цим кутом зору ми бачимо, що суспільство ще не створило належне гуманне середовище. Так,
нині більше 50 мільйонів людей у світі нараховується в науці. З них 70 процентів працює на так звані
оборонні галузі, які в один момент можуть стати "галузями агресії". Тобто вчені працюють на створення
зброї, засобів ведення війни, над технологіями, які в кінцевому рахунку ведуть до знищення людей,
врешті, й людства. Хіба можна при такій дегуманізованій науці залучити її до повноцінної роботи щодо
гуманізації суспільного середовища? Хіба можна бажати здоров’я, приклавши ножа до горла? А це ж
лише один з прикладів негуманних принципів суспільства.
Як же все-таки добитися гуманізації сучасного суспільства дійовим чином?
Насамперед потрібно запровадити принцип використання знань для вирішення проблем людини лише
гуманними засобами, створити софійним середовище, тобто надати мудрості речам, які оточують
людину, і гуманістичної доцільності. Коли, наприклад, забезпечена загальна чистота і порядок у театрі
чи в метро, то там і не смітять. Подібно і в суспільстві треба створювати таке сприятливе, моральне
середовище, яке проникає в усі шпарини нашого буття, де, таким чином, не буде і конфронтаційної
моралі. Під мудрими речами ми розуміємо і символи, які утверджують світлі ідеали. Таке гуманне
середовище ми повинні створювати у політичній, економічній, соціальній і психологічній сферах. Усі ці
сфери мають бути комфортними для життя і діяльності людини. У політичній сфері має бути суспільство
національного і соціального консенсусу, відносини людей і організацій з державою і між собою повинні
будуватися на компромісній основі. У соціальній сфері на перший план має виступати наука і практика
про соціальне благо, причому досягати його і за обмежених ресурсів за рахунок нових технологій. В
економічний сфері мають бути задіяні передові техніко-економічні системи, які вивільняють людину від
надмірної експлуатації, у тому числі й самої себе.
Гуманне суспільство має сприяти створенню і розвитку гуманної людини, яка б шукала злагоди, а не
конфліктів, була б не тільки споживачем, а насамперед творцем, в усякому разі – не руйнівником
суспільства. Такою людиною може бути та, всі клітини якої просякнуті добротою, а життя її багате на
інтелект. Таким чином ми маємо створити духовно і інтелектуально розвинену людину, яка була б
гуманною. Йдеться про створення людини деміурга, тобто творця, щоб збувалося біблійне призначення
людини на Землі, яку Бог створив за своєю подобою, тобто щоб вона, як і Господь, була творцем, а не
споживачем-агресором щодо природи і суспільства. Адже сьогодні добре видно, якщо весь світ буде
жити за стандартами споживання США, де, зокрема, на одне посвідчення водія припадає майже по дві
автомашини, що є основними споживачами нафтопродуктів і забруднення зовнішнього середовища, то
планета не витримає такого навантаження. Навіть у Китаї, який ще не є постіндустріальною країною, за
свідченням учених, майже 200 мільйонів населення живуть за американськими стандартами споживання.
Тобто за споживанням світ уже намагається йти дорогою США, дорогою, яка у плані використання
ресурсів планети веде в глухий кут.
Гуманна людина, людина творець, з раціональними вчинками, підпорядкованими добротворенню, і
буде головною перешкодою деструктивним, ірраціональним силам, під впливом яких народжується хаос
свідомості, що є живильним середовищем безладу і тероризму, а значить, така людина і буде головною
перешкодою тероризму.
Для творення відповідної людини треба використовувати світ інформаційних посилань, в умовах
якого людина формується. Інформаційні потоки і посилання потрапляють у свідомість людини як смисли
і формують наміри та взірці.
Наміри виявляють себе як реальні шляхи до самореалізації людини. А взірець на емоціональному
рівні формує масову поведінку людини. Наміри і взірці поширюються, заражають, як вірус, а
розмножуються, як гени. На основі сприйняття намірів і взірців у людини формується код поведінки, або
код індивідуального життя. Людина свідомо його програмує. І ця програма виглядає як воля, у якій є
раціональні наміри, почуття, мета, до реалізації якої вона прагне.
Але людина живе не ізольовано, а в якійсь цивілізації, культурі. Відповідно до цього складається і код
цивілізаційного буття загалом. Він формується на основі консолідації намірів і взірців.
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За Кантом, це – трансцендентальне буття. Воно не залежне від емпіричного світу, воно є в наших
намірах, логіці поведінки. Код цивілізаційного буття існує як універсальна мета або код нового життя
цивілізації. Носіями цього життя і є істинні люди, або носії істини. Тож ми говоримо, що істина не щось,
а хтось. Абсолютно правий Ісус Христос, коли казав: "Істина – це я..." Мовляв, я несу нове життя, я несу
майбутнє.
Сьогодні, використовуючи терміни кібернетичної науки, трансцендентальне буття можна зівставити з
віртуальним буттям. Йдеться про те, що на нас впливає, хоч воно і є символічним, наприклад,
латиноамериканські, насамперед, бразильські фільми, які називають "мильними операми" і в яких ми
комфортно розчиняємося, наче в реальному житті, поліпшуємо свій настрій і самопочуття. Така
віртуальна реальність, співзвучна з гегелівською категорією становлення як про єдність буття й не буття,
перехід небуття в буття.
У зв’язку з вищевикладеним варто акцентувати на тому, що код нового життя формується,
спрямовується не тільки самою людиною, а й іншими людьми. І тут дуже важлива роль просвітництва,
світла знань для прояснення свідомості. Просвітництво показує невідповідність коду індивідуального
буття з кодом природним і кодом цивілізації, спонукає до коригування цих кодів з позицій гуманізму.
Людина має виходити у своїй поведінці з позицій бути вищим над власною екзистенцією,
підпорядкувати код індивідуального буття коду цивілізаційного буття. Таким чином співвідношення
індивідуального коду та коду цивілізаційного буття і визначає ступінь гуманізації суспільного
середовища, створення якого ми прагнемо.
В ідеалі на досягнення гуманізації суспільного середовища, формування і узгодження відповідних
співвідношень кодів індивідуального і суспільного буття має бути спрямована діяльність всієї політичної
системи країни – інститутів усіх гілок державної влади, політичних партії, громадські організації, якщо
вони хочуть перспектив розвитку свого народу, людства не шляхом егоїзму і руйнації, а шляхом
гуманізму. Це, зокрема, стосується уникнення непорозумінь створення софійності, мудрості в речах, які
оточують людину, гуманізації ситуацій, у які вона потрапляє, а також прояснення, гуманізація свідомості
і суспільної діяльності людини з позиції вирішення проблем людини лише гуманними засобами.
Величезне значення надається гуманізації всієї науки, освітньої і просвітницької діяльності,
спрямування їх на створення і реалізацію гуманістичних ідеалів за принципами християнської моралі, на
протидію сатанізму агресій, кривавим революціям і міжнародному тероризму, які перейшли у ХХІ
століття з ХХ століття.
У контексті діяльності Товариства "Знання" ми прагнемо досягнути гуманізації суспільного
середовища шляхом спрямування на це всієї системи наукового просвітництва. Ця система охоплює
діяльність розвиненої мережі науково-просвітницьких центрів, лекторіїв, шкіл, курсів підвищення
кваліфікації кадрів, народних університетів, вищих навчальних закладів, видавництв, планетаріїв.
Здійснюється науково-просвітницька діяльність через систему Інтернет, через такі форми просвітництва,
як лекції, науково-практичні конференції, семінари-тренінги, зустрічі за круглим столом, диспути,
виставки, екскурсії, цикли лекцій тощо.
Оптимізму у вирішенні питання гуманізації суспільного середовища як протидії тероризму додає
обговорення цих питань в ООН, на парламентській асамблеї Ради Європи, у парламентах країн Європи,
Америки і Азії, у тому числі і у Верховній Раді України, вдосконалення вітчизняного, зарубіжного і
міжнародного законодавства шляхом спрямування його на боротьбу з тероризмом і гуманізацію життя
сучасного світового співтовариства.
Матеріал надійшов до редакції 7.10.2004 р.
В.И. Кушерец. Гуманизация общественной среды как средства предупреждения терроризма.
В статье исследуется сущность основ терроризма, подчеркивается, что он зарождается и
функционирует на основе агрессивных чувств и намерений, нереализованных амбиций как определенных
лиц, социальных слоев, так и отдельных государств. Показано, что соотношение индивидуального,
личностного кода и кода цивилизационного бытия программирует, определяет ступень гуманизации
общественной социальной среды как условия построения гражданского общества.
Kusherets V.I. Humanization of Society as a Means of Prevention of Terrorism.
The article features the principal fundamentals of terrorism and accents its conception and functioning on the
basis of aggressive feelings and intentions, unfulfibd ambitions of concrete persons, social layers and separate
states. It is olisclosed that the correlation of individual, personal code and the code of social being determines
the level of humanization of the social environment as a condition of founding a civil society.
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ТЕРОРИЗМ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ МАРГІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
У статті розкривається сутність маргінальної особистості як суспільного явища, що набуло особливої
актуальності в перехідні періоди існування суспільства та є результатом дії суперечностей сучасного
швидкозмінюваного соціуму. Також розглядається маргінальність як одна з причин злочинності та
тероризму.
Особистість – безпосередня дійова особа соціуму, його творець і результат. Будучи органічною
ланкою суспільного буття, активним творцем соціальності, вона несе на собі відбиток усіх суперечностей
останнього. В життєдіяльності особистості постійно відтворюється гостра потреба соціальної адаптації,
буттєвої укоріненості. При цьому постає небезпека бути відторгнутою швидкозмінюваними процесами
соціуму, викинутою на його периферію, виявитися на зламі соціального або за його межами.
Маргінальність та тероризм – це явища, які хоч і різною мірою, але є результатом дії суперечностей
сучасного швидкозмінюваного соціуму. Маргінальність певною мірою є базою тероризму.
Маргінальність і тероризм – явища, які сьогодні стали невід’ємною частиною суспільного життя.
Вперше у науковий вжиток поняття "маргінальна людина" вводить американський дослідник Р. Парк
у своїй роботі "Людська міграція і маргінальна людина" (1928 р.). Він визначав її як стан індивіда, який
перебуває на межі двох різних, конфліктуючих між собою життєвих укладів, способів життя, культур,
рас. В подальшому свій внесок в дослідження проблем маргінальності зробили Т. Веблен, Е. Стоунквіст,
Д. Головенський, А. Фарж, Я. Штумський, Б. Манчіні та ін. Історія вітчизняних розвідок маргінальності
починається в кінці 80-х років минулого століття статтями Є. Старикова. До першовідкривачів
маргінальності у вітчизняному соціально-філософському просторі можна віднести також А. Атояна,
С. Кагермазову, В. Муляра, І. Попову, Є. Рашковського, М. Тьомкіна, К. Феофанова, Н. Фролову,
Б. Шапталова, В. Шапінського та ін. Разом з тим потрібно зазначити, що проблема, порушена в цій
статті, недостатньо досліджена і має широке поле для подальшої розробки.
На думку автора, маргінальна особистість – це поняття, яким соціальна філософія фіксує соціальний
статус індивіда, що здійснює свою життєдіяльність на межі соціокультурних середовищ (або за нею), а
його особистісна структура є адекватним як відображенням, так і творцем усіх суперечностей цієї межі.
Соціальна структура маргінальної особистості характеризується домінуванням у її мотиваційній системі
потреби в самореалізації, свободі та індивідуалізації, вираженої в порубіжних формах.
Насамперед зазначимо, що маргінальна особистість виступає одночасно об’єктом і суб’єктом
суспільних відносин. Це означає, що її сутність можна тлумачити, по-перше, шляхом аналізу соціальнокультурного середовища, яке зумовлює діяльність та поведінку маргінальної особистості, її соціальні
властивості та типологізацію, і, по-друге, аналізуючи сутнісні сили особистості як істоти творчої,
активної, а тому здатної до зміни самого середовища і власної життєдіяльності.
Сферу існування особистості, в найширшому сенсі цього слова, складають економічні, соціальнополітичні, культурні та побутові умови, ідейне життя та психологічна атмосфера тощо. Ці умови
накладають відбиток на характер та способи діяльності особистості, об’єктивно зумовлюють межі
актуалізації та практичного розгортання її соціальних сил – потреб, інтересів, знань, навичок, умінь, волі,
художніх смаків тощо.
Маргінальна особистість перебуває на межі соціально-культурних середовищ. Це означає, що на неї
одночасно діють протилежні, суперечливі, часом антагоністичні за суттю та змістом економічні,
соціально-політичні, культурно-духовні та інші фактори. Такий взаємосуперечливий вплив призводить
до внутрішньої роздвоєності особистості. Вона як творча істота прагне до освоєння нової системи
відносин, у яку об’єктивно потрапляє, але стара система важким тягарем традицій стримує темпи її
адаптації. Інакше кажучи, залежно від місця та положення маргінальної особистості в системі її
суспільних відносин, від характеру її оточення вона з різним успіхом засвоює різні елементи нової для
неї культури.
Від характеру та об’єктивного змісту цінностей, що функціонують соціальних спільнотах, з яких
виходить та в які входить маргінальна особистість, вирішальною мірою залежить і зміст соціального
досвіду, що набуває маргінальна особистість, формування суспільно значущих властивостей, певний
стиль її поведінки тощо. У цьому контексті варто нагадати думку К. Маркса. "Сутність людини, – писав
він у "Тезах про Фейєрбаха", – не є абстракт, притаманний окремому індивіду. В своїй дійсності вона є
сукупністю всіх суспільних відносин" [1: 3].
Отже, з одного боку, сутність маргінальної особистості визначається сукупністю тих суспільних
відносин, які вона засвоює в процесі своєї життєдіяльності при переході з однієї соціально-культурної
спільноти до іншої. Звідси випливає, що в основних сутнісних характеристиках маргінальної особистості
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ніби "представлені" всі існуючі тенденції в розвитку суспільних відносин, зміни, зрушення та конфлікти
в соціальному житті. Така "мозаїчність" зовнішнього середовища об’єктивно зумовлює внутрішню
соціальну структуру самої особистості, надзвичайно складне, дуже часто суперечливе аж до антагонізмів
переплетіння потреб, інтересів, цінностей, до певної міри хаосну, "броунівську" реалізацію її
потенціальних сил. Зовні це виражено через її психологічну неврівноваженість, депресивні стани,
непослідовність, алогічність життя тощо.
З іншого боку, особистість – не пасивний продукт соціального середовища, вона відіграє активну
роль у зміні суспільного життя і формуванні власної сутності. Такий її статус був завжди, а надто в
сучасних умовах. "І віднині людина не тільки може впливати, – підкреслює видатний суспільний діяч ХХ
ст. Ауреліо Печчеї, – і дійсно впливає на все, що відбувається в світі, але також вільно чи невільно
визначає альтернативи свого власного майбутнього – і саме Людина має зробити остаточний вибір.
Іншими словами, завойоване нею панівне становище в світі практично примушує її взяти на себе загальні
регулювальні функції" [2: 71].
Маргінальна особистість, хоча і виводиться з об’єктивних умов її існування, сама ж виступає при
цьому як активний суб’єкт соціальної дії. Чим більш повно та глибоко засвоює вона навколишнє
середовище, матеріальну та духовну культуру суспільства в цілому та спільнот, до яких вона входила і
входить, тим яскравіші та своєрідніші її особисті риси, тим змістовнішою стає внутрішня структура. І
навпаки, чим багатшим та змістовнішим стає внутрішній світ маргінала, тим більше волі прикладається
ним до адаптації в нових умовах, тим глибше він відображає сутність суспільних відносин. Відмінне та
спільне – це нерозривні мотиви єдності, що створюють цілісну особистість. Однак потрібно мати на
увазі, що межа, за яку не може перейти еволюція маргінальної особистості – це єдність системи
зовнішніх умов та внутрішніх аспектів особистості, особливо її світогляду та переконань. Якщо ці
показники протилежні, антагоністичні принципам та нормам, що панують у спільноті, до якої
переходить маргінальна особистість, то на шляху адаптації її до цих умов існування можуть зустрічатися
величезні, часом нездоланні труднощі. У цьому випадку маргінальна особистість не може стати членом
нової спільноти. Тут йдеться про індивідів, які втрачають зовсім або мають порушені соціальнокультурні зв’язки у структурі суспільства. Причому ці зв’язки можуть порушуватися з двох боків:
а) спільнота може не сприймати, відкидати індивіда; б) сам індивід може не сприймати, відкидати
можливість адаптації до нової спільноти. У такому випадку можливий і третій шлях, коли маргінальна
особистість починає переходити від однієї позиції до іншої залежно від ситуації, іноді досягаючи
задовільного стану. Так, наприклад, росіяни в Україні часом можуть формально приймати українську
культуру, розмовляти українською мовою, але вважати себе носіями російської культурної спадщини
[3: 7].
Визначення сутності маргінальної особистості з соціально–філософської точки зору повинно
передбачити розгляд об’єктивного та суб’єктивного в особистості в діалектичній єдності. Потрібно
виходити з того, що зразки поведінки, які нав’язуються особистості суспільством, не є просто "ролями",
навіть якщо вони й сприймаються особистістю. Ці зразки перетворюються у її власну самодіяльність,
стають невід’ємними складовими її життєдіяльності, невід’ємними від її власного Я. Визначення
сутності маргінальної особистості при цьому переходить від аналізу окремо суспільних відносин та
психіки особистості до дослідження живої людської діяльності, зумовленої як зовнішніми умовами, так і
внутрішніми характеристиками особистості.
Наступним кроком аналізу сутності маргінальної особистості видається необхідність розглянути
процесуальні, динамічні сторони її формування. Для цього варто ніби розчленувати сам процес переходу
індивіда від однієї соціальної спільноти до іншої і, таким чином, зафіксувати певну "межу", за якою
формується маргінальність його особистості.
Якщо вихідні якості особистості, притаманні їй у спільноті, яку вона покидає, позначити як В, а нові
якості, яких особистість набуває в новій соціальній спільноті, до якої вона переходить, позначити як С,
то пік переходу (заміни старих якостей новими) – це вже не В, але ще й не С. Цей стан, однак, не є дещо
абсолютно нове, відмінне від В і від С. Точніше цей стан особистості можна охарактеризувати як дещо
проміжне, суперечливе В-С. Цьому перехідному ступеню (проміжній якості) притаманне надзвичайне
загострення боротьби нового зі старим як двох протилежностей. Посилення однієї з протилежностей
означає відповідне послаблення іншої. У статичному реальному відношенні ця протилежність ще досить
слабка. І для того, щоб утриматися в руслі еволюційного процесу, вона повинна бути більш сильною в
плані динамічному, потенційному. Розвиток нової системи цінностей та поступове послаблення старої
призводить до того, що в певний момент настає рівнодія протилежностей і створюється ситуація їх
рівноваги. На етапі перехідного періоду ці протилежності існують одночасно, потім одна з них
поглинається іншою шляхом зняття.
В умовах рівноваги особливо чітко проявляється той момент єдності та боротьби протилежностей,
сутність якої Гегель бачив у тому, що кожна якість вступає всередині кожної сторони у співвідношення з
іншою якістю. Створюється стан, котрий Гегель охарактеризував поняттям індиференції, розглядаючи
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його одночасно і як "різницю двох якостей", і як "єдність двох якостей", як "всесторонню суперечність" і
як "суперечність, що знімає сама себе" [4: 441-445]. І як наслідок – "рівновага ... є найближчим чином
саме становлення" [4: 98]. Звідси випливає, що не існує емпірично чітко фіксованої межі між останніми
якостями, притаманними особистості, що виходить з однієї соціальної спільноти, та новими якостями
особистості в новій соціальній спільноті. Це значить, що характерним для особистості, яка переходить
від однієї соціальної спільноти до іншої, є період боротьби старого та нового. Він може бути
притаманним особистості певний, часом досить довгий, період її існування. Цей період і є періодом
маргінальності особистості.
Процес розвитку маргінальної особистості, переходу від однієї якості до іншої можна уявити як
стрибок. Останній можливий у двох формах: а) стрибок у формі разових одноактних змін. У цій формі
можливий, наприклад, фізичний перехід особистості з одного соціуму до іншого; б) стрибок у формі
поступових якісних перетворень. У цьому контексті мова може йти про формування, наприклад,
світогляду маргінальної особистості або її внутрішнього психічного стану.
Узагальнивши сказане, правомірно виділити три основні стадії в розвитку маргінальної особистості.
Спочатку відбувається диференціація елементів попередньої системи та загострення суперечностей між
традиційними та новими елементами – зароджується процес руйнування старої якості. Це об`єктивно
призводить до послаблення дієвості старих норм та правил життєдіяльності індивіда, до послаблення та
краху старої структури відносин та зв`язків.
На стадії становлення нової якості переважають кардинальні структурні зміни в системі цінностей
маргінальної особистості. Процеси створення нових відносин та зв’язків явно домінують над старими.
Створюється система принципово нового типу. З розвитком цього процесу з`являється все більша
визначеність та внутрішня стійкість маргінальної особистості, одночасно знижується ступінь
сприйнятності до впливу факторів зовнішнього середовища на її життєдіяльність.
Разом з тим можна виділити ще одну стадію, а саме перехідну специфічну стадію розвитку
маргінальної особистості. Для цієї стадії характерною є проміжна якість як перелом у розвитку системи
до нового рівня її організації. Це своєрідний пік процесів у руйнуванні старої системи цінностей
особистості та становленні нової (руйнування старої якості та становлення нової). На цій стадії еволюції
маргінальна особистість є максимально нестійкою та пластичною. Саме на цій стадії вона найбільш
підпадає під вплив зовнішнього оточення, її найлегше схилити до необдуманих вчинків, до непокори (в
тому числі до терористичних дій). Це суть перехідної стадії, "серцевини суперечностей" – специфічної
ділянки на шляху від старої якості до нової, від вихідної системи до системи іншого рівня соціальної
організації індивіда.
Базовим мотивом життєдіяльності будь-якої, в тому числі маргінальної, особистості є потреби. Їх
задоволення багато в чому зумовлює як систему мотивів, так і саму діяльність. У характеристиці
маргінальної особистості особливо важливу роль відіграє потреба самоактуалізації (самореалізації).
Американський учений А. Маслоу характеризував її як бажання людини стати тим, ким вона може стати,
досягти вершини свого потенціалу. "Музикант повинен грати музику, – стверджує вчений, – художник
повинен малювати, поети повинні складати вірші, якщо вони, врешті, хочуть бути у злагоді з самими
собою. Люди повинні бути тими, ким вони можуть бути. Вони повинні бути вірними своїй природі"
[5: 494] Причому самореалізація – це не обов’язково виявлення себе в творчості. Самореалізація – це
потреба і можливість найкращим чином виконувати притаманну людині діяльність. Специфічні форми
самореалізації найрізноманітніші. Робота особистості над собою – головний механізм задоволення цієї
потреби.
Однак необхідно підкреслити, що потреба самореалізації є чи не головною причиною маргіналізації
особистості. А.Маслоу зробив припущення, що майже всі люди мають потребу у внутрішньому
вдосконаленні та шукають його. Але тільки невелика кількість їх (менше 1% населення) досягає цієї
внутрішньої досконалості, такого стану, коли вони настільки зливаються з притаманною їм діяльністю,
що для них зникає межа "праця – радість" [5: 495] Причини тому – нерозуміння, небачення свого
потенціалу. Більшість людей сумнівається у своїх здібностях, а часом і бояться їх. Це великою мірою
заважає самовдосконаленню.
Виходячи з цього, можна стверджувати, що для самореалізації маргінальної особистості необхідно
сприяння суспільства, створення певних зовнішніх умов, які породжують потребу в самореалізації
особистості, пробуджують та сприяють розвитку творчого потенціалу, що прихований практично в
кожній особистості.
Необхідно констатувати, що життєдіяльність маргінала, в основі якої лежить жорстка залежність між
внутрішніми та зовнішніми умовами буття, заснованими на задоволенні різних потреб, має в собі
момент вибірковості. Життєдіяльність маргінала передбачає в першу чергу активність по відношенню до
потреб. Виходячи з цієї властивості, ми можемо стверджувати, що потреби маргінальної особистості
набувають якісної визначеності, стають диференційованими та різноспрямованими. Тим самим вони
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відповідно спрямовують і діяльність маргінала в різних, часом протилежних напрямках, що підтверджує
внутрішню його суперечливість уже на рівні потреб.
Розуміння потреби особистості в самореалізації як базової в її життєдіяльності є надзвичайно
важливим методологічним ключем в розумінні сутності маргінальної особистості. Саме ця потреба, як
здається, мотивує і закріплює крайні, порубіжні форми діяльності індивіда. Бажання будь-що відбутися
як особистість, виразити себе, зберегти, відстояти власну індивідуальність, своєрідність, неповторність
зумовлює індивіда до надзусиль. Напрям останніх багато в чому залежить від соціального середовища, в
яке потрапляє такий індивід. Планка соціальних вимог, створених соціумом і усвідомлених особистістю,
може об’єктивно сприяти такій діяльності індивіда, яка відкриває нові, раніше не бачені способи чи
форми суспільного та індивідуального буття. Тоді потреба самореалізації, вимагаючи свого задоволення,
зумовлює талант, геніальність, непереборне бажання постійного самовдосконалення. Однак ця сама
планка суспільних вимог, будучи фактично недосяжною для індивіда, може адекватно усвідомлюватись
індивідом і, таким чином, стати об’єктивною причиною його депресивного стану, агресії, зневіри, вічної
незадоволеності світом і собою. І тоді соціум одержує найрізноманітніші варіанти примітиву. Він
виявляє своє "дно" в особі маргіналів, яких він відштовхує. Тоді зміст потреби в самореалізації набагато
спрощується, вона стає лінійною, односпрямованою.
У маргінальній особистості задоволеність чи незадоволеність потреби в самореалізації виходить за
рамки нормального. Цим вона викликає або недосягнення нижньої межі нормального в соціумі, або
перехід його верхньої межі. У результаті соціум одержує в особі маргінала або приклад власного "дна",
або приклад власного майбутнього зразка.
У світлі трансформацій, які відбуваються в сучасному суспільстві, все чіткіше вирізняються
проблеми, пов’язані з антисуспільною поведінкою осіб, що належать до категорії маргінальних. На наш
погляд, взаємозв’язок маргінальності та злочинності (і тероризму як вищих проявів злочинності)
найбезпосередніший і потребує певного акценту в цій статті. І мова йде навіть не стільки про кількісні
показники взаємозв’язку названих вище проблем (хоча і вони є досить вагомими), скільки про їх якісні
характеристики.
Кризові структурні зрушення в суспільстві призводять до небувалих масштабів мобільності різного
характеру та рівня в суспільстві. У цій ситуації особистість (а часом і група, прошарок, а іноді і все
суспільство) піддається певним випробуванням, що зумовлюються нестандартними ситуаціями, в яких
вони опиняються. Найбільш вираженою характеристикою індивідів у перехідний період існування
соціуму є їх мобільність, пов’язана з погіршенням їх становища. У будь-якому випадку можна
стверджувати, що революційні перетворення в суспільстві на певний (часом досить тривалий) період
відкидають суспільство в своєму розвиткові назад. А особистість, що опинилася на межі
соціокультурних середовищ, вимушена адаптуватися до нового середовища або боротися за свій
попередній статус. І в одному, і в іншому випадку маргінальний стан особистості призводить до різного
рівня напруженості, яка зумовлюється рівнем успішності чи неуспішності адаптації до нових умов
життя, зміни ідентичності. Суперечності, що виникають у ході адаптації до нового соціокультурного
середовища, часто виражаються в нестандартній (девіантній як у негативному, так і в позитивному
значенні цього слова) поведінці, стані відчуженості, протиставленні себе суспільству в різних ступенях,
крайнім з яких є тероризм.
Взагалі поняття маргінальність – нейтральне поняття. Але (як було сказано вище) воно може
набувати на практиці як соціально-позитивного, так і соціально-негативного значення. Соціальна
негативність проявів маргінального в особистості може набувати небувалих розмірів. Криміногенні
групи маргінальних осіб цікавлять нас з точки зору притаманної їм схильності до злочинів. Ця
схильність зумовлюється, з одного боку, їх жалюгідним економічним та соціальним становищем, яке
штовхає їх на злочини, з іншого боку, вони менш захищені у правовому відношенні і частіше стають
жертвами злочинів. Маргінальний стиль існування часто ставить їх перед неминучим вибором: вчинити
злочин самому чи стати жертвою злочину. Саме в цьому полягає основна небезпека як для маргінала
даного типу, так і для суспільства в цілому.
При аналізі кореляції маргінальності і злочинності слід особливу увагу звернути на внутрішній світ
маргінала. Процес маргіналізації – це болісний, хворобливий процес. Зміна соціокультурного
середовища тягне за собою цілий ряд змін внутрішньої сутності особистості. Відмова від цінностей,
норм, традицій, що засвоювалися часто з раннього дитинства, та постановка перед необхідністю
засвоєння нових цінностей, норм та традицій призводить до почуття занепокоєності за своє майбутнє. І
коли маргіналові не вдається в короткий час адаптуватися до нових умов життєдіяльності, в більшості
випадків відбувається накопичення агресивності, яка, при сприятливих умовах, стає основою
протиправних дій.
У науковій літературі стосовно теми нашого дослідження часто зустрічається перелік психологічних
характеристик маргінальної особистості. Серед них: слабкий опір життєвим труднощам;
дезорганізованість, ошалілість, нездатність до самостійного аналізу тривожних відчуттів;
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непристосованість до боротьби за свої права та свободи; неспокій, тривожність, внутрішнє напруження,
що переходить інколи в нічим не виправдану паніку; ізольованість, відчуженість та ворожість до інших
людей; руйнування власної організації життя, психічна дезорганізація, безглуздість існування, схильність
до психічної патології та суїцидних дій; егоцентричність, агресивність. Перечислені риси психіки
маргінала утворюють прошарок, який є рушійною силою криміногенності. Тут криється і основа
формування відношення до маргіналів як певного прошарку суспільства.
На психологічний стан маргінала накладаються й інші аспекти, наприклад, відсутність стійкої
системи цінностей, незадовільні соціально-побутові умови, вороже ставлення з боку суспільства,
погіршення сімейних взаємовідносин та стосунків з друзями. Все це, діючи окремо та накладаючись одне
на інше, породжує стан відчуженості особистості. Це, в свою чергу, призводить до більш або менш
стійкої динаміки деградації особистості та формування готовності до антисуспільних настроїв, і часто –
до злочинної поведінки.
Глибина руйнівних процесів особистості та вектор спрямованості її життєвих процесів, пов’язаних з
цим, значною мірою залежать від умов попереднього існування маргінала, виховання, зовнішніх впливів.
Стан маргінальності передбачає певні антисуспільні настрої, однак це не дає основи для ствердження
обов’язковості, неминучості його переходу до злочинних дій. Варто ще раз підкреслити, що в
суспільстві, яке переживає глибокі трансформаційні процеси, характерним є загальна маргіналізація
населення. На протилежних полюсах маргінальності перебувають, з одного боку, так звані нові українці,
багато з них існує на межі між "світлом" і "тінню". Чиновники, багато з яких живуть і збагачуються,
використовуючи своє становище в корисних цілях. З іншого боку, "дно" суспільства – бомжі, алкоголіки,
наркомани, злочинці. Крім цих крайніх, полярних груп, схильних до кримінальної поведінки осіб, можна
виділити прошарки, які не причисляються до "дна" суспільства, але для яких характерним є високий
ризик потрапити на "дно". До цієї групи належать особи, які не адаптувались і не можуть адаптуватися
до умов ринку через об’єктивні умови (вік, стан здоров’я, сімейний стан, ментальність та ін.).
Особливість процесу маргіналізації українського суспільства полягає ще й у тому, що, по-перше, розмір
цього прошарку маргіналів достатньо великий, по-друге, вірогідність повернення цієї групи до
нормальних умов існування, адаптації до ринкових відносин в Україні досить незначна.
Таким чином, ринок, з одного боку, забезпечує могутні стимули прогресу суспільства, але, з іншого
боку, вимагає за це "оплату", що проявляється у соціальній нерівності, негарантованості робочого місця
та заробітку, психологічних настановах на суперництво, наживу, обман, нехтування багатьма цінностями
заради виживання в конкурентній боротьбі та гонитві за прибутками. Все це є підґрунтям злочинності та
тероризму як крайнього її прояву.
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Матеріал надійшов до редакції 03.10.2004 р.
Маслов А.А. Терроризм в контексте современных маргинальных процессов
В статье раскрывается сущность маргинальной личности как общественного явления, которое
приобрело особую актуальность в переходные периоды существования общества и является
результатом действия противоречий современного быстроменяющегося социума. Также
рассматривается маргинальность как одна из причин преступности и терроризма.
Maslov A.O. Terrorism in the Context of Contemporary Marginal Processes.
The article deals with the problem of marginality in society that has become particularly topical in the transition
periods of society’s existence and is the result of contradictions in modern ever changing society. Marginality is
also considered to be one of the terrorism and crime rate reasons.
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ТЕРОРИЗМ І ЛІТЕРАТУРА
У статті розглянуто характерні риси тероризму, проблеми, що він створює та їх відображення в
англійській літературі як прояв дійсної боротьби з цим явищем. Переклади уривків творів, що
цитуються, зроблені автором статті.
"Просимо не стріляти
у піаніста.
Він грає, як може".
Ця друкована табличка висіла над піаніно в танцювальному салуні Лідвілла, найбагатшого міста у
Скелястих горах на Заході США. У 1882 р. її побачив Оскар Уайльд під час свого лекційного турне по
Америці на тему "Ренесанс англійського мистецтва". Тоді Уайлд іронічно-гірко писав у спогадах: "Це
був досі небачений приклад виключно розумного критичного підходу до мистецтва... Смертність серед
піаністів цього закладу була надзвичайно високою". В одній з лекцій письменник зачитав шахтарям
уривки з автобіографії Бенвенуто Челліні. Слухачі були у захваті та жалкували, що Уайлд не привіз того
чудового хлопця в Америку. Коли ж вони почули, що той сміливець помер деякий час назад, то відразу
ж зажадали знати "Хто його пристрелив?" [1: 143-144]. Так відверто-наївно виражався спосіб життя тих
людей та менталітет, який базувався на насильствах та терорі.
Тероризм – важлива проблема сучасності. Вона перебуває у центрі наукової уваги багатьох
дослідників (В.А. Щербак, М. О. Попов, А.Г Лук'янець, С.О. Печоров, А.В. Тимченко, О.А. Порхну,
А.О. Рось, І.В. Замаруєва, В.Л. Петров та ін.). Мета статті – дослідження проблеми тероризму в галузі
літератури.
Тероризм (від лат. terror – жах, страх) практикувався впродовж усієї історії людства. Давньогрецький
поет та філософ Ксенофон (430–349 р.р. до н. е.) писав про ефективність ведення психологічної війни
проти населення ворожої сторони. Римські імператори, такі, як Тиберій (14-37 p.p. н.е.) та Калігула (3741 p.p. н.е.), вдавалися до залякування, експропріації власності, висилки, страти та інших засобів
насильства, щоб викликати занепад духу та зневіру серед своїх супротивників. Іспанська інквізиція
запровадила свавільні арешти, тортури та страту для покарання тих, хто здавався їй єретиками
(наприклад, блискуча п'єса Б. Стейвіса "Світильник, запалений опівночі", 1939 р.). Терор став щоденною
практикою та законом під час Французької революції, що призвело до періоду, відомого в історії країни
як Царство Терору (1793-94) часів Робесп'єра. (Англійський поет епохи романтизму С.Т. Колерідж
відобразив це в поемі "Робесп'єр", 1817 p.).
Ці епохи, криваві події в них і акти насильства відбиті та закарбовані не лише в історії людства, а й у
художній літературі. Саме література втримує зв'язок між епохами, бо це є мистецтво співіснування і
боротьби Добра і Зла. Література є найдосконалішим інструментом пізнання світу, найбільш
всеохоплюючим способом художньої виразності, який вічно стверджує дух людини та є мірилом
моральних цінностей будь-якої епохи. Переконливими прикладами цього є драми Крістофера Марло
"Тамерлан Великий" (1590), "Едуард II" (1554); історичні хроніки У. Шекспіра, його трагедії "Гамлет"
(1603), "Король Лір" (1605), "Макбет" (1606), "Юлій Цезар" (1607), "Генріх VІІІ" (1608); "Людина на всі
часи" (1963) Ричарда Болта та багато інших.
Дорога на трон у часи Абсолютизму була рясно усіяна численними актами терору. Підступні дії,
вбивства, таким чином, є вічним лейтмотивом історії. Вбивство заради віри, з релігійних мотивів у часи
Середньовіччя є темою драми Т.С. Еліота "Вбивство в соборі" (1935).
Період громадянської війни в Північній Америці (1861-1865) густо рясніє насильством та терором.
Підступне вбивство Авраама Лінкольна (1865), шістнадцятого президента США, чиє правління випало
саме на час війни та хто очолював "уряд народу, уряд для народу" болісно-метафорично змальовано в
поемі Уолта Уітмена "О капітан, мій капітан" (1865). Поет називає Лінкольна "батьком", який мужньо
та впевнено привів свій корабель (США) в гавань, але ворог не дав йому зійти на берег. Для поета, як і
для тих, хто виграв війну разом з Лінкольном, це було наближення до безодні, куди прямувала демократія США.
Ще одним наслідком громадянської війни стало створення терористичної організації Ку Клукс Клан
(ККК) у 1866 р. для залякування та терору проти прибічників Перебудови. Мотиви та процес виникнення
ККК детально висвітлені в романі Маргарет Мітчелл "Віднесені вітром" (1936). І хоч у І871 р. ККК було
визнано поза законом, вона активно сіяла жах серед населення країни, розпинаючи на хресті та
спалюючи живцем негрів, а пізніше і католиків, євреїв, іноземців. У 60-х роках XX ст. під час Руху за
громадянські права у США ККК нараховувала понад 5 млн. членів. Ця секретна організація відкрито
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протистояла Рухові прогресивних сил насильством та терором. Після расових заворушень та гнівних
протестів кольорового населення країни президент Джексон оголосив війну ККК (1965). Активність ККК
було значно обмежено законом.
У другій половині XIX ст. тероризм стає практикою прибічників анархізму в країнах Західної Європи,
в Росії та США. Терористи вважали, що найкоротший шлях до політичних та соціальних змін у
суспільстві полягав у вбивстві владних та видатних людей. У період з 1865 до 1914 pоку було знищено
чимало королів, президентів, міністрів та інших впливових осіб у різних країнах. Терористична фракція
"Народна воля" в Росії (1886-1887) діяла саме таким чином [2: 651].
Практика тероризму зазнала значних змін у XX столітті. Тероризм став характерним явищем багатьох
країн, політичних рухів як правих, так і лівих екстремістів. Технологічний прогрес надав тероризму
надзвичайної мобільності та фатальності. Суспільний образ тероризму значною мірою перебільшується
сучасними засобами комунікації, що сприяє поширенню цього потворного явища. Будь-який акт
насильства отримує широке висвітлення на телеекрані. Інформація потрапляє у багатомільйонну
аудиторію, і глядачі дізнаються про деталі підготовки акту, вимоги, умови, скарги та образ терористів.
Як наслідок – з'явився так званий "побутовий" тероризм. Видатний американський письменник Трумен
Капоте у романі "Холоднокровне вбивство" (1968) відтворює жахливу картину вбивства без мотивів чи
причин на тихій американській фермі. Компанія молодиків заради розваги, від нічого робити, вчинила
наругу та знищила безпечний, затишний, теплий та дружній світ цілої родини, чиє життя було щасливим,
багатобарвним. А потім "герої" спокійно відправилися по домівках спати чи дивитися телепередачі. Та
найжахливішим є те, письменник підкреслює, що насильство, вбивство стали звичайним, щоденним
явищем у житті людей, яких вже ніщо не зворушує, не викликає обурення.
Тероризм ідентифікується з окремими людьми та угрупуваннями, метою яких є дестабілізація чи
повалення існуючих політичних систем (напр, роман Роберта Стоуна "Прапор на зорі" (1972), чи досягнення особистих цілей.
Під час антиколоніальних конфліктів тероризм є звичним засобом вирішення суперечностей та незгод
обома сторонами. Дж. Конрад ("Серце пітьми" – 1901) та Конан Дойл ("Щоденники з Конго" – 1902)
були першими англомовними письменниками, хто привернув увагу світу до такої практики. Далі
з'явилися романи "Зміна ролей" Д.Стюарта, "Балканська Трилогія" О.Меннінг, "Сицилійський
спеціаліст" Н. Льюіса та багато інших. Та саме "Тихий американець" (1955) Грехема Гріна розкриває
внутрішню сутність справжнього тероризму, замаскованого у благородні гасла демократії Йорка
Гардінга. Приємний у всіх відношеннях, чемний та чистенький Пайл – представник американської
економічної місії у В'єтнамі під час боротьби в'єтнамського народу проти французької окупації в 50-х
роках XX ст. виявляється звичайнісіньким терористом, який постачає пластикові бомби обом воюючим
сторонам та сприяє проведенню терактів у місцях найбільшого скупчення людей – барах, кафе та ін. При
цьому він дбайливо попереджує своїх американських друзів та співпрацівників, щоб вони заздалегідь
забралися з місця майбутнього вибуху [3: 154-157]. Зрозуміло, що після виходу роману у світ Г. Гріну
було назавжди відмовлено в праві на в'їзд до США. Документально-публіцистичний роман Г. Гріна "Моє
знайомство з генералом, або як чужий біль став моїм" (1985) детально зображує методи знищення лідерів
латиноамериканських країн (Панама) могутніми сусідами та їх помічниками. Г. Грін реалістично
змальовує національно-визвольну боротьбу в Панамі, Нікарагуа, Сальвадорі, Аргентині та дає правдиві
портрети політичних лідерів континенту – Джиммі Картера, Піночета, Стреснера та інших, хто сприяв та
організовував розправу над Омаром Торрікосом, лідером національно-визвольного руху Панами,
президента країни.
Конфлікти на релігійній основі та їх вирішення засобами терору у Північній Ірландії відображені у
драмах та романах Шона О'кейсі ("Плуг та зірки" – 1926, "Червоні рози для мене" – 1942, "Я стукаю у
двері" – 1939-1950).
В історії цивілізованого світу було чимало прикладів, коли письменники зазнавали насильства та
наруги. Ф. Достоєвського виставляли до ганебного стовпа на осудовище; над М. Чернишевським чинили
прилюдно громадянську кару; відлучали від церкви та піддавали анафемі Льва Толстого. В Англії Д.
Дефо три доби стояв прикутим до ешафоту ганьби; публічно спалювали книжки Гете, Гейне, Марка
Твена, Габриеля Маркеса, багато інших. Та вперше людство стало свідком міжнародного цькування та
полювання на Салмана Рушді за його четвертий бестселер 1988 року роман "Сатанинські вірші".
У 1989 р. відомий англійський драматург Хауерд Брентон та не менш відомий публіцист і історик
Тарік Алі написали п'єсу "Іранські ночі". Це була миттєва за часом, чесна та палка реакція на дивовижний за своєю потворністю терор, проголошений релігійним лідером Ірану аятолою Хомейні проти
письменника Салмана Рушді за його роман "Сатанинські вірші", де йдеться про далекі часи виникнення
ісламу. Письменника було приречено до смертної кари за його "богохульський" твір, 5 млн. доларів була
винагорода тому, хто виконає вирок лідера. На смерть були приречені і співробітники видавництва
"Байкінг-Пінгвін", де вийшов роман. Хомейні роману не читав, він дізнався про нього з теленовин. В
англійському містечку Бредфордт запалало вогнище, де горів роман С. Рушді. У Брюсселі було вбито
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муллу за те, що він наважився сказати, що вбивство за платню суперечить духу мусульманства.
Маргарет Тетчер, тоді прем'єр-міністр Великобританії, засудила роман, проте категорично заборонила
Ірану покарати Рушді та конфіскувати весь наклад художнього твору. С. Рушді було взято під охорону
Скотланд Ярду і понад 15 років він мусив ховатися від свавілля. Пізніше, під тиском світової
громадськості, смертний вирок було замінено на визнання Рушді єретиком. Таке поважне рішення було
прийнято на спеціальній Ісламській конференції міністрів іноземних справ, які зібралися у Ер-Ріяді. Але
Хомейні наполягав на тому, що "чорна стріла випущена і вже летить". А ще півстоліття назад, Хомейні,
тоді звичайний мулла, проголосив смертний вирок іранському письменнику Ахмаду Касраві. Вирок було
виконано.
Навіть коли С. Рушді, доведений до відчаю, "визнав" провину і проголосив, що він повертається до
віри батьків, його каяття було відхилено. "Іранські ночі" – це миттєва реакція талановитих професіоналів
на терор, це заклик боротися з тим, з чим не можна миритися. Інакше весь світ буде отруєно расовою,
релігійною, культурною ворожнечею [4: 145-157].
Сьогодні відомі панісламістські джихади, Аль Каїда, Талібан, Хізб ат Тахрір, брати-мусульмани та
інші тримають весь світ у напрузі. Їх терористична діяльність є складовою сутності транснаціональної,
релігійної та локальної "доморослої" організованої злочинності, яка породжує та спирається на кримінал.
Та найчастіше гинуть випадкові люди, які трапилися на місці теракту. Як це відбулося під час
запланованої політичної акції у 1945 р. Бомбардування Дрездена, організоване та проведене
У. Черчіллем, тоді прем’єр-міністром Великобританії, було терактом за характером та манерою. У цьому
місті ремісників та художників знайшли притулок безліч біженців, які пройшли жахи війни та
почувалися тут у відносній безпеці. 13 лютого 1945 р. місто зазнало тотального бомбардування. Метою
цієї акції було бажання Уїнстона Черчілля справити враження на Сталіна перед початком Ялтинської
конференції. Вбивши заради цього чверть мільйона людей.
Курт Воннегут, видатний американський сатирик, змальовує ці події в романі "Бійня № 5 або
хрестовий похід дітей". Письменнику самому пощастило вижити у тій бійні серед трупів. Його герой теж
долає психічну травму, хоч вибирає для цього екзотичний спосіб. Він потрапляє на іншу планету за
допомогою переміщення у часі. Звідти можна бачити минуле, сьогодення та майбутнє. Мета
письменника – навчити читача не забувати про гуманність навіть перед лицем лиха. Книгу теж
багаторазово забороняли, вилучали, спалювали (напр., у штаті Північна Дакота у 1973 p.). Хоч
актуальність роману зростає, бо він, як і інші художні твори на тему свавілля та терору, є прикладом
дійсної боротьби з цим явищем.
Отже, боротьба проти тероризму потребує міжнародного співробітництва, нової світової політики,
визнання цільових пріоритетів. І внесок видатних митців світу у вирішення цієї справи важко
переоцінити. Всім зрозуміло їх бажання добратися до ефективних засобів боротьби, бо перед цією
загрозою тьмяніють усі інші протиріччя та проблеми.
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Подкорытова Е.П. Терроризм и литература.
В статье рассматриваются характерные черты, проблемы терроризма и их отображение в
англоязычной литературе, что есть проявлением настоящей борьбы с этим явлением. Переводы
отрывков цитированных произведений сделаны автором статьи.
Podkorytova H.P. Terrorism and Literature.
The article deals with the typical features and problems of terrorism. It illustrates the ways the English-speaking
literature reflects the phenomenon actually struggling against terrorism. The translation of the cited pieces of
the literary works is made by the author of the article.
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ФІЛОСОФСЬКІ КООРДИНАТИ ТЕРОРИЗМУ
У статті розглядаються філософські, соціальні та етично-релігійні "виміри" тероризму, розкривається
його антигуманна ідеологія і практика.
Філософи звикли задавати питання у, здавалось би, найочевидніших ситуаціях. Що таке тероризм
сьогодні? Після Манхеттена, Норд-Оста і Беслана питання виглядає зайвим. Але відповідь на нього
потрібна, інакше цей перелік стане набагато більшим:
а) світова поширеність;
б) невизнання кордонів, і, одночасно;
в) невловимість;
г)
нелокалізованість стали суттєвими характеристиками сучасної стадії розвитку тероризму.
Бен Ладена і Басаєва начебто й знають, де шукати, але настільки приблизно, що ніяк не знайдуть.
Проте невловимість тероризму є не тільки географічною – досі не вдається зафіксувати його і в правових
термінах.
Існує щонайменше 400 визначень тероризму, і таке правове різноголосся на міжнародному рівні лише
допомагає злочинцям уникати покарання. Безумовно, війна з ним має вестися зовсім іншими засобами і
методами, ніж звичайна війна (інакше це буде "війна як продовження політики, якої немає"). Але досвід
стане в нагоді. І перш за все – досвід локалізації цілі, визначення її координат. Ось тільки координати ці
– скоріше не в оптиці артилерійського прицілу, а у вимірі культури та цивілізації.
Історичні координати тероризму досить очевидні. Як феномен політичного процесу за останні 200
років він зазнав значної еволюції. У XIX столітті терористичні дії мали локальний характер. Їх об’єктом
були монархи, які концентрували у своїх руках усю повноту політичної влади в країні.
У XX столітті об’єктом терористів стали державні чиновники, які уособлювали державну владу в
країні, оскільки сама система державної влади в цей час вже стала більш розгалуженою. Відтак боротьба
з тероризмом стала проблемою державної безпеки, але при цьому залишалася внутрішньою для кожної
країни. У XXI столітті тероризм набув глобального характеру, а об’єктом терористів стала вся політична
система в країні з її законодавчими та політичними інститутами.
Терор, виходячи з етимології цього слова, – явище психологічне. Це щось жахливе, щось таке, що
породжує стан незахищеності, відкритості перед невідомою, але безжалісною силою. "Терор – не стільки
жах насилля і нещастя, скільки жах невпевненості та залякування". Психологічний вплив на масу
населення є визначальною ознакою терору, яка відрізняє його від традиційної війни.
Чим більше маса, яка піддається такому впливу, тим ефективнішим є терористична акція. Безумовно,
важливим при цьому є масштаб самої акції – кількість жертв або заручників, їх склад (діти Беслана) та
ступінь звірячості виконавців. Але зрештою все це, так би мовити, "спрацьовує", якщо досягає свого
"адресату" – масової свідомості.
Отже, ефективність тероризму зменшиться стократ, якщо він буде ізольований від впливу на масову
свідомість.
Це було б значно корисніше, ніж наймасштабніші військові операції, наслідки яких калічать
здебільшого таких самих мирних громадян, яких калічить і тероризм (зовсім не безпідставно виникають
у цьому зв’язку звинувачення в державному тероризмі). Але головна проблема в тому, що психологічно
ізолювати тероризм сьогодні практично неможливо. У розголосі своїх дій він досяг незрівнянних
"успіхів".
Крім усього іншого, сучасний тероризм має ще й інформаційну природу, є, так би мовити, феноменом
інформаційного суспільства. "Насилля потенційно існує в пустоті екрану, – аналізує Бодрійяр, –
завдячуючи дірці, яку він відкриває в ментальний простір. Аж до того, що краще не знаходитись у
громадському місці, де працює телебачення, внаслідок високої вірогідності насильницької події, яку
воно індукує своєю присутністю" [1: 111-112]. З цього приводу цілком доречні сумніви стосовно
доцільності якнайширшого висвітлення терористичних подій. Досягнення громадянського суспільства –
свобода інформації – в цьому випадку здатне перетворитися на могутню зброю, яка обертається проти
самого суспільства. Небезпека можливого маніпулювання цією свободою з боку влади є тією ціною, яку
мусить заплатити суспільство, котре бажає захистити себе від масового психозу.
Безумовно, найгучнішим відгуком тероризму є його політичний резонанс. Саме резонанс, а не просте
відлуння – низка терактів, здається, здатна створити такий самий ефект, як і рота солдат, що йде в ногу
по мосту.
Власне, сучасний тероризм вже не є локальним шантажем, спрямованим на досягнення конкретної
часткової мети.
© Ярошовець В.І., 2004
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Його мета так само глобальна, як і глобальна та сила і та система, проти якої він виступає.
Глобальним є й ефект його дії, при цьому конкретні наслідки можуть бути непередбачувані. У всякому
випадку, тероризм сьогодні здатний впливати на політичний перебіг подій як у світі в цілому, так і в
окремих країнах, сприяючи зміні влади чи політичного режиму, визначаючи тематику теледебатів і
виборів. У більш загальному контексті тут знову постає небезпека владних маніпуляцій, спрямованих на
посилення контролю над суспільством. Але очевидно, що саме суспільство вимагає посилення контролю.
Лібералізація і демократизація стає неактуальною, коли всі думки зосереджені на увазі до залишених без
догляду речей, не на місці припаркованих авто і жінок у хіджабах.
У міжнародному плані політичний резонанс тероризму вимагає перебудови всієї системи
міжнародної безпеки. Виявилося, що традиційне нарощування військових м’язів не забезпечує належний
рівень національної безпеки. Ключове поняття традиційної геополітики щодо могутності держави, яка
мала забезпечуватися її воєнно-економічним потенціалом, територією, розташуванням країни, її
природними, людськими та організаційними ресурсами, виявилося непрацюючим у сучасних умовах.
Терористи мають у своєму розпорядженні сучасні зразки зброї та військової техніки, використовують
інформаційні технології та можливості розгалуженої банківської системи. Залишається загроза
використання терористами зброї масового ураження, в першу чергу хімічної та бактеріологічної. Це
свідчить про те, що будь-яка зброя не може вже залишатися власністю того, хто її розробив і планував
застосовувати у своїх цілях, вона стає загальною власністю і може бути використана проти її
розробників. Глобалізація негативних наслідків терористичних актів змушує всіх політичних гравців,
міжнародне співтовариство, окремі держави, владу вдаватися до екстремальних дій, провокує їх на
неадекватну поведінку, яка за певних умов може спровокувати конфлікт регіонального або глобального
рівня.
У тероризму, безумовно, є й соціальні координати. "Навіщо існує тероризм, якщо не для того, щоб
бути різновидом насильницького визволення від напруги в соціальному полі?" – задає питання Бодрійяр
[1: 111]. Проте очевидно, що сьогодні на першому плані напруга не стільки в локальному,
внутрідержавному, скільки в міжнародному соціальному полі. Порив відчаю "низів, які не хочуть",
спрямовується сьогодні не стільки проти власних олігархів (з ними впорається і влада), скільки проти так
званих "країн золотого мільярду". Ненависть до Сполучених Штатів та Заходу значною мірою замішана
на впевненості у несправедливості розподілу світових матеріальних ресурсів. Ніхто при цьому не бере до
уваги історичний процес формування цього розподілу, а якщо й бере, то тільки в контексті такої ж самої
впевненості в суцільній несправедливості колоніалізму та первісного накопичення капіталу.
Усвідомлення цієї проблеми породжує досить песимістичні прогнози стосовно перспектив лікування
хвороби тероризму та й взагалі звільнення людства від насильства як такого. Адже тероризм
породжується нерівністю, яка переходить усі мислимі межі, а в основі терору знаходиться приниження,
яке стає його головним енергетичним носієм. Тому, доти, доки світ є несправедливим, доки буде
існувати нерівність, що ображає людську гідність, тероризм буде існувати, а отже – буде завжди. Будьяке насильство – це продукування чергового приниження, а це означає, що будь-яка боротьба з терором
буде породжувати подальший терор та складності його подолання.
Для багатьох сьогодні доволі прозорими постають етнічно-релігійні координати тероризму. На жаль,
цей найлегший шлях його пошуку є насправді найменш ефективним і найнебезпечнішим. Твердження
про ісламську природу сучасного тероризму не тільки провокують ескалацію цивілізаційного
протистояння, але й взагалі замуровують цю проблему у безвихідь. Зауважимо, що "якби іслам правив
світом, тероризм був би сплямований проти ісламу" [2]. Робити "цапом відбувальником" за всі гріхи
світу якусь одну релігію, націю, країну – це, безумовно, дуже просто, але саме тому повністю
безперспективно. До речі, те ж саме можна закинути й на адресу самих терористів, які дивляться на світ
лише через призму дихотомії "Боже – диявольське".
Зрештою, крім усього сказаного, спробуємо задати (або знайти) власне філософські координати
тероризму.
Чи може бути якесь світоглядно-метологічне підґрунтя терору? І що відбувається з нашою
свідомістю, коли ми стаємо – прямо або опосередковано, як свідки світового театру – об’єктами
терористичного нападу?
Для відповіді на ці питання потрібне найважче – звільнитися від емоційного сприйняття тероризму,
від його психологічного та морального тиску, поглянути на нього відсторонено. Підстави для такого
пошуку дає, як це не дивно, не філософський, а юридичний текст. Декларація ООН про заходи з
ліквідації міжнародного тероризму, прийнята у 1994, зазначає, що злочинні терористичні акти не можуть
бути виправдані, "якими б міркуваннями політичного, філософського (виділено нами – В. Я.),
ідеологічного, расового, етнічного, релігійного або будь-якого іншого характеру вони не
виправдовувались".

32

В.І. Ярошовець. Філософські координати тероризму

Отже, світове співтовариство принаймні допускає, що поруч з добре відомими ідеологічними,
політичними чи релігійно-етнічними матрицями тероризму можлива матриця філософська, можливі
філософські засади тероризму.
Але чи можна говорити про філософію терору?
Перш за все очевидно, що з огляду на засоби та методи, терор є явищем, що піддається моральній
оцінці – він є аморальним та антигуманним, оскільки дивиться на людину не як на мету саму по собі, а як
на розмінну монету, використовуючи масу людських тіл як авіаційне паливо для літаків, що
спрямовуються на башти-близнята. "Тероризм у всіх його формах є трансполітичне дзеркало Зла" [3:
121].
Між іншим, тут необхідно провести певний розподіл між методами і засобами дій. З одного боку,
тероризм – це спосіб досягнення політичних цілей, отже, це метод як частина більш загальної схеми; з
іншого – власне "метод" і йменується тероризмом. Таке змішування цілком може бути поясненим: згідно
схеми знаку Р. Барта ми можемо сфокусувати свою увагу або на означаючому (фізичний акт насильства з
жертвами, матеріальними втратами та ін.), або ж, навпаки, перенести його на означуване, тобто
поглянути на всю систему взаємовідносин, пов’язаних із знаком терору – актом насильства. Наявність
останнього і відрізняє терориста від спеціаліста із зв’язків з громадськістю якого-небудь політичного
діяча, адже і той, і інший намагаються вплинути на реципієнтів – членів спільноти.
Тому ще раз зазначимо очевидне – якщо й можна говорити про філософію терору, то їй пасує лише
одне визначення – це філософія антигуманізму. Проте прямолінійне протиставлення цьому філософії
гуманізму, на жаль, не завжди може виявитись ефективним. Звернемось до Бодрійяра, який намагається
усвідомити, чому цього недостатньо і де не спрацьовує західна філософія Світла і Людини.
"Ми наївно вважаємо, що прогрес Добра, збільшення його влади у всіх сферах (наука, техніка,
демократія, права людини) супроводжується поразкою Зла. Здається, нікому не зрозуміло, що сила Добра
і Зла зростає одночасно, і їх розвиток йде в одному й тому ж річищі. Перемога одного не веде до
зникнення іншого, а якраз навпаки. Метафізика розглядає Зло як акциденцію, але це аксіома, з якої
випливають усі форми маніхейства – боротьба Добра проти Зла, ця аксіома ілюзорна... У глибині добро
не може завдати удару Злу інакше, ніж переставши бути Добром, оскільки, засвоївши світову монополію
влади, воно викликає пропорційний приплив насильства".
Зазначимо, що Добро у західній філософії постає не стільки як моральна чеснота чи внутрішня
досконалість людини, скільки як зовнішні прояви цивілізації ("наука, техніка, демократія"). Таке
трактування гуманізму дійсно може, зрештою, втратити людину, загубити індивідуальне під пресом
загального та уніфікованого. Тоді й відбувається "терористичний трансферт" – тероризм постає як "акт
відновлення одиничності, яка не усувається остаточно в системі загального обміну", як акт помсти
одиничних видів, індивідів, культур, які заплатили смертю за встановлення світового торговельного
обігу.
Поруч з антигуманізмом очевидною складовою терористичної філософії могла б бути ідея смерті.
Смерть, безумовно, відіграє в терорі ключову роль – причому не тільки смерть інших, а й смерть власна.
Це було завжди – вчені доходять висновку, що багато терористів минулого просто мали психічні
відхилення, і їх участь у терористичній боротьбі пояснюється потягом до смерті; до цього можна додати
й релігійні мотиви – християнство засуджує самогубство [4]. Сьогодні можна говорити й про ісламську
ідею смерті шахіда як найкоротшої дороги до раю.
Згадаємо хоча б давньогрецьких кіренаїків з їх гедонізмом, який дуже легко перетворювався з
проповіді життя на проповідь смерті. Гегесія Александрійського так і називали – Пейситанатос, тобто
Проповідник смерті, оскільки після його лекцій деякі слухачі кінчали життя самогубством. Проте
терорист, обираючи смерть для себе, не переконує інших в її необхідності. Він не залишає вибору
заручникам і не запитує бажання у сплячих мешканців будинків, закладаючи вибухівку в підвалах. Він не
переконує, він вбиває. І тому дуже важко знайти в тероризмі будь-яку філософію. Можна було б казати
про відвертий ірраціоналізм (або "нераціоналізм") тероризму з огляду на позірну безглуздість багатьох
його вчинків.
Проте цей ірраціоналізм виявляється насправді дуже раціональним. 25 років існування Аль-Каєди
постають роками добре спланованої і цілеспрямованої підготовки. Навіть власна смерть стає аж надміру
раціональним вчинком. Відзначимо, що фатальність сучасного тероризму полягає в поєднанні власної
смерті з найсучаснішими технічними засобами. Якби терористи обмежувались боротьбою проти системи
світового панування її ж зброєю, вони були б одразу знищені. Якби вони протиставили тільки власну
смерть, вони так само швидко б зникли, а їх самопожертва була б позбавлена сенсу. Але вони поєднали
всі сучасні засоби із символічною зброєю смерті, і в цьому виявився надмірний, хворобливий раціоналізм
терору. Пошуки філософських координат тероризму примушують нас ще й ще раз поглянути на власні
філософські коріння. Надмірний раціоналізм і віра у власну непогрішимість, гедонізм і прагматизм,
розуміння добра не як внутрішньої досконалості, а як зовнішньої боротьби зі злом (або тим, що
призначено на роль зла), боротьби будь-якими засобами, нарешті – відсутність філософської критики,
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активної, безкомпромісної і безкорисливої філософської позиції відносно будь-яких суспільних проблем
– все це лише сприяє тому, що зрештою і тероризм може заявити про свою філософію. Насправді її не
існує. Філософські координати тероризму дорівнюють нулю, але шанс йому дають мінуси філософії
антитерору.
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Ярошовец В.И. Философские координаты терроризма.
В статье рассматриваются философские, социальные и этически-религиозные "измерения"
терроризма, раскрываются его антигуманная идеология и практика.
Yaroshovets V.I. The Philosophic Coordinates of Terrorism.
The article analyses the philosophic, social, moral and religious coordinates of terrorism as well as its inhuman
ideology and practice.
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З ІСТОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ СПРАВИ В ЄВРОПІ ЗА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ
(ХІV - початок ХVІІ століття)
У статті розглядається проблема організації шкільної системи в Західній Європі ХІV — ХVІІ століття.
Автор аналізує погляди гуманістів і протестантських лідерів на мету школи, процес становлення і
розвитку тогочасної системи освіти. Приділена увага керівництву педагогічним процесом.
Реформування освітньої системи, розробка та здійснення нової стратегії навчання й виховання
посилюють увагу до історико-педагогічної проблематики, вимагають глибокого вивчення як
вітчизняного, так і зарубіжного досвіду. Історія педагогіки не дає безпосередніх конкретних рецептів, але
сприяє розумінню того, як ставилися й вирішувалися проблеми виховання в минулому, як
накопичувалися педагогічні знання, відбувалося становлення і трансформація традицій освіти й діалог
різних культур [1: 6]. Без цього неможливий ні сучасний теоретичний пошук, ані розв’язання завдань
управління педагогічним процесом.
Вітчизняний досвід освіти, її національні традиції та засади досліджуються досить активно
(С. Золотухіна, Я. Ісаєвич, С. Кваша, Б. Мітюров, Є. Мединський, В. Микитась, В. Нічик, І. Паславський,
Н. Яковенко та інші). Менше уваги приділяється світовому, передусім європейському досвіду, хоча його
вплив як у минулому, так і в наш час усіма визнається.
З огляду на це хотілося б привернути увагу до цікавого, але маловивченого періоду історії освіти в
Європі, який пов’язаний з Відродженням і Реформацією. Саме в той час закладалися підвалини освітньої
системи сучасної європейської цивілізації. Логіка цього процесу, його умови, тенденції, закономірності є
надзвичайно важливим і актуальним предметом дослідження, особливо з теоретичної точки зору.
Наприкінці Середньовіччя повною мірою давалися взнаки негативні риси традиційної освіти в
Західній Європі: невідповідність її запитам часу, відірваність від життя, обмеженість доступу до неї,
вузькість програм, відсутність професійної підготовки вчителів, жорстока дисципліна, застарілі
методики викладання. Монопольні позиції в цій галузі займала католицька церква. Мислителі й педагоги
Відродження розробили нову концепцію виховання, в основі якої лежали ідеї гуманізму, цінності
земного життя людини, необхідності її всебічного й гармонійного розвитку. У ренесансній виховній
тріаді — розумове, фізичне та моральне вдосконалення особистості — освіті належало провідне місце.
На запитання про організаційні форми останньої гуманісти не дали чіткої відповіді. Цілком
зрозуміло, що тогочасна школа відповідати їх вимогам не могла, тому вони її більше критикували, ніж
займалися розробкою позитивних проектів. П.П. Верджеріо (1370 — 1444 роки), один із піонерів
ренесансної педагогічної думки, вважав здобуття знань справою індивідуальної ініціативи, хоча і
відзначав певну потребу в законодавстві щодо освіти: "адже для держави важливо, щоб молодь… була
добрих звичаїв… це буде корисним для суспільства і благом для неї самої" [2: 100]. У творах Еразма
Роттердамського (1466 — 1536 роки) та М. Монтеня (1533 — 1592 роки) йшлося здебільшого про те,
якою школа не повинна бути. Обидва гуманісти не шкодували чорної фарби, змальовуючи жахливий
стан освітніх закладів свого часу. М. Монтень писав: "Зайдіть у коледж під час занять. Ви не почуєте
нічого, крім галасу, криків школярів, яких б’ють, і криків учителів, очманілих від гніву" [3: 211].
Подібної думки був також Еразм, який радив батькам якомога довше тримати дитину вдома. Він наводив
багато прикладів жорстокості, бездушності вчителів, цькування новачків, варварських звичаїв
школярів [4: 276-281]. Середньовічна школа переживала кризу, тому й викликала в ренесансних
мислителів відразу.
Проте деякі позитивні міркування все ж таки у гуманістів були. Х. Л. Вівес (1492 — 1540 роки),
іспанський педагог-гуманіст, тісніше зв’язаний з практикою викладання, брав участь у розробці освітніх
програм та у створенні шкіл для бідних. Він мріяв про оновлену школу, де працюють кваліфіковані
вчителі, де створена атмосфера доброзичливості й взаєморозуміння, де робиться все для морального,
фізичного та естетичного розвитку дитини. На думку Еразма, школа або повинна бути громадською, "або
хай не буде ніякої". Можна припустити, що гуманіст мав на увазі створення ефективного контролю над
© Год Б. В., 2004
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шкільною діяльністю з боку компетентних органів. І він, і Вівес наполягали на доступності,
безкоштовності освіти, на громадському піклуванні про неї.
Процес реформування освіти просувався в Європі повільно й на перших етапах, до Реформації, мав
значною мірою стихійний характер. Гуманісти виступали здебільшого як носії "теоретичного розуму",
наставники "всього людства". Вони викладали переважно при дворах монархів, наставляли дітей знатних
вельмож. Іноді вдавалося створити нетрадиційні навчально-виховні заклади на засадах гуманізму — такі,
наприклад, як "Дім радості" Вітторіно да Фельтре (1373 або 1378 — 1446 роки) та школа-пансіонат
Гуаріно да Верона (1374 — 1460 роки) в Італії. Ці, сучасною мовою, авторські проекти були доступні
елітарним колам, залежали від підтримки знаті й виглядали острівцями в освітньому морі ХV століття.
Проте необхідність змін, пристосування до нових умов господарювання й соціального буття дедалі
більше відчувалися громадськістю, мешканцями великих міст — осередків торгівлі й промисловості.
Школа поряд із сім’єю починає відігравати роль головного інституту освіти й виховання. Цікавий
матеріал про еволюцію міських шкіл Італії у ХІV — ХV столітті подається в дослідженнях К. Фрови та
Дж. Петті Бальби. Він стосується виникнення так званих шкіл абака, де арифметика, зокрема,
викладалася з практичним ухилом, що відповідало потребам торгівлі й банківської справи. Намітилася
тенденція до юридичної освіти. Дітей прагнули якомога раніше прилучити до господарських
справ [5: 22]. І. Краснова звернула увагу на виховання "ділової людини" в пополанському середовищі
Флоренції й "купецьку педагогіку" [6]. Як бачимо, ініціатива на цьому етапі належала міській громаді,
господарським колам, представникам ділового світу.
Таку ж тенденцію спостерігаємо в Англії. Тут зазвичай школи відкривали привілейовані особи. У
1330 — 1350 роках функціонувало понад 400 кафедральних, монастирських, колегіальних, гільдійських
шкіл, тобто нараховувалося не менше 10 шкіл у кожному графстві. Фундували школи також заможні
купці, корпорації ремісників, муніципальні власті. У ХV столітті помітно посилився потяг до світської
освіти, а навчальні заклади дедалі більше ставали об’єктом громадського піклування. Показовою є
історія граматичної школи при соборі Св. Павла у Лондоні. Заснував її в 1512 році гуманіст Д. Колет
(1467 — 1519 роки). Вона утворювалася на кошти міської корпорації, а її "патронами, управителями й
керівниками", як зазначалось у статуті, стало "найчесніше й найсправедливіше братство мерсерів
Лондона". Купці залучалися до планування, субсидіювання шкіл та завідування ними, обирали
інспекторів, які здійснювали нагляд за навчальним процесом. Школа мала земельну ділянку, крамницю,
підпорядковувалася не церкві, а світським органам влади. Понад 30 років вона залишалася єдиним
незалежним навчальним закладом Лондона [7:203]. Школа мала найбільшу в усьому королівстві
кількість учнів (153 хлопчики) і вчителів. Колет запропонував прогресивну класно-урочну систему
організації навчального процесу (у Середні віки вона не сформувалася — практикувалися лекції й
репетиторство), чіткий розпорядок дня, у кожний клас призначався окремий педагог (виникло поняття
"вести клас"). Вступ до школи визначався природними даними й рівнем розвитку дитини. Педагоги
підтримували зв’язки з батьками. Багато чого з практики школи Св. Павла стало надбанням освітян
ХVІ століття. Д. Колет зумів, узагальнивши накопичений досвід, втілити в життя найкращі складові
тогочасної шкільної освіти.
Іноді процес реформування йшов, так би мовити, по вертикалі, з ініціативи університетських центрів.
Так, Оксфорд традиційно об’єднував навколо себе десятки навчальних закладів різного рівня. З кінця
ХІV століття університет почав відкривати підготовчі відділення (педагогії), які відрізнялися від
звичайних публічних шкіл більш ґрунтовною науковою підготовкою. В одній із них працював Р. Ешем
(1515 — 1568 роки), відомий теоретик і практик англійського шкільництва, трактат якого "Шкільний
учитель" навіть у ХХ столітті вважався зразковим посібником з мови. Автор запропонував нову
організацію навчального процесу, "жвавий і сучасний спосіб навчання рідної мови" [8: 199].
Його молодий сучасник Мюлькастер, уважаючи, що школа при занадто довгому перебуванні в ній
дитини стає "місцем для катування", запропонував скорочення терміну навчання з 10 до 4 років за
рахунок інтенсифікації навчального процесу. Його заслугою була також ініціатива щодо створення
підготовчих закладів для вчителів, соціально-педагогічних факультетів при університетах, де майбутні
викладачі могли б отримати відповідну до їх професії освіту. Однак проблема підготовки вчительських
кадрів ще довго залишалася слабким місцем шкільної реформи в Європі.
Свій варіант організації освіти репрезентували релігійні братства в країнах Північної Європи (Англія,
Німеччина, Нідерланди). Особливо активними були "брати спільного життя", учасники руху "нового
благочестя". Заснований близько 1376 року Г. Гроте рух охопив більшість міст Нідерландів і Німеччини
та взяв під свій контроль широку мережу початкових шкіл. Новим у шкільній системі було збагачення
програм за рахунок studia humanitatis (комплексу гуманітарних дисциплін, оновленого в гуманістичному
дусі) і реорганізація навчального процесу: запровадження поділу на класи та їх спеціалізація, чітка
система управління й контролю за освітньою діяльністю. Найбільшим авторитетом користувалася школа
міста Девентер, яка наприкінці ХV століття нараховувала 2200 учнів (серед її випускників — Еразм
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Роттердамський). Її розквіт пов’язаний з діяльністю гуманіста О. Гегія, який очолював заклад у 1465 —
1498 роках.
Аналогічний устрій мала школа братів у Льєжі. У ній було 8 класів, кожний із яких мав свій
навчальний план: у першому класі вивчалася елементарна граматика, у другому читалися адаптовані
латинські тексти, у третьому — доступні дитячому вікові прозові твори римських авторів. Починаючи з
четвертого класу, діти знайомилися з грецькою мовою, тоді ж розширювався й предметний діапазон
навчання (логіка, риторика, композиція, філософія і, зрештою, теологія). Школою керував ректор, він
призначав учителів, стежив за наповнюваністю класів. Останні були поділені на "декурії" — групи з
десяти осіб, за якими наглядали старші учні [9: 230].
Діяльність "братських шкіл" активізувалася за часів Реформації, у ХVІ — ХVІІ столітті. Добре
знаною в Європі була школа громади "чеських братів", у якій діти отримували не лише загальноосвітню,
а й трудову та професійну підготовку, училися жити й працювати в колективі. Досвід громади став
цінним джерелом педагогічної системи Я. А. Коменського (він сам вийшов з її "лона"). Існували також
світські заклади в антитринітаріїв, социніан, янсеністів, інших релігійних сект.
У європейський контекст певною мірою вписувалися українські "братські школи" ХVІ —
ХVІІ століття. Вони не були унікальним явищем. Їх слід розцінювати як результат поєднання
православно-християнської, гуманістичної та реформаційної педагогічних культур. Має рацію
Б. Кравців, зазначивши, що "постали вони, поширили й розгорнули свою діяльність під безсумнівним
впливом таких же міських братств і цехів Західної Європи, які почали поновлюватися й активізуватися
саме з поширенням ідей і віянь Ренесансу й гуманізму" [10: 310]. У ХV — ХVІ столітті на Волині й у
Галичині були досить розвиненими міста, провідники західних культурних традицій. Вони мали
магдебурзьке право, а їх міщани прагнули об’єднати свої зусилля на освітянському терені, як у Європі.
Першою з братських шкіл виникла Львівська (1586 рік), згодом — Луцька, Вінницька, Київська,
Кам’янець-Подільська та інші. Уявлення про зміст програм та їх організаційні засади дає "Порядок
школьний" — статут школи Львівського братства. Як і в Європі, тут вивчалися "сім вільних мистецтв",
знання здобувалися "от філософов, от поетов, от историков і прочая". Від учителів вимагали гуманного
ставлення до дитини: "учити дидаскал и любити маєть дети вси заровно, як синов богатих, так и сирот
убогих…" [11: 42]. Увага зверталася на моральне обличчя "дидаскала": він — благочестивий, розумний,
витриманий, не п’яниця, не розпусник. Якість навчання контролювалася спеціальними "провізорами".
Братчики турбувалися про підготовку вчительських кадрів, налагоджували зв’язки сім’ї і школи. За
рівнем організації навчального процесу "братські школи" України відповідали найвищим європейським
стандартам, а інколи й перевищували їх.
На повну силу шкільна реформа розгорнулася в Європі вже за часів Реформації. Недаремно
Ж. Компейре назвав ХVІ століття "великою педагогічною епохою" [12: 117]. На цьому етапі першість
тримала Німеччина. Ідеологи Реформації М. Лютер (1483 — 1546 роки) і Ф. Меланхтон (1479 —
1560 роки) досить добре розуміли значення освіти й запровадили широкомасштабну реформу школи,
пов’язавши її з радикальними змінами в суспільстві та церкві. Саме за рахунок освіти вони планували
посилити свій ідейний вплив на молоде покоління.
Лютер невтомно переконував бюргерів не "економити гульденів" на організації нових навчальних
закладів. У своєму посланні до бургомістрів і радників німецьких міст (1524 рік) він виклав розгорнуту
програму перебудови шкільної справи, дав її цілісне обґрунтування за допомогою гуманістичної
аргументації. Оволодіння знаннями, зазначав реформатор, є "богоугодною справою", нехтування
ними — великим гріхом. Від належного виховання залежить "добробут, честь і життя всього міста, його
процвітання". Найкраща форма багатства, за Лютером, — "велика кількість учених, розумних, поважних
і вихованих городян" [13: 162].
Практичний, тверезий підхід до проблем освіти поєднувався у реформаторів з активним втручанням у
цю сферу. Ідея "добре впорядкованої школи" втілювалася ними в життя енергійно й наполегливо.
Створювалася достатньо широка мережа міських і сільських шкіл, у яких увага зосереджувалася на
масовій початковій освіті. Таким чином у Німеччині виникали народні школи. Більш високий рівень
освіти давали так звані латинські школи в містах, де навчання тривало, як правило, три роки. У них
вивчалася антична література (вплив гуманізму).
З Реформацією пов’язане виникнення гімназій у Страсбурзі, Аугсбурзі, Нюрнберзі та інших містах.
Зразком організації слугувала Страсбурзька гімназія І. Штурма (1507 — 1589 роки), який очолював її
впродовж 40 років. Тенденція наблизити середню освіту до вищої й дати дітям обсяг знань, необхідний
для вступу до університету, проявилася в діяльності В. Тротцендорфа (1490 — 1556 роки), ректора
школи в Гольдберзі. Привертає увагу організація управління школою — виборність посад (за досвідом
Римської республіки). У гімназіях і подібних їм закладах здебільшого навчалися діти заможних батьків,
міської еліти. Решта бюргерства віддавала перевагу традиційним школам, латинським або
німецьким [14: 34].
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У свою чергу ортодоксальна церква намагалася шукати власні методи утримання позицій в галузі
освіти. Особливо активно діяли єзуїти, які досягли значного успіху, поширивши в Європі мережу своїх
установ і шкіл. Сучасники вважали єзуїтські коледжі кращими за організацією навчально-виховної
роботи. У них пройшли підготовку багато відомих учених і діячів культури: Корнель, Декарт, Мольєр,
Галілей, Бекон, Дідро, Вольтер. Щоправда, останній у свій час висловив незадоволення якістю
отриманих знань, але це вже було у ХVІІІ столітті — столітті Просвітництва.
Реакцією на єзуїтську виховну практику стала педагогіка янсеністів, послідовників голландського
богослова Янсенія. Продовжуючи традицію монастирського виховання, вони поєднали її з
гуманістичними ідеями. У монастирі Пор-Рояль (біля Парижа) під керівництвом абата Сен-Сірана
виховувався досить великий контингент дітей в атмосфері любові, чуйності й доброзичливості. Рівень
освіченості був дуже високим, майже університетським, видавалися якісні підручники й методична
література. Але через вороже ставлення єзуїтів навчальний заклад Сен-Сірана припинив свою роботу в
1660 році.
Хоча головною метою педагогіки Реформації й Контрреформації було релігійне виховання, церква
об’єктивно сприяла розвитку світської освіти. Позитивним підсумком цього етапу стало розширення
навчальних програм, виникнення масової початкової системи освіти, поступовий, дуже повільний у
деяких країнах розвиток середньої й вищої освіти. Утверджувався погляд на освіту як на справу
громадської, а отже, державної відповідальності, створювалися передумови для розвитку національних
освітніх систем.
Типи шкіл, що склалися в середині ХVІ століття, проіснували в Європі без особливих змін більше
двохсот років. Це, головним чином, німецькі гімназії, французькі коледжі, граматичні школи Англії.
Вони здебільшого готували чиновників державно-бюрократичного апарату, орієнтувалися на класичну
освіту. Я. А. Коменський, по суті, підсумував і теоретично осмислив накопичений досвід, вибудовуючи
освітню вертикаль: "материнська" школа (сімейне виховання), народна школа рідної мови (елементарна)
у селах і в невеличких містах, латинська школа (гімназія) у кожному місті та академія — у державі й
великій провінції.
Підсумовуючи сказане, відзначимо деякі закономірні риси розбудови освітньої системи в епоху
Відродження: зростання соціальної ваги освіти та усвідомлення її державного значення; активна участь
громадськості, релігійних общин і церкви в процесі реформування освіти; гнучке поєднання традицій і
новаторства; використання здобутків гуманістичної думки; посилення державного втручання в освітню
сферу й курс на створення національних систем освіти. Загалом це був рух від "педагогічного ідеалізму"
до "педагогічного реалізму", пристосування школи до потреб і запитів епохи. Набутий у розглядуваний
період досвід був використаний педагогами наступних поколінь. Він є цікавим і для сучасної практики
модернізації освітньо-виховної системи й управління навчально-виховним процесом.
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Год Б.В. Из истории организации школьного дела в Европе эпохи Возрождения
(ХІV - начало ХVІІ века)
В статье рассматривается проблема организации школьного дела в Западной Европе ХІV — ХVІІ веков.
Автор анализирует взгляды гуманистов и протестантских лидеров на цель школы, процесс становления
и развития современной им системы образования. Уделено внимание управлению педагогическим
процессом.
God B.V. From the History of Schooling in Europe in the Period of Renaissance
(XIV — the beginning of XVII centuries)
The article deals with the problem of reorganization of school system in Western Europe during XIV —
XVII centuries. The author analyses the views of humanists and protestant leaders on the school’s aim, the
process of founding and development of the then educational system. The item also addresses the problem of the
management of pedagogical process.
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З ОБДАРОВАНОЮ ДИТИНОЮ
У статті розглядаються підходи до розв’язування проблеми навчання і виховання обдарованої дитини.
Аналізується стан готовності вчителів до здійснення відповідної діяльності. Пропонуються деякі
поради стосовно організації роботи з обдарованою особистістю.
В сучасних умовах навчально-виховного процесу вивчення і використання індивідуальних
особливостей дітей набувають все більшого значення. Сьогодні завдання освіти більше спрямовані не на
оволодіння все зростаючою сумою знань, а на розвиток здібностей і пізнавальних інтересів школярів,
підвищення їх активності в пізнавальній і практичній діяльності. Ефективність же такої навчальної
роботи залежить, перш за все, від ступеня індивідуалізації пізнавальної діяльності, яка забезпечує
відповідність вимог до кожного учня за його можливостями.
У нашій країні вивченню природи дитячих здібностей та обдарованості, розробці питань побудови
процесу навчання і виховання, спрямованого на всебічний розвиток природних задатків, приділялася
недостатня увага. Це пов’язано з тим, що протягом 30-80 рр. XX ст. у СРСР панувала ідеологія
знеособленого усередненого підходу. Прихильники такої позиції називають даний підхід ідеєю рівних
можливостей. Проте останнє передбачає якомога повніше розкриття всіх можливостей кожного, і аж ніяк
не рівні результати.
За роки існування незалежної Української держави ситуація суттєво змінилася. Серед завдань
реформування системи освіти одне з провідних місць посіла проблема формування нової генерації
національної еліти. Сьогодні під керівництвом академіка В.О. Моляко та його послідовників
О.І. Кульчицької, М.А. Гнатка, О.Л. Музики та ін. в Україні створено вітчизняну наукову школу, яка
займається дослідженням проблеми обдарованості та розвитком творчого потенціалу особистості.
Отже, в сучасних умовах зростає інтерес до виховання і навчання обдарованих дітей. Проведене нами
дослідження у школах Житомира та області дозволяють стверджувати, що обдаровані діти є практично у
кожному класі і їх наявність коливається в межах 2-6 осіб і має тенденцію до зменшення від молодших
до старших класів. Серед критеріїв, за якими педагоги вирізняють обдаровану дитину, вчителі молодших
класів називають такі: успішність, активність, допитливість, участь у позакласній роботі, відвідування
різноманітних гуртків, швидкість запам'ятовування та відтворення інформації. Вчителі старших класів
виділяють дещо інші критерії: успішність, значні досягнення у різних видах діяльності, результативність
участі в олімпіадах, творчі роботи, здатність дати відповіді на різноманітні запитання тощо.
Нами було проведено опитування педагогів у школах №12, №14, №21 та №22 міста Житомира з метою
вивчення стану готовності вчителів загальноосвітніх шкіл до систематичної цілеспрямованої роботи з
обдарованими дітьми. Всього у дослідженні взяли участь 75 вчителів різних категорій. Було розроблено
опитувальний лист, питання якого спрямовані на вивчення думки вчителів про наявність та кількість
обдарованих дітей у сучасній школі (йшлося про загальну інтелектуальну обдарованість); про можливості та
готовність вчителів здійснювати роботу з ними; про необхідність створення спеціалізованих навчальних
закладів для обдарованих дітей.
Відповідаючи на запитання стосовно кількості у сучасній школі дітей обдарованих, більшість з опитаних
вчителів зазначили, що обдарованих дітей, як правило, 1-3 учнів у кожному класі (особливо у цьому
впевнені вчителі І (65%) та вищої (56%) категорій). При цьому тільки молоді вчителі, які нещодавно
закінчили ВНЗ, вважають, що обдарованих дітей біля 70% від усіх учнів (таких педагогів виявилося лише
3% від загальної кількості респондентів). Зазначимо, що ця тенденція збігається з сучасним науковим
розумінням поняття "обдарованість" і особистісно-зорієнтованим підходом до навчання й виховання,
який розглядає кожну дитину потенційно обдарованою у певному виді діяльності (Рис. 1).
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Рис. 1. Визначення кількості обдарованих учнів
Думки респондентів щодо питання готовності вчителів працювати з обдарованими дітьми
розподілилися таким чином (Таблиця 1).
Таблиця 1.

1
2
3
4
5

Позиція респондентів
Обдарованих дітей мало і кожний вчитель може працювати з ними
Обдарованих дітей мало, проте не кожний вчитель може працювати з ними
Обдарованих дітей доволі багато (70%), і кожний вчитель може працювати
з ними
Обдарованих дітей доволі багато, проте не кожний вчитель може працювати з
ними
Обдарованих дітей дуже мало (вони є навіть не в кожному класі), і не
кожний вчитель може працювати з ними

Кількість
респондентів у
%

№
п/п

Абсолютна
кількість
респондентів

Думки вчителів стосовно готовності співпраці з обдарованою дитиною

43
12
12

57
16
16

5

7

3

4

Як бачимо, більшість учителів (57%) вважають, що обдарованих дітей мало, і практично кожен учитель
може організувати систематичну та цілеспрямовану роботу з ними. Проте саме тут ми зіткнулися з
суперечністю: хоча переважна більшість учителів і вважає за можливе для себе кваліфіковано
здійснювати відповідну роботу з обдарованими учнями, 82% з опитаних не мають нічого проти, щоб така
дитина навчалася у спеціалізованому навчальному закладі для дітей з особливими потребами.
Цікавими виявилися і підходи вчителів до вирішення цього питання залежно від їх категорії. Вважають
себе готовими співпрацювати з обдарованими дітьми більшість учителів І (69%), ІІ (60%) та вищої (58%)
категорій. Учителі-методисти займають більш помірковану позицію: половина з них не вважають за
можливе брати на себе відповідальність за підготовку обдарованих дітей.

18%

потрібні
не потрібні
82%

Рис 2.

Розподіл думок респондентів щодо необхідності створення спеціалізованих шкіл для
обдарованих дітей

Відповіді респондентів на запитання "Чи потрібні для обдарованих дітей спеціалізовані навчальні
заклади?" дозволили виявити протиріччя між потенційною готовністю і бажанням вчителів працювати з
обдарованими дітьми.
Найвищий відсоток вчителів, які впевнені, що для особливо обдарованих дітей потрібні спеціалізовані
навчальні заклади, спостерігається серед учителів вищої категорії (92%) та серед учителів-методистів (100%).
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Респонденти, які вважають, що спеціалізовані навчальні заклади для обдарованих дітей не потрібні,
пропонують студійні форми навчання, окремі класи за спеціальними програмами (ліцейні, гімназійні),
здійснення індивідуальної роботи та диференційоване оцінювання знань учнів, які можуть бути
здійсненими у навчально-виховному процесі звичайної школи.
Більшість же вчителів пропонує створювати спеціалізовані гімназії або профільні ліцеї для обдарованих
дітей з 2-3-ма іноземними мовами. Ці навчальні заклади, на їхню думку, повинні обов'язково бути обладнані
останніми досягненнями науки і техніки (комп'ютерні класи, бібліотеки, читальні зали, фонокабінети,
лабораторії, художні майстерні тощо). Цей заклад також має бути навчально-оздоровчим з гарним
спортивним залом, басейном, кімнатами для відпочинку. Важливо, щоб у класі було не більше 15 учнів, що
дасть можливість індивідуально працювати з кожним учнем. Працювати тут повинні тільки найкращі,
найталановитіші педагоги, спеціально підготовлені для співпраці з такими дітьми. Також цей заклад має
організовувати продумане, змістовне дозвілля. Оскільки такі заклади будуть спрямовані на підготовку
майбутніх вчених та науковців, необхідно здійснювати зв'язки з вищими навчальними закладами. Питома
вага самостійної роботи учня має бути збільшена. Тут повинна панувати атмосфера пошуку, дослідження,
поваги до знань. Необхідно також внутрішнє самоврядування.
Отже, у процесі обробки результатів дослідження нами було виявлено певні суперечності у думках та
позиціях учителів. По-перше, більшість респондентів вважають, що практично кожен учитель може
працювати з обдарованими дітьми, проте висувають надто високі вимоги до вчителів, які мають працювати з
цією категорією дітей. По-друге, переважна більшість учителів (80%) вважає, що спеціалізовані навчальні
заклади для обдарованих дітей необхідні, проте таких закладів створено надзвичайно мало. По-третє,
нами було помічено тенденцію залежності адекватності та об'єктивності оцінки існуючої ситуації в школі від
категорії вчителя.
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 негативно позначається на науковому та інтелектуальному потенціалі
держави в цілому, на рівні її економічного та соціального розвитку.
Щоб успішно вирішувати завдання розвитку здібностей, схильностей та обдарувань учнів, необхідно
глибоко знати їх індивідуальні особливості, здійснювати у процесі навчання і виховання індивідуальний та
диференційований підходи, підтримувати віру у свої сили тощо. Враховуючи інтереси та індивідуальні
особливості дітей, педагог активно впливає на них у процесі навчання і виховання, сам створює певні
можливості для розвитку інтересів і потреб учнів, спрямовує формування їхньої індивідуальності. Вчитель,
який працює з обдарованими дітьми, має добре орієнтуватися у знаннях стосовно психологічних
особливостей дітей і перш за все вміти роздивитися в дитині ознаки обдарованості.
Ознаки обдарованості – це ті особливості обдарованої дитини, які проявляються в її реальній
діяльності і можуть бути оцінені під час спостереження за її діями [1]. Ознаки явної обдарованості
зафіксовані у її визначені і пов’язані з високим рівнем виконуваної діяльності. Разом з тим про
обдарованість дитини слід судити в єдності категорій "хочу" і "можу", тобто ознаки обдарованості
охоплюють два аспекти поведінки даної дитини: інструментальний (і), який характеризує способи
діяльності, та мотиваційний (м), який характеризує ставлення дитини до того чи іншого боку дійсності, а
також до своєї діяльності.
Для обдарованих дітей характерний випереджальний пізнавальний розвиток. Вони володіють
широким сприйняттям, надзвичайно допитливі щодо побудови того чи іншого предмета. Їм цікаво, чому
світ такий, а не інакший, і що було б, якби зовнішні умови змінились (м) [2]. Обдаровані діти схильні
активно досліджувати все оточуюче (і). Вони володіють здатністю сприймати зв’язки між явищами і
предметами та робити відповідні висновки (і). Відмінна пам’ять у поєднанні з раннім мовним розвитком
і здатністю до класифікації допомагають такій дитині накопичувати більший обсяг інформації та
інтенсивно її використовувати (і) [2].
Обдаровані діти володіють великим словниковим запасом (і) [3], із задоволенням читають енциклопедії,
придумують нові слова й поняття, можуть одночасно займатися кількома справами. Більшість обдарованих
дітей відзначаються різнобічністю інтересів, що й породжує схильність починати кілька справ одночасно.
Характеризуючись тривалим періодом концентрації уваги і великою наполегливістю у вирішенні
завдань (і), (м), вони допитливі, активно досліджують навколишній світ і не терплять будь-яких обмежень
своїх досліджень, здатні робити правильні висновки, із задоволенням беруться за складні й довгострокові
завдання і не хочуть сприймати готової відповіді, можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній
справі, буквально занурюються в цікаве їм заняття (м) [2]. Такі діти часто "перескакують" послідовні етапи
свого розвитку.
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Ще одна ознака обдарованості у дітей – це психосоціальна чутливість. Такі діти виявляють
загострене почуття справедливості (м) [4]. Вони пред’являють високі вимоги до себе і оточуючих (м),
володіють живою уявою, творчістю, винахідливістю і багатою фантазією. Почуття гумору відмінне від
ровесників (м) [2]. Обдарованим дітям не вистачає емоційного балансу, вони нетерплячі та поривчасті.
Часто для них характерне перебільшення жахливого, чутливість до невербальних сигналів оточуючих (м)
[2]. Можливий розвиток негативного самосприймання (м), виникнення труднощів у спілкуванні з
ровесниками (і). Ці діти часто володіють екстрасенсорними здібностями, негативно оцінюють самих себе.
Часто вони намагаються вирішувати проблеми, які їм непосильні, і все ж у розв'язанні деяких досягають
успіху.
Щодо фізичного розвитку, то обдаровані діти відзначаються високим енергетичним рівнем (і). Інколи
вони відчувають труднощі з тонкою руховою координацією, візуальним сприйняттям і механічним рухом.
Ровесників і оточуючих людей часто дратує звичка обдарованих дітей виправляти інших. Як захисну
реакцію на непорозуміння їх ровесниками вони часто використовують глузування. Якщо обдарована дитина
не має друзів серед ровесників, вона прекрасно спілкується з дорослими.
Психологічні особливості дітей, що демонструють обдарованість, можуть розглядатися як ознаки, що
супроводжують обдарованість, але не обов’язково породжують її. Але навіть наявність кількох ознак має
привернути увагу спеціаліста і мотивувати його на детальний і тривалий аналіз кожного конкретного
індивідуального випадку.
Вчителю, який працює з обдарованою дитиною, слід дотримуватися деяких порад, а саме:
ü не можна постійно розхвалювати кращого учня. Не слід виділяти обдаровану дитину за
індивідуальні успіхи, краще заохотити її до спільних занять з іншими дітьми;
ü не варто часто використовувати елементи змагальності у класі, де є обдаровані діти. Вони частіше від
інших будуть виходити переможцями, що може викликати неприязне ставлення до них;
ü необхідно пам’ятати, що у більшості випадків обдаровані діти погано сприймають суворо
регламентовані заняття, де повторюються одні й ті самі види діяльності.
Готовність педагога до співпраці з обдарованими учнями визначається наявністю у нього певних
професійних якостей, насамперед теоретичних знань і практичного досвіду. Основним елементом
спеціальної підготовки вчителя є його стажування у класі, де обдаровані діти складають лише частину
загального колективу учнів. Дослідники і спеціалісти у сфері підготовки кадрів для навчання
обдарованих дітей розробили ряд положень відносно знань, умінь та навичок, якими повинні володіти
вчителі талановитих учнів, серед них: уміння будувати навчання відповідно до результатів
діагностичного обстеження дитини; модифікувати навчальні програми; стимулювати когнітивні
здібності учнів; працювати за спеціальним навчальним планом; консультувати учнів.
Завжди слід пам'ятати, що обдаровані діти більш вимогливі, вони задають більше запитань, ніж їхні
однолітки із середніми здібностями. У таких умовах важливим елементом професійної майстерності
вчителя є знаходження індивідуального підходу до обдарованих дітей і вміння запропонувати їм такі
види діяльності, які б відповідали їх запитам і здібностям. Для цього вчитель повинен володіти
ефективними методами викладання, які мають за мету надання допомоги учневі в оволодінні знаннями;
відповідають рівню їх інтелектуального і соціального розвитку; відповідають етапам розвитку
пізнавальних здібностей обдарованого учня;
Важливо, щоб учитель проявляв доброзичливість, оцінюючи діяльність обдарованих учнів. Це
необхідно для набуття впевненості в собі і в своїх здібностях. Слід враховувати, що обдаровані діти
завжди потребують негайного заохочення. Дуже часто вони демонструють можливість працювати над
завданням цілими днями і навіть тижнями, не виявляючи будь-якого нетерпіння.
Компетенція вчителя є важливим фактором у використані спеціальних методів навчання. Саме
вчитель створює атмосферу, яка може надихати учня або руйнувати його впевненість у собі, заохочувати
чи пригнічувати інтереси. Щоб створити таку атмосферу, педагог повинен використовувати творчі
методи у вихованні: стимулювати бажання учнів працювати самостійно; заохочувати до роботи над
проектами, запропонованими самими учнями; переконувати учнів у тому, що вчитель є їхнім однодумцем;
заохочувати до максимальної захопленості у спільній діяльності; виключати будь-який тиск на дітей,
створювати розкріпачену атмосферу; надавати дитині свободу вибору галузі застосування своїх здібностей,
методів досягнення мети і т.д.
Разом з яскраво вираженими інтелектуальними здібностями і відповідною загальноосвітньою
підготовкою бажано було б, щоб учитель володів здібностями в будь-якій із сфер музики,
образотворчого чи драматичного мистецтва, хореографії тощо.
Отже, до якостей, якими бажано володіти вчителю для роботи з обдарованими дітьми, слід віднести
доброзичливість і чуйність, почуття гумору, емоційну стабільність, живий та активний характер,
цілеспрямованість і наполегливість, схильність до самоаналізу і постійного самовдосконалення тощо. Крім
цього, безумовними вимогами є педагогічна і спеціальна освіта, знання особливостей психології обдарованих
дітей, високий рівень інтелектуального розвитку тощо.
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Основним завданням вчителя у роботі з обдарованою дитиною є пошук індивідуальних шляхів
співпраці. Необхідно враховувати вже сформовані нахили дитини, не припускатися нівелювання
особистості дитини – "вирівнювання" її здібностей. Активна спрямованість занять відповідно до її
схильностей, широкий доступ до джерел різноманітної інформації для самостійної роботи – основні умови
ефективного розвитку здібностей та обдарувань кожної особистості.
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Антонова Е.Е. Особенности работы учителя иностранного языка с одарённым ребёнком.
В статье рассматриваются подходы к решению проблемы обучения и воспитания одарённым ребёнком.
Анализируется состояние готовности учителей к осуществлению соответствующей деятельности.
Предлагаются некоторые советы относительно организации работы с одарённой личностью.
Antonova E.E. Specific of Dealing with Gifted Child in Foreign Language Teaching.
The paper considers approaches towards teaching and bringing up gifted children. It also analyzes the
requirements to be met by English language teachers and suggests recommendations for the management of the
teaching process.
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ
У статті розглядається проблема індивідуального підходу у професійній підготовці майбутнього
вчителя до виховної роботи.
Успішне вирішення складних і відповідальних задач виховання багато в чому залежить від рівня
підготовленості вихователів, їх педагогічної культури, від знання закономірностей, принципів та методів
виховання. На сучасному етапі у виховній роботі вчителя зустрічається труднощів більше, ніж в
організації навчальної діяльності школярів.
Для виховної педагогічної діяльності характерні такі недоліки: вчитель більше уваги приділяє
зовнішній стороні поведінки і дисципліни, а не мотивам вчинків; намагається нав’язати поведінку в
готовому вигляді; оцінює окремі вчинки дитини поза контекстом його загальної поведінки.
Багато вчителів погано володіють організацією виховного процесу, не виявляють ініціативи, не
знають вікових та індивідуальних особливостей дітей; у виховній роботі перевага надається масовим
формам роботи, окремим напрямкам та епізодичним заходам, завдаючи шкоди комплексному підходу.
Педагоги часто не усвідомлюють труднощів у педагогічній діяльності. Про це з упевненістю можна
говорити, маючи на увазі діяльність із проектування навчального процесу, а також встановлення
комунікацій у педагогічному процесі, їм легше будувати окремі конкретні заняття та заходи, ніж
проектувати весь процес у цілому (чітко формулювати цілі, обирати зміст, засоби впливу та перевірки
досягнення цілі). Те саме стосується комунікативних умінь. Більшість учителів відзначають, що вони
практично не відчувають ускладнень у спілкуванні з дітьми. Однак на практиці видно, що вчителі
спеціально не ставлять і не сприймають комунікативні задачі, використовують однотипні засоби
взаємодії, які викликають монотонність спілкування; часто використовують негативно емоційно
забарвлені дії.
Реалізація нових концептуальних підходів до виховання можлива за умови суттєвого підвищення
рівня педагогічної культури, професіоналізму та особистої відповідальності педагога. У зв’язку з цим,
постає питання про готовність педагога до виховної роботи. Аналіз теоретичних підходів
Є.П. Білозерцева, Г.О. Бокарьової, І.О. Колесникової, В.В. Сєрікова з цього поняття дозволяє виділити
загальні положення. Готовність до виховної роботи – це:
· система знань, умінь та навичок з виховання школярів;
· мотиваційно-цінніснісне ставлення до виховної роботи;
· постійне самовдосконалення необхідних особистісних якостей та виховних умінь;
· здатність самостійно будувати методику виховної роботи з учнями, використовуючи нові технології
виховання;
· імпровізація у сфері виховання, самореалізація на основі внутрішньої професійної мотивації;
· рефлексія своєї особистісної і професійної поведінки.
Виходячи з цього, основними напрямками професійного вдосконалення педагогів ми можемо
визначити:
· систематичне вивчення кожного вихованця на всіх етапах його життя, усвідомлення необхідності
постійного звертання до сучасного комплексу знань про людину, що складає основу розуміння дитини як
істоти багатопланової, універсальної;
· формування готовності педагога сприймати дитину як самоцінність, як носія соціально-ціннісних
відносин, як індивідуальність з неповторною своєрідністю рис та якостей, які вільно проявляють своє
особистісне "Я";
· оволодіння основами практичної і соціальної психології;
· формування постійної потреби в науковому розумінні педагогічної реальності, що потребує пошуку
нетрадиційних виховних технологій, готовність взяти на себе відповідальність за педагогічне
новаторство, бажання новизни;
· оволодіння знанням міжнародних нормативно-правових актів з прав дітей, постанов і рішень з
питань виховання;
· усвідомлення себе не тільки вчителем-предметником, а й, у першу чергу, вихователем – у цьому
головне професійне призначення педагога;
· створення в навчальному закладі атмосфери, в якій було б добре кожній дитині і дорослому, для
цього необхідно створювати морально-правовий простір у навчально-виховній діяльності;
· володіння майстерністю психологічної дії, вміння організовувати колектив вихованців, цікаву
життєдіяльність дітей.
Ці якості педагог повинен придбати в процесі навчання у педагогічному ВНЗ, а також шляхом
самовиховання.
© Базилюк Л.В., 2004
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Говорячи про готовність до виховної діяльності, виділимо основні уміння педагогів:
1. Прогностичні вміння. У цю групу входять уміння виділяти та точно формувати конкретні
виховні задачі у повсякденній педагогічній діяльності; формулювати цілі виховання; здійснювати
планування виховної роботи; прогнозувати оптимальні шляхи розвитку і виховання учнів; проектувати
особистість учня та здійснювати індивідуальну програму його виховання; прогнозувати можливі
труднощі та помилки виховання, передбачати ту чи іншу ситуацію; прогнозувати результати виховної
роботи, рівень вихованості особистості та колективу.
2. Організаторські вміння мають на меті вміння здійснювати педагогічне керівництво виховною
діяльністю; організовувати діяльність дітей, спрямовану на виконання поставлених завдань;
організовувати виховний процес у цілому, володіти новими технологіями виховання; включати в активну
діяльність усіх дітей, заохочувати їх творчість та ініціативу; організовувати власну поведінку, творчо і
раціонально розподіляти свій час.
3. Комунікативні вміння включають у себе вміння спілкуватися з дітьми, знаходити спільну мову з
окремими учнями; встановлювати педагогічні цілеспрямовані відносини з учнями, їх батьками,
колегами; розвивати внутрішньо-колективні відносини учнів, позицію співпраці, готовність до спільного
вирішення реальних проблем; реалізовувати демократичний стиль спілкування; керувати емоційною
атмосферою колективу; формувати комунікативні вміння в учнів; розвивати позитивне сприйняття
кожної дитини.
4. Творчі вміння складаються з умінь по-своєму трансформувати виховні ідеї; формулювати
проблеми та генерувати ідеї; володіти методикою організації виховних справ; володіти імпровізацією,
театральною педагогікою, оригінальними прийомами і засобами виховання, розвивати художньо-творчі
здібності; ефективно застосовувати досвід.
5. Пошукова діяльність. Це вміння аналізувати виховні ситуації, знаходити теоретичне, науковообґрунтоване рішення; обґрунтовувати проблему дослідження, користуватися психолого-педагогічною
та методичною літературою, документами у сфері освіти для оновлення виховного процесу;
узагальнювати досвід; аналізувати реальні соціальні явища, володіти методами наукового дослідження;
проводити педагогічний експеримент, направлений на виявлення та корекцію окремих проблем
виховання; визначати і аналізувати рівень розвитку та виховання особистості; діагностувати зміни рівня
розвитку і вихованості особистості; вивчати інтереси, можливості учнів, аналізувати мотиви вчинків і
діяльності.
6. Уміння здійснювати індивідуальний підхід. Ця група вмінь визначає систематичне вивчення
індивідуальних особливостей учня; вибір прийомів та методів взаємодії з диференційованими групами та
окремими учнями; здійснювати допомогу учням у корекції їх поведінки; аналіз досягнутих результатів за
допомогою діагностичної карти учнів.
Всіх педагогів хвилює ефективність їх роботи. Особливо проблемно стоїть це питання, коли йдеться
про виховну діяльність. Визначити ефективність виховної діяльності неможна без вивчення результатів
діяльності, тому що ефективність визначається відносністю поставлених цілей, тобто реально
досягнутого результату. При оцінюванні виховної діяльності потрібен комплексний підхід (різні джерела
інформації). При цьому важливо враховувати думку учнів про якість виховної роботи, а також про те,
наскільки їм приємно спілкуватися з педагогом під час виховного процесу. Значний вплив на
ефективність виховної роботи визначає методичне забезпечення.
Останнім часом підтверджена часткова гіпотеза про можливості суттєвого підвищення рівня
продуктивності підготовки майбутніх учителів до виховної роботи з учнівською молоддю за допомогою
спеціально розробленої технології навчання.
Узагальнюючи вищесказане, сформулюємо основні завдання підготовки осіб, що займаються
виховною роботою:
· розвиток інтересу до виховної роботи, мотиваційно-ціннісного та емоційного ставлення;
· формування професійної установки на оволодіння комплексом виховних умінь та навичок;
· розвиток творчих здібностей;
· формування таких професійних якостей, як висока активність та соціальна відповідальність;
духовна культура; бажання та вміння працювати разом з іншими; високий професіоналізм, готовність до
створення нових цінностей; здатність до рефлексії; креативність – здатність до творчості; емоційна
врівноваженість; впевненість у собі.
Матеріал надійшов до редакції 25.10.2004р.
Базилюк Л.В. Индивидуальный подход в профессиональной подготовке будущих учителей к
воспитательной деятельности.
В данной статье рассматривается проблема индивидуального подхода будущих учителей к
воспитательной деятельности.
Bazylyuk L.V. The Individual Approach to the Professional Training of Future Teachers for Educational Activity.
The article deals with the individual approach the professional training of future teachers for educational activity.
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ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНЕ НАСТАВНИЦТВО В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ
У статті висвітлено проблеми професійно-методичного наставництва під час педагогічної практики
майбутніх учителів іноземної мови у руслі вимог Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.
Оновлення цілей та змісту педагогічної практики в контексті Рекомендацій Ради Європи дає
можливість оновлювати освітні технології, стимулювати творчу ініціативу студента-практиканта та його
самостійність і дає змогу гнучко й ефективно опрацьовувати як вітчизняні, так і автентичні навчальнометодичні посібники для розв’язання комунікативних завдань на уроці іноземної мови, які спрямовані на
інтегроване навчання всіх видів мовленнєвої компетенції.
Студент-практикант повинен оволодіти комунікативною методикою викладання іноземної мови, яка
базується на діяльнісних та особистісно-орієнтованих завданнях, що дає змогу навчати учнів іноземній
мові як основному засобу міжкультурного спілкування.
З контексту Рекомендацій Ради Європи випливає, що не тільки вчитель, але й студент-практикант
має за мету допомогти учневі досягти автономності на уроці іноземної мови та оволодіти мовленнєвими
засобами комунікації.
За створених сприятливих умов для проходження педагогічної практики студенти мають можливість
розкрити професійні здібності, сформувати вміння критичного самоаналізу та вирішувати конкретні
методичні завдання на уроці в якості вчителя іноземної мови. Саме такі умови кожному студентупрактиканту і покликані створити методисти вищого навчального закладу та вчителі школи – керівники
педагогічної практики, щоб допомогти кожному студенту-практиканту оперувати практичними та
теоретичними знаннями з курсу методики викладання іноземної мови, організувати та провести урок на
належному рівні з метою подальшого удосконалення процесу проходження педагогічної практики. Тому
участь керівників практики в обговоренні відвіданих уроків, їх ознайомлення з планами-конспектами
уроків є безпосереднім продовженням професійно-методичного наставництва студентів у
загальноосвітній школі.
Щоб зростити професійно зрілого вчителя іноземної мови, вузівський та шкільний керівник
педагогічної практики має передати студенту-практиканту вміння організовувати та навчати, планувати
та аналізувати навчально-виховну діяльність. Саме тому під час проходження педагогічної практики
студенти мають можливість обговорювати якісні показники педагогічної практики, а саме:
- уміння проводити урок іноземної мови;
- аналізувати уроки шкільних учителів;
- вести спостереження;
- аналізувати навчальні матеріали шкільних підручників ;
- визначати критерії оцінювання власних уроків.
Значна увага приділяється вирішенню практичних завдань з методики викладання іноземних мов,
оскільки педпрактика має бути максимально наближена до реальної навчально-виховної діяльності
студента – майбутнього вчителя. Під час проходження практики студенту-практиканту надається
відчутна кваліфікована допомога як з боку шкільного, так і вузівського методиста. Задля цього зі
студентами проводяться конференції, методичні семінари, консультації та бесіди з висвітленням
проблемних питань і з метою набуття професійної педагогічної майстерності вчителя іноземної мови та
вдосконалення проведення педагогічної практики в цілому. Для цього проводиться обговорення
відвіданих уроків з наступним їх методичним аналізом. Звичним для студентів є відвідування відкритих
демонстраційних уроків шкільних вчителів з наступним їх обговоренням.
Доповнюючи практичні заняття з методики викладання іноземних мов, на яких студенти
демонструють рівень своєї педагогічної майстерності, під час педагогічної практики в школі
створюються найбільш сприятливі умови для переходу від теорії методики навчання іноземних мов у
ЗОШ до практичного втілення вимог Рекомендації Ради Європи щодо оволодіння учнями іноземною
мовою на рівнях А1, А2, В1, В2 та розвитку соціолінгвістичного світогляду учнів, коли задіяні усі мовні
та мовленнєві компетенції. У Рекомендаціях Ради Європи підкреслено, що центрального значення у
навчанні іноземних мов в умовах ЗОШ набуває розвиток мотивацій, умінь та впевненості учнів при
контакті з новим мовним досвідом. Саме цим положенням щодо мети навчання іноземних мов у ЗОШ і
мають керуватися студенти-практиканти та їх наставники під час педагогічної практики [1: 14 ].
Професійно-методичне наставництво є двостороннім процесом: студенти-практиканти
демонструють нові технології навчання відповідно до рекомендованих стандартів рівнів володіння
© Березенська Л.І., Добржанська В.В., 2004
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іноземною мовою для кожного ступеня навчання, а вчителі-методисти, крім спостереження за
розвитком педагогічної майстерності студентів-практикантів, аналізують їхні методи та прийоми роботи
відповідно до стандартів Рекомендацій Ради Європи [2: 10].
Під час проходження педагогічної практики встановлюються партнерські відносини студентівпрактикантів з учасниками процесу професійно-методичного наставництва: вчителем іноземної мови
школи, класним керівником, представником адміністрації школи, методистом ВНЗ. Студентипрактиканти факультету іноземних мов є учасниками шкільної педагогічної ради на початку та в кінці
педагогічної практики, у партнерстві з учителями планують та проводять уроки з іноземної мови,
вирішують методичні завдання.
Необхідною умовою позитивного результату педагогічної практики у світлі нових вимог є створення
співпраці в єдиній партнерській системі: студент-практикант – вчитель-наставник – методист ВНЗ.
Кожна ланка цієї системи виконує дві основні функції: подача та отримання інформації науковометодичного характеру, що відбувається в режимі зворотного зв’язку трьох типів. Типи зворотного
зв’язку можуть бути визначені таким чином:
1) отримання та осмислення науково-методичної інформації (аналіз навчальних матеріалів чинних
підручників, відбір додаткових навчальних автентичних матеріалів відповідно до шкали рівнів
знань, визначення соціокультурних та соціолінгвістичних аспектів уроку);
2) зміцнення партнерських відносин у системі "студент-практикант – наставник" та об’єктивне
оцінювання навчально-виховної діяльності студента-практиканта (впливовий ефект наставника
здійснюється в ході обговорення плану уроку, аналізу проведеного уроку, допомога у вирішенні
питань щодо встановлення психолого-педагогічного зв’язку студента-практиканта з учнями та
членами педагогічного колективу школи);
3) розвиток професійно-педагогічної компетенції студента-практиканта (реалізується під час
самостійної підготовки та проведення уроку іноземної мови, позакласного заходу, психологопедагогічних досліджень).
Партнерство в системі "студент-практикант – вчитель-наставник – методист" передбачає вербальну
та невербальну комунікацію в межах системи. Науково-методична інформація, яка отримана студентомпрактикантом, має бути правильно побудована, містити різні точки зору з проблеми, нейтральною у
мовному відношенні та конкретною за змістом, чітко визначати позитивні та негативні моменти аналізу
педагогічної діяльності студента-практиканта, можливий також завуальований аналіз помилок. Під час
спостереження уроку або спостереження процесу спілкування студентів-практикантів з учнями більш
доцільною є невербальна комунікація в режимі "T - S" (Teacher to Student), що виключає пряме втручання
у навчально-виховний процес у режимі "студент-практикант – учень": жест, погляд, міміка.
Під час проходження педагогічної практики студент-практикант залучається учителем-наставником
та методистом вузу у процес сприймання різних видів інформації:
1) одностороннє сприймання науково-методичної інформації (розвиток думки з певної методичної
проблеми, висловлення та пояснення своєї точки зору під час вирішення методичної задачі, опис
методичної проблеми, доведення своєї думки щодо ефективності використання методу чи прийому
тощо);
2) двостороннє сприймання інформації (обмін думками в режимах "вчитель – практикант",
"практикант – методист" у процесі обговорення, розпитування, коментування). Теоретичні вказівки
наставника повинні бути дозованими та аргументованими [3: 50].
З метою ефективного впровадження Рекомендацій Ради Європи у навчально-виховний процес
організовується два види спостереження за професійною діяльністю студента-практиканта. Структурні
спостереження передбачають фіксацію та аналіз таких методичних процесів: розподіл часу на уроці,
відбір та вміння варіювати різні види мовленнєвої комунікативної компетенції на уроці іноземної мови,
зміна тактики під час уроку залежно від методичної та педагогічної ситуації. Загальні спостереження
передбачають фіксацію й аналіз всієї діяльності студента-практиканта під час уроку: критичний аналіз
ходу уроку згідно з визначеними етапами, режими виконання вправ різних типів на окремих етапах.
Критичний аналіз ходу уроку має об’єктивний характер; аналіз результатів діяльності студентапрактиканта й учнів на уроці іноземної мови є здебільшого суб’єктивним за своїм характером [3: 70].
Відповідно до нових вимог Рекомендацій Ради Європи щодо підготовки майбутнього вчителя
іноземної мови ЗОШ нами запроваджена 5-ти ступенева модель керівництва професійною діяльністю
студентів-практикантів:
1) настановча конференція за участю викладачів різних кафедр, керівників педагогічної практики;
2) методичні спостереження за уроком іноземної мови студента-практиканта за визначеними
схемами спостережень з наступним загальним і детальним аналізом уроку;
3) методичний аналіз навчально-виховної діяльності студента-практиканта з метою визначення
стратегій навчання та вирішення методичних проблем;
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4)

участь групи студентів-практикантів у спостереженні та методичному аналізі уроків окремих
студентів-практикантів;
5) аналіз методичної документації, поданої для підсумкового оцінювання навчально-виховної
діяльності студента-практиканта під час проходження педагогічної практики.
Завдання методиста у світлі вимог Рекомендацій Ради Європи полягає в тому, щоб на основі
критичного аналізу навчально-виховної діяльності визначити рівень методичної, теоретичної та
практичної підготовки кожного студента-практиканта факультету іноземних мов до практичної роботи в
умовах сучасної ЗОШ і визначити стратегії професійно-методичного зростання кожного майбутнього
вчителя іноземних мов.
Надання майбутньому вчителю іноземної мови можливостей для творчого пошуку самостійного
вирішення методичних проблем, надання практичної допомоги студенту-практиканту у плануванні та
проведенні уроків і оцінюванні рівня знань учнів є завданням керівників педпрактики. Як основне
визначається завдання, суть якого полягає у сприянні студентам-практикантам у застосуванні
інноваційних технологій навчання іноземних мов та сучасних інтерактивних підходів до формування
іншомовної комунікативної компетенції учнів ЗОШ. Саме тому керівник практики має, насамперед,
виконувати функції фасилітатора, тобто помічника та партнера студента, який на основі критичного
аналізу надає необхідну професійно-методичну допомогу, радячи, підтримуючи, навчаючи та
заохочуючи студента до майбутньої професійної діяльності вчителя іноземних мов у загальноосвітній
школі.
На думку студентів факультету іноземних мов, найкращим керівником педпрактики вони вважають
саме такого наставника, який виконує зазначені функції, а саме:
right-hand person

guide

adviser

ally

observer

well-wisher

advocate

assistant

inspirer

helper
SUPERVISOR

trainer

instructor

sponsor of creative ideas

partner

tutor

copartner
collaborator

coach

educator

Для того, щоб керівник педагогічної практики відповідав ролі фасилітатора процесу проведення
педагогічної практики, мають бути дотримані такі вимоги:
- чітке визначення методистом цілей, завдань і очікуваних результатів педагогічної практики;
- здійснення керівництва непрямим шляхом через поради, побажання, відповіді на запитання,
визначення посильних методичних завдань, спрямованих на підвищення рівня педагогічної
майстерності майбутнього вчителя іноземних мов;
- виключення упередженого ставлення до окремих студентів-практикантів;
- толерантність та об’єктивне оцінювання методів і форм роботи студента-практиканта на уроці
іноземної мови;
- об’єктивна оцінка методичної ініціативи та самостійності студентів-практикантів у їх навчальновиховній діяльності як майбутніх вчителів;
- створення демократичної атмосфери під час аналізу та обговорення уроків іноземної мови
студентів-практикантів;
- участь методиста в обговоренні плану уроку до його реалізації та спостереження за реалізацією
даного плану уроку з подальшим його обговоренням;
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- належна оцінка результатів педагогічної практики методистом, висвітлення методичних недоліків
як стратегій подальшого вдосконалення педагогічної майстерності майбутнього вчителя іноземних
мов.
Оскільки шкільний учитель, а в період педагогічної практики студент-практикант, є реалізатором
вимог Рекомендацій Ради Європи з мовної освіти, цей документ в частині 6.4.2.2. визначає конкретні
вимоги до професійно-методичної підготовки вчителя іноземної мови, що передбачає такі параметри:
а) дидактичні навички вчителя;
б) здібність організовувати та контролювати навчальну діяльність учнів під час уроку;
в) уміння оцінювати навчальну діяльність учнів згідно із шкалою рівнів навчальних досягнень з
різних видів мовленнєвої компетенції;
г) високий рівень соціокультурної та соціолінгвістичної компетенції;
д) розуміння естетичної цінності іноземної мови та здібність передати це учням;
е) здатність здійснювати індивідуальний підхід до навчання учнів з різним рівнем розвитку на уроці
іноземної мови [1: 142].
Саме в умовах творчої співпраці, взаємоповаги та ділового партнерства шкільного вчителя,
вузівського методиста та студента-практиканта педагогічна практика відповідатиме основним цілям
та змісту в контексті Рекомендацій Ради Європи. Кероване методистом та самостійне творче вирішення
методичних завдань дає змогу студенту-практиканту удосконалювати свої професійні вміння та сприяє
підвищенню рівня педагогічної майстерності майбутнього вчителя іноземних мов ЗОШ.
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ЕТНОПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
У статті автор пропонує методику формування у майбутнього вчителя етнопедагогічних знань та вмінь.
Для розвитку творчого потенціалу вчителя потрібно створити відповідні умови ще під час його
підготовки в педвузі. Формування творчого, ініціативного, самокритичного педагога може бути
здійснено лише тоді, коли майбутній учитель уже в роки навчання буде ознайомлений не лише з
новітніми технологіями освіти, а й високопрофесіональним використанням надбань народної педагогіки
у повсякденній роботі сучасної школи.
Народна педагогіка передбачає передання наступним поколінням соціального досвіду, норм
поведінки і суспільних традицій, вона виявляється в напрямах функціональної системи народного
виховання, в змісті та принципах народної дидактики, в національно-культурних традиціях родинного та
громадського.
Світовий досвід розвитку педагогічної теорії і практики переконливо свідчить, що кожен народ має
свою властиву національну систему виховання та освіти. Народна педагогіка має єдину основу,
спирається на загальнолюдські норми, правила виховання і навчання людей, але кожен народ по-своєму
реалізує ці загальні ідеї та знання, виходячи з особливостей своїх традицій та звичаїв.
Українська народна педагогіка завжди виступала і виступає як самобутнє культурно-історичне явище,
але воднораз є складовою світового і західноєвропейського процесу. Українська етнопедагогіка, як
народна педагогіка певного етносу, умовно поділяється на етнічне дитинознавство, батьківську
педагогіку, етнодидактику, народну філологію та педагогічну деонтологію. Етнопедагогіка не містить
сформульованих положень, наукових термінів, але вона зберігає народні погляди і традиції, знання,
спирається на фольклор, народний календар та ін. Без цих скарбів народної мудрості і наукова педагогіка
втрачає свою сутність, високе покликання, не зможе йти шляхами демократизації та гуманізації освіти і
виховання. Адже етнопедагогіка є цілісна і струнка система знань, ідеалів, засобів, умінь та цінностей,
яка розвивається разом із розвитком українського народу. В умовах демократизації і гуманізації
суспільного життя, розвитку української державності народна і наукова педагогіка взаємозбагачують
одна одну, еволюціонують у найтіснішій єдності теорії та практики виховання. Майстерний педагог не
тільки повинен знати, обґрунтовувати теоретичне, а й застосовувати на практиці.
Народний виховний досвід репрезентували ще літописці та педагоги Київської Русі (Нестор,
Володимир Мономах та ін.). До витоків народної педагогіки зверталися літератори: Г. Сковорода,
Т. Шевченко, Л. Українка, І. Франко. Теоретичну і практичну систему освітньо-виховних ідей народної
педагогіки досліджували О. Духнович, С. Русова, Г. Ващенко, В. Сухомлинський. М. Стельмахович
створив теорію, згідно з якою педагогічна наука має ґрунтуватися на здобутках, духовних цінностях
народної педагогічної мудрості. Створені концепції школи національного відродження під керівництвом
С.У. Гончаренка, П.Р. Ігнатенка, Ю.Д. Руденка, Б.М. Ступарика, Є.І. Сявавко і багатьох інших
окреслюють шляхи її розвитку і водночас формулюють нові вимоги до підготовки вчителя, якому
необхідно розуміти основи народної мудрості, не тільки знати історію, культуру українського народу, а й
глибоко осмислити їх навчально-виховний потенціал. Робота в цьому напрямку вимагає і від викладача, і
від студента високого рівня професіоналізму.
Але теоретичні та методичні аспекти використання народної педагогіки при викладанні педагогічних
дисциплін, у практиці сучасної середньої школи ще недостатньо розроблені. Здійснений аналіз сучасного
стану етнопедагогічної підготовки, спостереження за навчально-виховним процесом педагогічного ВНЗ
та школи, якісний і кількісний аналіз змістових недоліків педагогічної практики студента дають змогу
дійти висновку, що розв’язання цієї проблеми є далеко не повним. Як свідчать дослідження, лише 33%
опитуваних молодих учителів-стажистів вважають, що в них етнопедагогічна підготовка на середньому
рівні, 67% учителів вважають, що використання етнопедагогічних знань перебуває на низькому рівні, і
жоден учитель не зміг стверджувати про високий рівень етнопедагогічної підготовки. Пов’язано це з
недостатнім рівнем застосування етнопедагогічних знань у психолого-педагогічній підготовці у ВНЗ (так
стверджували 62% опитуваних).
Опитування, аналіз планів і програм вузівської підготовки майбутніх учителів свідчать: необхідні
зміни у викладанні психолого-педагогічних дисциплін, які спрямували б майбутнього вчителя на
удосконалення етнопедагогічних умінь, розвиток творчої майстерності.
Позакласна виховна робота сучасної школи сьогодні багато в чому межує з чистою фольклоризацією,
застосування педагогіки народного календаря, проведення родинних свят може стати чисто формальним,
якщо все це не заповнити науково обґрунтованим змістом, на високому рівні розробити методику роботи
в цьому напряму. Це, зрозуміло, вимагає високої майстерності тих, хто буде займатися в школі цією
роботою.
© Березюк О.С., 2004
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Навчання етнопедагогіки має творчий характер. Мета курсу "Етнопедагогіка" полягає у формуванні
готовності випускника педагогічного ВНЗ до творчого застосування надбань народної педагогіки,
культури у повсякденній роботі школи. Мета визначає основні завдання курсу:
· формування системи знань з етнопедагогіки в єдності із знаннями рідної мови, історії свого
народу, його культури, етнографії, народознавства;
· формування умінь своєчасно актуалізувати етнопедагогічні знання та високопрофесіонально їх
використовувати в роботі школи;
· осмислення зв’язків загальнолюдських та національних цінностей;
· забезпечення умов для роботи по вивченню, узагальненню, систематизації й аналізу
етнопедагогічного матеріалу.
Освоєння курсу "Етнопедагогіка" стає набагато ефективнішим за умови використання різних форм
навчальної роботи: ігрових (рольові ділові ігри, мікровикладання, моделювання колективних творчих
справ), дискусії, конференції, науково-дослідницька робота студентів, етнографічні експедиції.
Для дослідження етнопедагогічної підготовки студентів ми розробили спеціальні критерії, а саме:
знання змісту, завдань, компонентів етнопедагогіки; аналіз етнопедагогічних явищ та фактів;
проектування (конструювання) етнопедагогічних явищ; практичне застосування етнопедагогічних знань
та вмінь у шкільних умовах.
Встановлення рівнів етнопедагогічної підготовки проводилось на основі визначення теоретичних
знань студентів, опитування і тестування їх, моделювання ними типологічних етнопедагогічних
ситуацій.
Наприклад, вивчаючи тему "Виховний ідеал української етнопедагогіки", студентів розподіляємо на
мікрогрупи, завдання яких – подання уявлення про певний ідеал (богатиря, козака, хлібороба, батька,
матері, турботливого сім’янина, юнака, дівчини, громадянина України). Коли один із членів мікрогрупи
"розповідає про свій ідеал", а його колеги дають йому характеристики, решта членів мікрогрупи,
виступаючи в ролі експертів, що належать до різних епох, ставлять запитання, спрямовані на визначення
відмінностей між народною уявою про ідеал та ідеалом, зумовленим певними історичними умовами та
рівнем розвитку суспільства, висловлюють свої думки з приводу цього.
Практичне заняття на тему "Пошукова робота студентів з етнопедагогіки та пропаганда
етнопедагогічних знань" моделюється як завдання методичного об’єднання. Керівник заняття проводить
роботу з підготовки засідання методичного об’єднання, зокрема створює приблизну модель заняття:
визначає структуру, план, складає список рекомендованої літератури, формує творчі групи; призначає
керівників, готує разом з ними запитання і завдання для членів груп, наприклад, членам творчих груп:
"Наука" – підготувати повідомлення про мету виховання, народні традиції формування особистості,
про необхідність використання етнопедагогіки в навчально-виховному процесі школи, а також
запланувати список рекомендованої літератури та ін.;
"Програма" – підготувати програму, алгоритм діяльності педагогічного колективу (класного
керівника) щодо підготовки та залучення дітей до реалізації трудових, моральних і мистецьких традицій,
звичаїв народу;
"Метод" – підготувати повідомлення про традиційні форми, методи народного виховання
підростаючого покоління, методи формування суспільної поведінки дитини і нагромадження
практичного життєвого досвіду тощо;
"Досвід" – підготувати анотації досвіду вчителів школи, району, області (чи особистого) з питань
використання етнопедагогіки у навчально-виховному процесі, запросити вчителів на презентацію
досвіду тощо;
"Опонент" – підготувати питання до діалогу творчих груп з проблеми "Етнопедагогіка" – основа
національної системи виховання";
"Аналіз" – підготувати рекомендації про шляхи використання етнопедагогіки в навчально-виховному
процесі;
"Оцінка" – визначити критерії оцінки рівня підготовки творчих груп, рівня активності членів даних
груп.
ПЛАН ГРИ
1. Мотивація пізнавальної діяльності класних керівників: повідомлення мети і завдань заняття.
2. Виступи членів творчих груп.
3. Обговорення членами творчих груп проблеми "Етнопедагогіка – основа національної системи
виховання".
4. Робота групи "Аналіз".
5. Робота групи "Оцінка"
6. Підбиття підсумків заняття.
Змістом колективних творчих справ обирається розроблення та підготовка певного свята чи обряду в
різних регіонах України або, наприклад, календарних свят певної пори року, різних народознавчих
фестивалів, родинних свят, народних вечорниць і т.д.
Пізнавальними для студентів є конкурсні форми. Конкурс знавців народних виховних традицій,
моделювання циклів свят на тему "Педагогіка народного календаря", мікровикладання з теми "Народна
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дидактика". Зміст цих занять різний, але мета – перевірка знань з етнопедагогіки, рівня розвитку
професійно значущих якостей, здібностей, техніки творчості, створення моделі організації подібної
роботи в школі, а також пробудження внутрішньої потреби в оволодінні етнопедагогічною інформацією
та бажання передати її іншим. Реалізація окреслених завдань стає неможливою без систематичної
самостійної роботи студентів. Цей вид роботи студентів з етнопедагогіки сприяє ознайомленню з
теоретичними відомостями про виховний досвід народу, з фольклорними джерелами, з літературними
творами. Ефективність самостійної роботи багато в чому залежить від викладача, рівня його керівництва,
яке потребує визначення напрямів самостійної роботи, проблем, питань, форм допомоги, списків
рекомендованої літератури, методів контролю. Оскільки родина є важливим джерелом пізнання
етнопедагогіки, ефективнішим стає ведення запропонованої М.Г. Стельмаховичем "Книги народної
мудрості", в яку кожний студент може внести результати своєї самостійної роботи щодо пізнання
конкретних прикладів.
Під час підготовки до семінарських та практичних занять студенти пишуть реферати, творчі роботи,
готують відповіді на проблемні питання, доповіді, огляди педагогічної преси, нової педагогічної,
методичної літератури, рецензують найбільш цікаві роботи з народної педагогіки, звертають до
теоретичного і практичного досвіду педагогів О.В. Духновича, С.Ф. Русової, Г.Г. Ващенка, В.О. Сухомлинського, М.Г. Стельмаховича та інших, ведуть етнопедагогічні дослідження, систематизують
матеріал, який підбирається до занять, вивчають напам’ять фольклорні твори.
Курс "Етнопедагогіка" в такому контексті сприяє формуванню у студентів не тільки знань та умінь, а
й почуття національної гідності, розвитку творчості, мислення, а головне – спрямованості на підготовку
творчої особистості вчителя.
Студентам було запропоновано три види завдань:
· аналіз теоретичного матеріалу з етнопедагогіки;
· проектування змісту та способів етнопедагогічного впливу;
· практичне застосування етнопедагогічних знань.
Виходячи з наведених критеріїв, за результатами діагностичного зрізу було виділено чотири групи
студентів, етнопедагогічна підготовка яких перебуває на різних рівнях (нульовий, аналітичний,
конструктивний та професійно-творчий).
З нульового (0) рівня студент вміє передавати теоретичні знання, інформацію без аналізу й
оцінювання; не знає основних змістових компонентів етнопедагогіки; не володіє практичними вміннями
та навичками моделювати етнопедагогічні ситуації.
Аналітичний (1) рівень засвідчує, що студент знає основні змістові компоненти етнопедагогіки
епізодично; етнопедагогічні знання не систематизовані; практичні навички та вміння розвинуті не
повною мірою, але проявляється інтерес до етнопедагогічної спадщини.
Конструктивний (11) рівень дає підстави стверджувати, що студент знає змістові компоненти,
сутність етнопедагогіки, практичні вміння та навички сформовані на достатньому рівні, але
застосовуються не повною мірою, без творчого підходу. Проявляється інтерес до етнопедагогічних
знань, до засвоєння і практичного використання засобів етнопедагогіки.
Професійно-творчий (Ш) рівень свідчить, що студент знає зміст, сутність етнопедагогіки, має
високий рівень етнопедагогічної культури, постійно прагне поповнювати етнопедагогічні знання.
У результаті теоретичних і експериментальних досліджень методики етнопедагогічної підготовки
майбутнього вчителя нами було виділено чотири блоки основних знань та вмінь: теоретичний,
експресивний, соціально-перцептивний та поведінковий.
Проведене дослідження рекомендує доцільність застосування методів, засобів народної педагогіки в
професійній підготовці майбутнього вчителя.
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ДИДАКТИЧНИЙ ПРОЦЕС МОДЕЛЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ В УМОВАХ
ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
У статті розглядається проблема підготовки майбутнього вчителя до спілкування з учнями в умовах
особистісно зорієнтованого навчання засобом моделювання педагогічних ситуацій.
Одним із принципів реалізації Державної Національної програми "Освіта" (Україна – ХХІ століття) є
гуманізація освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, у найповнішому
розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних освітніх потреб.
Згідно з цим принципом на сучасному етапі розвитку системи освіти відбувається перехід до
особистісно зорієнтованого навчання, мета якого – створення максимально сприятливих умов для
розвитку і саморозвитку особистості учня, виявлення та активного використання його індивідуальних
особливостей у навчальній діяльності.
Актуальність особистісно зорієнтованого 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 [1].
Необхідно поставити в центрі уваги навчально-виховного процесу саму особистість школяра та
вчителя як його суб’єктів. Традиційний навчально-виховний процес має своїм пріоритетом саме
навчання, тоді як особистісно зорієнтоване навчання – учіння.
В особистісно-зорієнтованому навчанні головним є як особистість дитини, так і особистість учителя,
їх взаємозв’язки між ними. Основою розвитку навчання і виховання дитини є навчально-пізнавальна
діяльність, де в процесі спілкування з учителем і однолітками формується соціальна сутність і життєва
активність особистості, встановлюється зв’язок з людьми.
Отже, процес спілкування вчителя і учня є суттєвим компонентом особистісно зорієнтованого
навчання.
Проблема ця не нова. Її досліджували в своїх працях І.І. Огієнко, Г.Г. Ващенко, А.С. Макаренко.
В.О. Сухомлинський розкрив неоціненний вплив мистецтва слова на формування духовного світу
особистості. Психологи Б.Г. Ананьєв, О.О. Леонтьєв, Г.І. Костюк, В.М. Мясищев, Г.С. Яценко та інші
встановили закономірності психічних явищ, на основі яких можна сформувати комунікативні вміння в
процесі навчально-пізнавальної діяльності.
Дослідження О.І. Виготської, В.І. Войтка, Л.І. Савенкової, Н.Л. Сосницької тою чи іншою мірою
розглядають формування комунікативної компетентності вчителя в умовах особистісно-зорієнтованого
навчання.
Комунікативна підготовка вчителя повинна бути спрямована на діагностику діяльності учнів, щоб
своєчасно допомогти їм уникнути труднощів, які можуть бути при пізнанні і застосуванні знань. Це
вимагає від вчителя високого рывня майстерності, основами якої він повинен оволодіти ще в роки
навчання у ВНЗ.
Отже, в педагогічному закладі майбутній учитель повинен бути поставлений в умови, наближені до
його практичної діяльності за допомогою активних методів та засобів навчання, що готують до
спілкування з учнями. Одним із таких ефективних методів є моделювання педагогічних ситуацій.
Тому мета
дослідження полягає у розкритті сутності дидактичного процесу моделювання
педагогічних ситуацій у процесі підготовки майбутнього вчителя до спілкування з учнями.
Завдання дослідження – провести аналіз засобу моделювання педагогічних ситуацій та зробити
висновки щодо шляхів його застосування при комунікативній підготовці майбутнього вчителя.
При розгляді процесу педагогічного спілкування і формування комунікативної компетентності
молодих учителів ми виходимо з концептуальної теорії трьохкомпонентної структури спілкування, а
саме: соціальної, емоційної і поведінкової. Всі три названі елементи перебувають у тісному зв'язку
один з одним [3].
Відношення, яке людина зуміла викликати до себе з боку оточуючих, проявляється в тому, як
розуміють її внутрішній світ інші люди і який стиль поведінки вони оберуть, спілкуючись з нею.
Поведінка людини по відношенню до інших людей звичайно більш-менш явно сигналізує, як вона
"відчула" психологічний стан цих людей і які почуття вони в неї до себе викликали.
© Березюк О.С., Копетчук В.А., 2004
54

О.С. Березюк, В.А. Копетчук. Дидактичний процес моделювання педагогічних ситуацій в умовах особистісно
зорієнтованого навчання

На перший погляд здається, що правильному розумінню інших людей спеціально навчити людину
неможливо, як неможливо розвинути в неї здатність емоційно відгукуватись на різні категорії людей і
вибирати у відношенні до них такі способи спілкування, які, з одного боку, відповідали б моральним
нормам суспільства, а з другого – психології цих людей. Усі ці особливості, які проявляються в людини у
спілкуванні, нібито формуються тільки стихійно. Однак це не так, мистецтву спілкуватися можна і треба
вчитися. Перший шлях до цього – власний досвід людини, який складається із безпосереднього
спілкування з людьми.
Другий шлях, який повинен обов'язково доповнювати перший, – це постійне збагачення людини
теоретичними відомостями з різних галузей людинознавства, проникнення у всі нові пласти психіки
людини, розуміння законів, які керують її поведінкою через читання художньої літератури, перегляд
фільмів, спектаклів. Це, по суті, розуміння механізмів, які забезпечують існування людини через
знайомство з художньою літературою, предметом якої є людина і людське суспільство.
Третій шлях – це формування в людини якостей, необхідних для спілкування з іншими людьми
відповідно до вимог моралі суспільства.
Суттєву роль у цьому відіграє педагогічна практика. Проте вона вимагає попередньої підготовки
теоретичного плану. Майбутній педагог повинен одержати конкретне уявлення про сутність своєї
діяльності, засвоїти методологічні основи і категорії педагогіки, психологічні закономірності вікового
анатомо-фізіологічного розвитку людини і багато інших не менш важливих питань, без яких неможливо
проектувати, будувати і коригувати педагогічний процес. Учитель повинен оволодіти навичками
імітаційного моделювання занять, розв'язування проблемних і психолого-педагогічних ситуацій, що
досягається в процесі спеціально організованого навчання.
Таке навчання ставить за мету зробити кожного студента безпосереднім учасником навчальновиховного процесу, який спрямований на пошук шляхів і способів розв'язання конкретних педагогічних
проблем в умовах імітації того середовища, в якому йому доводиться працювати як майбутньому
вчителю.
Процес підготовки майбутнього вчителя до спілкування з учнями – це, по суті, оволодіння досвідом
гнучкої і пошукової поведінки в таких ситуаціях. А один із найбільш оптимальних засобів для
досягнення – це засіб моделювання.
Аналіз психолого-педагогічної літератури, спостереження за діяльністю викладачів ВНЗ і вивчення
відповідей студентів показали, що вищеназваний засіб широкого застосування в процесі вивчення
педагогічних дисциплін не набув. Причиною цьому є недостатня розробка його в науці і застосування
на практиці.
Це і спричинило головні напрямки пошуку невикористаних резервів даного засобу і відкриттю його
нових можливостей в плані підготовки до спілкування.
Для того, щоб використовувати моделювання, необхідно вміти аналізувати навчальну інформацію.
Студент у своїй діяльності оперує двома моделями навчального процесу. Одна модель – статична –
відправна, яка визначається навчальними програмами, традиційними завданнями, цілями, які стоять
перед пізнавальною діяльністю, всім стилем діяльності школи. Ця модель знаходиться в основі побудови
суб'єктивної динамічної моделі, яка відображає зв'язки і відношення між предметами, явищами, а також
складовими елементами структури суб'єктивної моделі. Чим ближче модель до реального об'єкту, тим
оптимальніша пізнавальна діяльність. Суб'єктивна динамічна модель навчального процесу виступає як
специфічна форма мислення.
Навчальний процес – процес тривалий, і на основі статичної суб'єктивної моделі (початкової) у
студента створюється ціла перспективна стратегія суб'єктивна модель пізнавальної діяльності. Ця модель
виступає у вигляді "концентрату" інформації про умови майбутньої діяльності. Студент намічає цілі,
етапи розвитку і програму ефективної, на його думку, пізнавальної діяльності. Побудова і оперування
розумовими моделями являє собою елемент теоретичної (розумової) діяльності, включаючи логічне
мислення і процеси творчої уяви.
У процесі мислення на шляху від здогадки до гіпотези проміжною ланкою виступає гіпотетична
модель у двох видах: як подальший розвиток здогадки і його матеріалізація; як форма наочного
уявлення гіпотези.
Модельне пізнання реалізується в процесі мислительної діяльності людини. Всяка діяльність по
створенню моделі повинна мати:
а) суб'єкта, що вивчає предмет (процес або явище);
б) об'єкт вивчення;
в) модель, яка є опосередкованим відношенням пізнавального суб'єкту до пізнавального об'єкту.
З визначенням педагогічного мислення як особливості професійного уявного відображення дійсності,
що проявляється в умінні виявляти педагогічні факти, ситуації, явища, проникати в їх природу, в зміст,
створювати моделі фактів і ситуацій, проектувати або прогнозувати можливі результати в їх прояві або
проходженні, розуміти свою роль у всьому цьому процесі випливає необхідність формувати не тільки
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аналітичні, а також синтетичні уміння майбутнього вчителя, без яких неможливе створення моделей
педагогічних ситуацій, проектування і прогнозування педагогічного процесу.
Схема процесу мислення: синтез І – аналіз – синтез II. Початковий синтез є найважливішою
дидактичною умовою активізації модельного (через аналогію) мислення студентів у процесі навчання,
особливо коли вимагається аналіз уявних подій, предметів, явищ, коли не має опори на безпосереднє
сприйняття навколишнього, коли людина оперує образами. При аналізі умовно розчленовують предмет
на складові частини, виділяють суттєві в цих відношеннях ознаки, абстрагують. Аналіз виступає як
необхідний етап переходу на великий рівень узагальнення – синтез.
На етапі вищого синтезу (синтез II) людина об'єднує предмети, які мають велику кількість подібних
ознак, узагальнює їх, оскільки узагальнення, одержані в результаті аналізу і синтезу (засобом абстракції),
створюють можливість глибокого теоретичного пізнання. На основі аналізу і синтезу та їх форм
абстракції і узагальнення стають можливими різні операції мислення: – порівняння, аналогія,
класифікація, систематизація, які всіх їх об'єднують.
Моделювання також здійснюється по схемі "синтез І – аналіз – синтез II". Хід мислення при
моделюванні можна уявити в такій послідовності: під впливом поданої для засвоєння інформації
починається розумова діяльність людини, спрямована на її засвоєння. Процес формування моделі в
мисленні – як специфічного образу реального предмету – має багатоступеневий і дискретний характер.
Ситуації порівнюються, зіставляються, встановлюється їх подібність і відмінність. Виникає загальна
платформа, основа для їх спільного перегляду: виділення основних, істотних ознак, абстрагування від
неістотного [4].
Детальний аналіз уявних ситуацій призводить до прогнозуючого результату, до здобуття нових знань,
які за аналогією переносяться на прототип, на реальні ситуації. При цьому відбувається вищий синтез.
У навчальній діяльності студентів моделювання застосовується в основному в процесі переробки
інформації про деякі властивості об'єкта вивчення. Майбутній учитель під час теоретичної підготовки до
спілкування моделює діяльність учня (прогнозує процес його навчального пізнання) і сам об'єкт
навчального пізнання, тобто використовує обидві виділені форми моделювання [4].
Труднощі моделювання пов'язані також з вибором психолого-педагогічних ситуацій та форм їх
втілення.
Отже, цінність ситуацій-моделей полягає в тому, що: педагогічні ситуації, які використовуються в
процесі підготовки учителя виступають, як проміжна ланка між педагогічною теорією і безпосередньою
роботою в школі; педагогічні ситуації, які використовуються в процесі підготовки вчителя за своїм
змістом є навчальними. При роботі з моделями, на відміну від реальної практики, значно знижується і
суб'єктивна тривога студентів за можливі помилки; процес моделювання навчальних ситуацій на
початкових етапах проходить за безпосередньою участю і контролем керівника, який здійснює
оперативну корекцію і оцінку прийнятих рішень.
Для успішного навчання студентів розв'язувати педагогічні ситуації враховуються такі моменти: поперше, майбутній учитель повинен зрозуміти і вбачати неминучість зустрічі зі складними ситуаціями в
педагогічній роботі, осмислювати реальні причини виникнення таких ситуацій, побачити труднощі їх
розв'язку і необхідність оволодіння засобами їх попередження; по-друге, педагогічна ситуація є дійовим
засобом активізації пізнавальної діяльності студентів, удосконалення їх мислительних операцій, таких,
як синтез, аналіз, узагальнення, доведення, перенесення знань у нові умови та ін.
Моделювання педагогічних ситуацій регламентується певними правилами, які відображають реальні
умови і закономірності. Насамперед потрібно звернути увагу на такі з них: чисельність і різноманітність
реальних педагогічних ситуацій; якісні відмінності об'єктів, у відношенні до яких приймаються керівні
рішення; специфіка самого процесу прийняття таких рішень характеризується недостатньою
визначеністю вихідних даних, схоластичним характером багатьох педагогічних явищ, індивідуальними
особливостями суб'єктів управління [4].
Для того, щоб обмежити інтуїтивний підхід до моделювання педагогічних ситуацій, необхідно
сформувати концептуальні основи прийняття рішення. Розглянемо специфіку і типологію педагогічних
ситуацій. Тут слід розрізняти: типовість окремих проявів, характерних для даної ситуації, наприклад,
узагальнення у відношенні до окремого, одиничного; типовість проявів для ряду, групи ситуацій,
наприклад, узагальнення стосовно до кількох задач-ситуацій [4].
Питання про співвідношення індивідуального і типового в розгляді педагогічних ситуацій має
важливе теоретичне і практичне значення. Слід вважати глибоко помилковими спроби звести всю
сукупність ситуацій тільки до загального або індивідуального. Якщо кожну педагогічну ситуацію
аналізувати як носія певного типу, до якого повністю зводиться її своєрідність, то це призведе до відмови
від розгляду живої реальної ситуації зі всіма її конкретними проявами і зведеться лише до відомих
конструкцій. Практичний результат прийняття цього погляду в навчально-виховній діяльності стане
причиною ігнорування індивідуальної своєрідності ситуації, оскільки педагог частіше буде мати справу
лише з типовими випадками в практичній діяльності.
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Якщо ж стати на точку зору існування тільки одиничного в ситуації, ми тим самим опиняємося перед
фактом нескінченної різноманітності абсолютно різних за характером педагогічних ситуацій, у яких не
відображаються загальні ознаки. Якщо педагогіка буде мати справу тільки з індивідуальними,
одиничними ситуаціями, відмовляючись від розгляду типового, то вона фактично не буде користуватися
будь-якими узагальненнями, де індивідуальність і одиничність ситуації були б основними. Проблема
розв'язується тим, що одиничне і типове (або спільне в педагогічній ситуації) – протилежності, які
утворюють єдність.
Кожна ситуація належить до певного типу педагогічних ситуацій, але разом з тим кожна ситуація є
своєрідною, неповторною. В одних випадках ми бажаємо виділити загальне і ведемо мову про ситуації в
цілому, взагалі. В інших випадках, кажучи про появу нових тенденцій у навчально-виховному процесі,
підкреслюємо своєрідність нового в педагогічних ситуаціях.
Оскільки наша проблема пов'язана з підготовкою до спілкування, для нас важливим є принцип
відбору ситуацій, які б не повторювали одна одну за своєю формою. Одноманітна форма притупляє
інтерес.
Особливий інтерес у студентів викликають ситуації, які типові для школи і які відображають
негативні сторони комунікативної поведінки вчителя.
Для того, щоб студенти оволоділи моделюванням, необхідно не лише познайомити їх з науковим
визначенням поняття "моделі" і "моделювання", але й продемонструвати їм різні наукові моделі,
включені в зміст навчання, показати сам процес моделювання окремих явищ, процесів. Для цього
потрібно звернути увагу на теоретичні знання студентів, які є важливою умовою ефективності
моделювання педагогічних ситуацій. В іншому випадку моделювання може призвести до емпіризму,
навчанню фіксованим схемам поведінки.
Навчання спілкування студентів педагогічного ВНЗ повинно здійснюватися з глибоким
ознайомленням їх з теорією спілкування, аналізом труднощів у спілкуванні і виявом їх причин (на
психологічно доступному рівні). Практична частина спрямована на засвоєння складних комунікативних
умінь педагогічного спілкування, що необхідні в професійній діяльності, а також на методику розвитку
цих умінь у моделюванні педагогічних ситуацій.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÈÕ ÄÆÅÐÅË ÒÀ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
1.
2.

Бондаревская О.В. Теория и практика личностно ориентированного образования // Педагогика. – 1996. – № 5.
Якиманская И.С. Разработка технологии личностно ориентированного обучения // Вопросы психологии. – 1995.
– № 2.
3. Семиченко В.А. Психологические основы процесса профессиональной подготовки студентов вуза: Учеб.
пособие. – Полтава, 1991.
4. Березюк О.С. Моделювання педагогічних ситуацій як засіб підготовки майбутнього вчителя до спілкування з
учнями: Монографія. – Житомир: ЖДПУ, 2003.
5. Пєхота О.М., Кіктєнко А.З. Освітні технології: Навчально-методичний посібник. – К.: А.С.К., 2001.

Матеріал надійшов до редакції 7.11.2004 р.
Березюк О.С., Копетчук В.А. Дидактический процесс моделирования педагогических ситуаций в
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У статті на основі сучасних підходів до реалізації нової парадигми освіти вищої школи третього
тисячоліття висвітлюється проблема формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя
початкової школи з російської мови.
У період розбудови національної освіти України питання формування професійної компетентності
майбутнього вчителя набуває особливої актуальності, оскільки на сучасному етапі оновлення системи
освіти нагальною проблемою є необхідність формування нового типу особистості. Країна потребує
творчих, грамотних, освічених громадян, які володіють широким спектром інформації, що дозволяє їм
брати активну участь у житті суспільства, приймаючи усвідомлені рішення.
"Здатність сприймати зміни і творити їх – це найважливіша характеристика способу життя людини в
ХХI столітті, – зазначає В.Кремень. – Маємо готувати людину, здатну до сприйняття і творення змін, аби
вона відчула, зрозуміла, сприйняла і сприяла інноваційності суспільства. Навчальний процес має
виконувати щонайменше дві функції: функцію підготовки учня до самостійного оволодіння знаннями,
інформацією (навчити вчитися) і функцію формування вміння трансформувати набуті знання у важливу
життєву компетентність" [1: 2].
Доля людини і перспектива розвитку суспільства значною мірою залежать від компетентності
майбутніх учителів. Особливе значення надається підготовці фахівця початкової ланки освіти з огляду на
специфіку початкової школи, де учнів навчає один учитель, а значить, від його професійної
майстерності, людських якостей значною мірою залежить успіх подальшого розвитку, навчання й
виховання майбутнього покоління. Формування ключових компетентностей, що відповідають типовим
видам діяльності вчителя початкових класів, стало актуальним завдання професійної підготовки у вищих
навчальних закладах.
Існує ряд протиріч між вузівською підготовкою майбутнього вчителя і практикою викладання в
початковій школі, між підвищенням вимог до особистості вчителя та рівнем сформованості професійних
якостей майбутнього фахівця, зокрема його комунікативної компетенції. Між теорією і практикою
формування професійної комунікативної готовності майбутнього вчителя до реалізації комунікативного
навчання в початкових класах також склалися суттєві суперечності. Молодші школярі відзначаються
потребою в розвитку комунікативних умінь, комунікативних навичок, комунікативних здібностей у
процесі навчальної діяльності. Для цього віку характерна активна мовленнєва діяльність і зацікавленість
у вивченні другої мови. Як показало анкетування, вчителі-практики розуміють сучасні тенденції і зміни у
методиці навчання мови як рідної, так і другої, і потребують методичної перебудови вивчення курсу
методики навчання мови на комунікативно-діяльнісній основі з урахуванням сучасних вимог. Однак,
процес підготовки студентів педагогічного факультету до професійної діяльності з огляду на формування
комунікативної компетентності при засвоєнні "Шкільного курсу російської мови з методикою навчання"
протягом останніх десяти років залишається традиційним, а майбутні молоді спеціалісти не завжди
готові задовольнити вікові потреби дітей, а також реалізацію Державного освітнього стандарту щодо
вивчення російської мови у початковій школі [2].
Отже, суперечності охоплюють сукупність дидактичних умов, що не дозволяють здійснювати
педагогічно доцільний взаємозв’язок між змістом, методами, формами оволодіння комунікативною
компетенцією в початковій школі і рівнем готовності до її формування майбутніми спеціалістами
початкових класів. Протиріччя між соціальним замовленням на необхідність формування нового типу
особистості фахівця початкових класів і його реальним рівнем підготовки до вивчення російської мови в
початкових класах зумовили межі нашого дослідження.
Сучасна педагогіка не обмежує зміст освіти лише формуванням знань та вмінь. Для того, щоб людина
могла виконувати певний вид соціальної діяльності, необхідно, щоб вона знала ту галузь, у якій
працюватиме, ті процеси, які там протікають, умови, в яких це відбувається, типові її проблеми; володіла
узагальненими способами діяльності в цій галузі; мала власний досвід творчого вирішення проблем;
мала стійкі ціннісні орієнтації, що дозволяють дотримуватися певного напрямку цієї діяльності; володіла
загальними компетентностями стосовно самоорганізації в будь-якій діяльності, взаємодії з іншими
людьми; мала бажання активно співдіяти у соціумі [3: 23].
На сучасному етапі розвитку освіти вищої школи відповідно до прогресивних рішень Болонської
конвенції визначається нова особистісно зорієнтована парадигма освіти, яка спрямована на те, щоб
розвивати студента, його здібності, збагачувати соціальний досвід, і потребує оновлення досягнень
лінгвопедагогіки, зокрема оновлення змісту і методики навчання дисциплін мовно-методичного циклу.
© Бірюк Л.Я., 2004
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Науковці В. Андрущенко, В. Бондар, М. Вашуленко, І. Шапошнікова констатують, що на сьогодні, як у
сфері проектування, так і в практиці навчання відсутня повноцінна реалізація особистісно зорієнтованої
парадигми освіти, що забезпечує унікальність кожного студента і забезпечує можливість індивідуальної
освітньої траєкторії. Тобто класична дидактика вищої школи з її закономірностями, принципами,
формами та методами навчання, що вже склалися, не завжди оперативно реагує на інноваційні освітні
процеси, а іноді й стримує їхнє впровадження в масову практику. Очевидно, необхідна деяка проміжна
ланка, яка дозволила б реально зв’язати теорію та практику оволодіння певним предметом, зокрема
формування комунікативної компетентності в процесі засвоєння "Шкільного курсу російської мови з
методикою її викладання".
Останнім часом з’явилася низка наукових праць, присвячених аспектам підготовки вчителів нового
покоління. Серед них найбільшої уваги, на нашу думку, заслуговують дослідження О.О. Абдуліної,
В.П. Андрущенка, Б.А. Грицюк, Н.Ф. Білокур, В.І. Бондаря, М.С. Вашуленка, Б.С. Гершунського,
Ф.Н. Гонобліна, В.І. Загвязінського, В.Г. Кременя, Н.В. Кузьміної, Ю.Н. Кулюткіна, О.Г. Мороза,
А.І. Піскунова, О.Я. Савченко, Р.П. Скульського, В.О. Сластьоніна та ін., що розкривають основні
тенденції, соціально-педагогічні механізми та специфіку підготовки фахівців педагогічної сфери
діяльності. Науковцями визначені компоненти педагогічної діяльності вчителя, структура, зміст і об’єм
професійно-педагогічних умінь, необхідних йому для ефективної діяльності [4; 5; 6; 7].
Аналіз психолого-педагогічних джерел дозволяє зробити висновок, що, незважаючи на значну
кількість досліджень з проблеми вузівської підготовки майбутнього вчителя початкової школи,
формування його професійної комунікативної компетентності з російської мови ще потребує окремої
уваги. Цій проблемі й присвячена наша стаття. До основних завдань висвітлення проблеми ми відносимо
розгляд понять "компетенція", "компетентність", "комунікативно-діяльнісний підхід" до формування
професіоналізму вчителя початкової ланки освіти у процесі засвоєння "Шкільного курсу російської мови
в початкових класах з методикою його викладання". Технологія формування комунікативної
компетентності з російської мови у майбутніх учителів початкових класів є складовою технології
формування професійної компетентності педагога і базується на ряді сучасних підходів до створення
навчально-виховних систем у вищому освітньому закладі.
Руйнування старих стереотипів мислення потребує включення у вирішення цього фундаментального
завдання нових прогресивних сил. Пріоритетна роль відводиться тут майбутнім педагогам, яким
належить формувати нове світорозуміння, що виходить з наступних взаємодоповнюючих парадигм:
холістичний підхід до світу як цілісної системи; синергетичний підхід до створення систем (освітніх);
гуманістичний підхід до людини, яка живе в цьому світі; компетентнісний підхід в освіті; діяльнісний
підхід до створення навчально-виховних систем; комунікативно-діяльнісний підхід до формування
комунікативної компетентності педагога в процесі засвоєння мови.
У методиці викладання другої мови відомі декілька основних підходів до її вивчення:
- у 50-60 рр. сформувався порівняльний підхід (рідна мова стає засобом викладання, основний
принцип – свідоме засвоєння навчального матеріалу). Основні різновиди – свідомо-порівняльний,
свідомо-практичний, лексико-перекладний, граматико-перекладний;
- у 60-70 рр. засвоєння мови переорієнтувалася на структурно-функціональний підхід (вивчення
мови як засобу спілкування, звертається увага на формування аудитивних умінь, уміння говорити поряд з
читанням і письмом);
- у 70-80 рр. комунікативний підхід (визначено науково-теоретичні засади, сформульовані принципи
комунікативного методу);
- у 1980-2000 рр. зазначений підхід набув такого розгалуження: комунікативно-функціональний,
комунікативно-діяльнісний, комунікативно-особистісний, системно-комунікативний.
Концептуальні положення діяльнісного підходу полягають у тому, що діяльність людини
розглядається як форма активної цілеспрямованої безпосередньої і опосередкованої взаємодії людини з
оточенням. Звідси – мовленнєве спілкування і процеси, що його реалізують, – слухання з розумінням,
говоріння, читання і письмо складають різні боки мовленнєвої діяльності [8]. Тому досягнення мети
комунікативно орієнтованого навчання під час оволодіння шкільним курсом російської мови і методики
її викладання – оволодіння методикою формування комунікативної компетенції як мовленнєво-мовнометодичного конгломерату.
На нашу думку, прогресивним є створення у вищому освітньому закладі навчально-виховних систем з
урахуванням діяльнісного підходу до навчання та комунікативно-діяльнісного підходу до формування
комунікативної компетентності майбутнього педагога у процесі засвоєння мови.
У рамках теорії діяльності (П.К. Анохін, М.В. Дьомін, В.П. Зінченко, О.М. Леонтьєв, О.О. Леонтьєв,
М.С. Каган, О.В. Петровський, С.Л. Рубінштейн та ін.) такий підхід може бути визначено як
комунікативно-діяльнісний. Для нього характерний високий рівень мотиваційної готовності,
особистісної зацікавленості, інтелектуальних, мовленнєвих і комунікативних здібностей студентів.
Навчання в рамках цього підходу повинно носити активний, пізнавально-перетворюючий характер.
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Комунікативно-діяльнісний підхід до навчання мови бере свій початок у наукових дослідженнях, що
проводилися прикладними лінгвістами Британських університетів наприкінці 1970-х і на початку 1980-х
років. Головна ідея цього підходу полягає в тому, що студенти (учні), щоб стати активними
користувачами мови, повинні не тільки здобувати знання (наприклад, знати граматичні, лексичні або
вимовні форми), а й розвивати навички та вміння використання мовних форм для реальних
комунікативних цілей. Після виходу у світ книг Відоусана "Teaching Language as Communication" у 1978
[9] та Вілкінса "Notional Syllabuses" у 1976 році [10], які проклали шлях до комунікативного підходу,
автори програм і навчально-методичних матеріалів почали вирізняти комунікативні функції, які виконує
мова і які мають безпосереднє відношення до вивчення мови.
Беручи початок з вищезгаданих досліджень і практичних надбань, сучасне комунікативно орієнтоване
навчання мов продовжує звертати чималу увагу на підготовку студентів з огляду на професійну
діяльність: навчати учнів використовувати мову в реальних життєвих ситуаціях за допомогою створення
на уроках у школі якнайбільшої кількості ситуацій спілкування і заохочення учнів до участі в них.
Науковці М. Вашуленко, І. Ґудзик, Г. Коваль, Т. Ладиженська, М. Львов, Л. Хорошковська та ін. у своїх
дослідженнях наголошують на переорієнтації лінгвістики та лінгводидактики з вивчення системи в
статиці на дослідження функціонування різних підсистем у процесі спілкування, на ознайомлення з
текстом як основною одиницею мовлення. Відповідно до цього у процесі засвоєння майбутніми
спеціалістами методичних аспектів навчання мови повинна надаватися перевага комунікативним
завданням, які, в свою чергу, розвиватимуть комунікативні уміння, навички і формуватимуть
комунікативний досвід, тим самим створюватимуться передумови для оволодіння комунікативною
компетентністю.
На основі наявних реалій пілотажної розвідки щодо сформованості комунікативної компетентності
педагогів початкової ланки освіти та врахуванні пріоритетності комунікативно-діяльнісного підходу при
оволодінні мовою у науково-методичному просторі, ми розробили модель комунікативно-орієнтованої
професійної підготовки майбутнього фахівця початкових класів, у якій органічно поєднуються такі
складові: компетентність (на основі оволодіння компетенціями); особистісна орієнтація; професійна
позиція педагога.
Конкретизуємо складові професійної моделі майбутнього спеціаліста початкової школи. Зупинимося
на поняттях, що виражають вузлові позиції окресленої проблеми, "компетентність", "компетенція".
Термін "компетенція" в перекладі з латинської мови (competо – відповідаю, добиваюсь) означає коло
питань, в яких людина добре поінформована, володіє знаннями і досвідом в тій чи іншій сфері.
Компетентна в певній галузі людина володіє відповідними здібностями, знаннями, практичними
вміннями, що дозволяють їй обґрунтовано міркувати про цю галузь і ефективно діяти в ній.
Поняття "компетенція" не є новим у вітчизняних методиках навчання. Наприклад, лінгвістичні
компетенції давно розглядаються спеціалістами методики навчання мов. В останні роки поняття
"компетенція" стало все більше виходити на загальнодидактичний, загальнопедагогічний і
методологічний рівень. Це пов’язано з його системно-практичними функціями та інтеграційною
метапредметною роллю в загальній освіті. Посилена увага до цього поняття зумовлена також
рекомендаціями Ради Європи, що стосуються оновлення освіти.
Ми розуміємо компетенцію як сукупність взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь,
навичок, способів діяльності), що задаються відносно до певного кола предметів і процесів та є
необхідними якісно продуктивно діяти у відношенні до них.
У словниках "компетентність" визначається як характеристика особистості, що володіє знаннями, які
дозволяють судити авторитетно про що-небудь. Компетентність зазвичай визначається переважно як
сполука психічних якостей, що дозволяє діяти самостійно і відповідально (дієва компетентність), як
володіння людиною здатністю і умінням виконувати певні трудові функції. Не відкидаючи таке
розуміння компетентності, підкреслимо його переважно психологічний характер.
Цікавим є соціологічний підхід до визначення компетентності, в яких особистісні і соціальні аспекти
взаємопов'язані. Відправною точкою такого взаємозв’язку може виступати буквальне трактування
терміна "компетенція" (від лат. competo - добиваюсь, відповідаю, підходжу) – 1) коло повноважень, що
представлені законом, статутом, чи іншим актом органу чи посадовій особі; 2) знання, досвід у тій чи
іншій галузі. Також терміном "компетентність" визначають рівень, ступінь обізнаності спеціаліста в
своїй професійній діяльності. Компетентність виступає як похідне від професійного досвіду, як
можливий наслідок його накопичення протягом професійного життя і діяльності. Тому є можливим
виділення ряду аспектів компетентності:
· змістовий – знання, досвід, уміння, повноваження;
· предметний – конкретна сфера діяльності, де вона виявляється;
· рівневий – орієнтація на певну повноту знань, досвіду, умінь, повноважень (що дозволяє говорити
про відповідну міру компетентності);
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· юридично-правовий – фіксувати можливість займатися певною професійною діяльністю (і,
звичайно, мати відповідну для цього міру компетентності) в тих чи інших законодавчих актах;
· особистісний – включає самооцінку людиною своєї відповідності цим вимогам (відповідаю,
підходжу") і його активну життєву позицію щодо досягнення певних цілей і результатів ("добиваюсь").
Розглядаючи термін "компетентність" відповідно до її носіїв, можна виділити компетентність окремої
особистості, компетентність різних соціальних груп (зокрема, професійну компетентність педагогів,
лікарів тощо).
Оцінюючи компетентність спеціаліста, можна визначити її структуру: види, рівні, межі. Види
компетентності класифікуються за різними підставами. Так, А.К. Маркова пропонує методику, що
дозволяє визначити рівні компетентності: загальна, спеціальна, соціальна, соціально-психологічна та
екстремальна [11].
Словник іншомовних слів визначає поняття "компетентність" як "авторитетність, обізнаність,
володіння необхідними компетенціями для фахового розв’язання проблеми", доведена готовність до
діяльності [12: 541]. Компетентнісний підхід відповідає фундаментальним цілям освіти, сформульованим
у документах ЮНЕСКО – навчити отримувати знання (вчити вчитися); навчити працювати і заробляти
(навчання для праці); навчити жити (навчання для буття); навчити жити разом (навчання для спільного
життя) [13; 2].
Отже, компетентність – це володіння людиною відповідною компетенцією (компетенціями), яка
включає його особистісне відношення до неї і до предмета діяльності.
У педагогічній діяльності необхідно розрізняти ці поняття, маючи на увазі під компетенцією наперед
задану вимогу (норму) до освітньої підготовки майбутнього фахівця початкової ланки освіти, а під
компетентністю – вже сформована його особистісна якість і мінімальний досвід у відношенні до
діяльності в заданій сфері (для нашого дослідження – володіння комунікативною компетентністю).
Компетентність майбутнього педагога визначає цілий спектр його особистісних якостей: когнітивну,
операційно-технологічну, мотиваційну, етичну, соціальну, рефлексивно-оцінну, світоглядну, поведінкову
тощо. Компетентність передбачає мінімальний досвід володіння компетенцією, її використання в
практичній діяльності.
Сучасні вчені в галузі педагогіки виділяють у структурі професійної компетентності вчителя такі її
складові: психолого-педагогічні знання; теоретико-практичні й методичні вміння; педагогічні вміння;
педагогічні здібності.
Суть теоретичної готовності вчителя до діяльності передбачає наявність у нього аналітичних,
прогностичних, проективних умінь. Зміст практичної готовності вчителя виражається у зовнішніх
уміннях, тобто у діях, які можна спостерігати. До них належать комунікативні (перцептивні,
педагогічного спілкування, педагогічна техніка) і організаторські (мобілізаційні, інформаційні,
розвивальні, орієнтаційні), здатність до практичного розв’язання завдань, що забезпечується уміннями й
навичками педагога.
Комунікативна компетентність і раніше була характеристикою, типовою для педагогічної діяльності.
Але сьогодні володіти нею особливо важливо з огляду на те, що, як ніколи, збільшилася кількість,
частотність і різноманітність контактів. Як повітря, необхідна культура спілкування, формування якої
найчастіше розпочинає вчитель молодших класів. Комунікативна компетентність передбачає особливий
вид спостережливості, вміння діагностувати й усувати недоліки чи труднощі в спілкуванні школярів,
здатність до контакту, володіння спеціальними технологіями і техніками.
Необхідно розрізняти просто "компетенції" від "освітніх компетенцій". Компетенції для студента – це
образ його майбутнього, орієнтир для досягнення (компетенція громадянина, компетенція виборця
тощо).
За визначенням А.Хуторського, "освітня компетенція – це сполука взаємопов’язаних смислових
орієнтацій, знань, умінь, навичок і досвіду діяльності учня, необхідних для здійснення особистісної і
соціально-значущої продуктивної праці у відношенні до об’єктів реальної дійсності" [14:62].
Підсумовуючи вищезазначене, ми можемо констатувати, що формуванню професійної
компетентності майбутнього вчителя початкової школи сприяють визначення комунікативної
компетенції та на її основі розвиток комунікативної компетентності з російської мови, а також
урахування особливостей сучасної лінгводидактики – комунікативно-діяльнісного підходу в оволодінні
мовою, а також проектування моделі формування комунікативної компетентності майбутнього фахівця
початкової ланки освіти.
Подальшого дослідження, на наш погляд, потребує детальний розгляд комунікативної компетенції з
"Шкільного курсу російської мови в початкових класах" та методики розвитку вищевказаної
компетентності майбутнього спеціаліста початкової школи в умовах навчання у вищому освітньому
закладі.
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Матеріал надійшов до редакції 2.11.2004 р.
Бирюк Л.Я. Формирование коммуникативной компетентности по русскому языку в процессе
профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов.
В статье рассматривается проблема развития профессиональной коммуникативной компетентности
будущего учителя начальной школы по русскому языку.
Biryuk L.Ya. The Development of Professional Communicative Competence of the Future Teachers of
Primary School in the Russian Language.
The article is devoted to the problem of the development of professional communicative competence of the future
teachers of primary school in the Russian language.
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ЄВРЕЙСЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО ВОЛИНІ В КОНТЕКСТІ ПОЛІЛОГУ КУЛЬТУР
(др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст.).
Здійснено ретроспективний аналіз становлення єврейської освіти на Волині у полілозі культур цього
краю.
На сучасному етапі національного духовного відродження значної ваги набуває звернення до
історичного розвою культури і освіти різних регіонів України, зокрема і Волині (центром якої було
м. Житомир).
На території Волині крім українців проживали польська, єврейська, російська, німецька і чеська
меншини. За даними професора О.М. Іващенко, у шести тис. містечкових сіл проживали євреї, які
славилися кравецькою, ремісничою, комерційною та іншими суспільно-корисними справами.
Зрозуміло, що єврейська громада всіляко підтримувала прагнення дітей до здобуття всебічної освіти.
Цьому сприяли і Волинські громадські товариства.
Розвиток освіти євреїв на землях багатонаціональної Волині відбувався в надзвичайно складних
соціально-економічних, суспільно-політичних і правових умовах. Євреї, виховуючи своїх дітей, перш за
все дбали про їхню релігійну освіту, яка полягала у вивченні молитов, читанні катехізису та великої
кількості єврейських богословських книжок. Заради цього їхні батьки на власні кошти утримували
хедери.
Як зазначають історики-краєзнавці (О. Іващенко, Ю. Поліщук, Н. Рудницька), хедер на Волині був
надзвичайно важливим у системі традиційної єврейської освіти, де не було місця ні світським предметам,
ні професійному навчанню. Дитина приходила до хедеру приблизно з 5 років (іноді раніше), а
закінчувала повний курс навчання у віці 13-15 років. Учням не ставились оцінки за їхні знання і не
присвоювалась кваліфікація.
Розпочиналося навчання з ознайомлення дітей з абеткою та назвами літер. Оволодіння грамотою на
івриті було надто складною справою для дитячого розуміння, оскільки в домашньому спілкуванні діти
послуговувались мовою ідиш. З метою полегшення цього процесу вчителем використовували спеціальні
листки для наочності. Методи навчання були примітивними, раз і назавжди встановленими
(спостереження дітей за літерами, голосне промовляння складів, окремих звуків, а також повторення
вголос, колективне читання, бесіди та ін.).
Вивчивши букви, учень вчив слова і починав читати молитви. Оскільки не було букварів та збірників
спеціальних текстів, замість підручника використовували молитовник,. Письму також не вчили. Батьки,
які бажали, щоб їхні діти навчилися писати, домовлялися з вчителями про додаткові уроки за
відповідною доплату.
Навчившись читати молитовник, хлопчики отримували можливість стежили за відправою служби в
синагозі й брати участь у молитві. Тексти молитов, які діти вчили, були здебільшого на івриті. Оскільки
євреї на Волині спілкувалися на ідиш, то вони часто не розуміли змісту прочитаного. Проте іврит
вважався священною мовою, а володіння нею – важливою умовою для вивчення рабіністичних текстів.
Навчальна та релігійна література на ідиш у хедері практично не використовувалася.
Після оволодіння навичками читання учні переходили до вивчення Тори. Кожного тижня вивчався
розділ Тори, який у наступний Шаббат повинен був читатися у синагозі. Учні, особливо початківці, не
могли засвоїти весь розділ за 6 днів, проте розпочинали вивчення наступного [1: 59-69].
Саме вивчення Тори в хедері практично полягало в дослівному послідовному перекладі слів тексту.
Спочатку слово читалося вголос, а потім перекладалося на ідиш (мову, якою у XIX столітті на Волині не
було надрукованого повного перекладу Тори). Кожне слово із тексту перекладалося окремо, зі
збереженням порядку слів оригіналу. Тому часто вираз, який мав декілька значень, перекладався
однаково. У 1894 році у 780 хедерах навчалося 10110 учнів [2:76], а у 1902 р. у 660 хедерах навчалося
11038 учнів [3].
Для забезпечення навчання сиріт і дітей з бідних єврейських сімей існували талмуд-тори. Вони
утримувались на кошти єврейських громад, пожертвування заможних євреїв. Інтенсивний розвиток
талмуд-тор на Волині розпочався наприкінці ХІХ ст., коли, керуючись ідеями Гаскали, все більше
освічених євреїв-громадян усвідомлювали необхідність освіти для дітей та юнацтва. Ще у середині
ХІХ ст. відомою була лише Ізяславська талмуд-тора (навчалося 24 учні) [4: 48], а з 1865 р. працювала
Житомирська талмуд-тора (15 вчителів навчали 120 учнів) та Острозька (навчалося 10 учнів) [5: 39].
Відкриття таких шкіл було пов’язане з подоланням багатьох бюрократичних перешкод, тому іноді
вони діяли таємно (нариклад, дві талмуд-тори працювали у місті Дубно в 1854 році [4:22]).
© Борейко О.М., 2004
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Система навчання у талмуд-торах у другій половині ХІХ століття була подібною до тієї, що
використовувалося у хедерах. Відрізнялися ці заклади лише кількістю учнів та вчителів. З метою
підвищення рівня і збагачення змісту викладання в талмуд-торах Міністерством народної освіти у 1852
році було розроблено програму викладання єврейських навчальних предметів у єврейських училищах та
перелік релігійних статей, якими повинні були оволодіти учні [6: 41-43].
Для вивчення російської мови й арифметики, згідно з програмою, відводилося 5 год. на тиждень. У
цих школах, у кращому випадку, вчили читати, механічно молитися й іноді трохи писати. Талмуд, як і
інші релігійні тексти, вчили примітивно, шляхом механічного зазубрювання [7: 8].
До цього потрібно додати, що з 1859 року до навчальних програм талмуд-тор повинні були
обов’язково запроваджуватися загальноосвітні предмети, а вчителями шкіл призначалися такі особи, які
отримали відповідну педагогічну освіту. Проте втілення в життя цієї постанови уряду було надто
складним у зв’язку з відсутністю відповідних кадрів та браком коштів.
Загальний рівень знань учнів талмуд-тор також був дуже низьким, а навчання мало вузькорелігійне
спрямування. Проте малозабезпеченість єврейських громадян виправдовувала існування талмуд-тор як
освітніх інституцій. Кореспондент газети "Волинь" у ті часи повідомляв з Овруча: "Утворення талмудтори є необхідним у нашому місті. Є величезна маса бідняків, які неспроможні забезпечити своїм дітям
хоч елементарну освіту, як із Закону Божого, так і з російської мови" [8:1].
Наприкінці ХІХ століття на Волині розпочинають свою освітню діяльність талмуд-тори нового типу.
Вони стають важливим засобом початкової єврейської освіти. Вдосконалюється і зміст їхньої діяльності.
Окрім традиційних предметів єврейської національної освіти (Тора, молитви, давньоєврейська мова,
ідиш), вивчалися російська мова, арифметика, історія, географія, малювання, правопис, співи,
гімнастика. Таким чином, у більшості талмуд-тор нового типу Волинської губернії зросла кількість
навчальних предметів, а знання учнів ставали ґрунтовнішими.
У зв’язку з цим на нараді громадського об’єднання євреїв (Товариства з поширення освіти серед
євреїв) у 1910 році наголошувалося: "Реформована талмуд-тора значною мірою наближається до
нормального типу елементарної школи. У більшості випадків вона дає ґрунтовну початкову освіту із
загальних предметів, тобто з російської граматики, арифметики тощо. Постановка викладання
єврейських предметів у більшості випадків більш чи менш правильна... Ми вже не зустрінемо тут
безмежної кількості часу, присвяченого єврейським предметам, які доводять дитину до виснаження і
засвідчують лише безсилля школи, нездатність її в нормальних умовах дати знання, які потрібно.
Взагалі, педагогічні й гігієнічні умови в реформованій талмуд-торі, якщо і не завжди нормальні, то
наближаються до норми" [7:8].
У цей період на Волині існували також і бет-мідраші – будинки навчання, де вивчалася релігійна
література, молитви [9: 931] (так називали приміщення, де євреї збиралися для молитви, здійснювали
обряди та ритуали). У невеликих містечках Волині молитовні школи часто виконували функції синагоги.
Приміщення ці, як правило, не відповідали вимогам навчального закладу.
Необхідно зазначити, що популярність бет-мідрашів була великою, оскільки учні користувалися
майже повною свободою (вони з ранку до вечора вивчали Тору та іншу релігійну літературу). Ця система
давала найширші можливості для розвитку творчих здібностей. Відсутність класно-урочних занять,
іспитів, плати за навчання, всебічна підтримка учнів членами єврейської громади стимулювали інтерес
до навчання у бет-мідрашу. Учні в школі не лише вивчали релігійну літературу, а й молилися.
Важливо, що учні, за відсутності помешкання могли ночувати на лавах у шкільному приміщені.
Також община за свої кошти закуповувала книги, паливо, свічки. Харчувалися діти в членів єврейської
общини, по черзі щодня в іншій сім’ї. При школах, у більшості випадків, працювали бібліотеки. Бетмідраші будувалися й утримувалися на кошти єврейських громад та за рахунок приватних осіб. Вони
функціонували практично в усіх містах і містечкових селах Волині, де були значними єврейські громади
[10:119-120].
Як свідчать архівні джерела, на початку ХІХ ст. у Волинській губернії нараховувалося 53 молитовні
школи [11: 26-32], а в 1854 р. – 245. Їх відвідували 12967 євреїв [4: 48] з 17220 жителів. Протягом
ХІХ століття, зростаючи чисельно, єврейське населення губернії турбувалося про швидке збільшення
кількості синагог і молитовних шкіл (лише у 1899 році в місті Житомирі учні відвідували 51 молитовну
школу) [12: 24-29].
У зв’язку зі зростаючими потребами єврейських громад кількість молитовних шкіл весь час
змінювалася, що і викликало проблеми, пов’язані з їх відкриттям й утримуванням.
Суттєво, що єврейські навчальні заклади фінансово не залежали від держави. Влада не втручалася в
навчально-виховний процес, а лише прагнула певним чином регулювати процес освіти єврейських дітей і
молоді. Зокрема, було прийнято ряд урядових документів, які надавали єврейським дітям та підліткам
права на навчання в усіх державних і приватних навчальних закладах імперії. Однак єврейські навчальні
заклади продовжували діяти поза контролем і впливом держави. Тому в 1846 році уряд запровадив
обов’язкове вивчення в єврейських навчальних закладах російської мови.
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Отже, на Волині діяла ціла низка єврейських шкіл, серед яких можна виділити: хедери, талмуд-тори
та бет-мідраші, які надавали дітям початкову освіту.
Значну допомогу єврейській громаді у піднесенні її освітнього й культурного рівнів надавали
бібліотеки. На початку XIX ст. вони працювали при благодійних товариствах, молитовних будинках і
мали переважно єврейську релігійну літературу. З 1866 року частина єврейських громадян відвідувала
Житомирську російську публічну бібліотеку, яка мала багатий книжковий фонд. Проте у ній майже не
було літератури на єврейську тематику, не виписувались єврейські періодичні видання. Дорого
коштувало й обслуговування. У 1873 році бібліотеку відвідали 3681 євреїв з 9112 відвідувачів (учні
Житомирського рабинського училища відвідали бібліотеку 3363 разів).
У зв’язку з цим, варто відзначити діяльність продавця книг Г.Скоморовського. У нього щомісячна
плата за читання книг на івриті становила 40 коп., а за періодику – 20-30 коп. За вільне необмежене
користування його бібліотекою читачі платили щомісячно 20 крб. Це було дорого для більшості євреїв
міста Житомира. Про проблеми із забезпеченням періодикою писала "Недельная хроника Восхода":
"Єврейські видання в Житомирі отримують в дуже обмеженій кількості. Виписують у нас газети
переважно багачі, але читати хочеться багатьом. І ось кожний ранок квартира єврейського
розповсюджувача кореспонденції буквально потрапляє в облогу кількох десятків євреїв різного віку і
статі, які прагнуть друкованого слова і накидаються на всякий свіжий друкований орган, як на якийнебудь скарб" [13:2].
З подання молоді єврейської громади міста Житомира у 1882 році вийшла пропозиція створити
громадську бібліотеку. Збирали гроші, книги й періодичні видання. Більшість літератури було
подаровано рабином Житомира І.Кулішером. У фонді бібліотеки нараховувалось майже 200 книг з
іудаїзму на івриті, була велика кількість літератури російською та німецькою мовами [13: 3].
Варто відзначити, що тогочасна діяльність значної кількості єврейських приватних навчальних
закладів потребувала забезпечення учнів підручниками, навчальними посібниками і літературою,
виданих російською мовою. З приводу цього І.Кулішер вніс Петербурзькому товариству поширення
освіти серед євреїв пропозицію про створення бібліотеки для учнів приватних училищ Житомира. У
відповідь сам ініціатор справи пожертвув 30 книг, а товариство надіслало 97 книг з видань, які були
допущені до використання в народних училищах, а сам ініціатор справи пожертвував 30 екземплярів
[14:2].
Потрібно зазначити, що наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. в Житомирі діяло близько 20 друкарень.
Найбільш відомі були єврейські М.Дененмана, А.Штеренберга, М.Бродовича. Види їх друкованої
продукції були досить різноманітними: від урядових постанов і канцелярських бланків до газет і книжок.
Деякі друкарні спеціалізувалися на випуску учнівських зошитів, літографій тощо. На обкладинках майже
всіх періодичних видань Волині друкувалися видавничі та книготоргівельні списки літератури, котрі
репрезентували видання нових книг та їх наявність у книгарнях.
Ще у 60-х роках ХІХ століття досить відомою на Волині була друкарня І.Бакста. У 1861 році вийшла
з друку книга "Первоначальные наставления в русском языке" [15: 1]. Видання цього навчального
посібника мало важливе значення, хоча й викликало ряд критичних зауважень з боку вчителів.
Критикувалися порядок викладення матеріалу (букви вивчалися згідно з порядком абетки), дрібний, хоч і
чіткий, шрифт, зміст статей для читання та переказу, вірші для розвитку пам’яті. У надрукованих творах
не були вказані автори, зустрічалися орфографічні помилки, недоліки у змісті молитов тощо. Викладач
Житомирського рабинського училища І. Бакст, розуміючи значення букваря для початкового навчання,
часто дарував його різним навчальним закладам. У 1861 році він передав 10 примірників книги недільній
і святковій школі при хорі Волинського єпископа [16: 1].
Як свідчать архівні дані, у 1914 році в Житомирі функціонувало 16 друкарень, власниками 13 з них
були євреї: М. Катерберг, М. Дененман, М. Розенблат, Й. Блох, У. Ротенберг. Літературу, надруковану
ними, продавали у 91 книжковому магазині й крамницях Волинської губернії. Використовуючи свої
друкарні, наприкінці XIX ст. євреї Волині були досить добре забезпечені навчальною й іншою
літературою. У Житомирі почали випускати щорічну "Пам’ятну книжку для євреїв" російською мовою, в
якій містилися офіційні повідомлення, відомості з історії, культури, релігії, статистичні матеріали цього
народу [17].
Отже, потужна єврейська громада Волині була чималим акумулюючим центром Волинської
культури.
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(вт. пол. ХІХ – нач. ХХ в.).
Осуществлен ретроспективный анализ становления еврейского образования на Волыни в контексте
полилога культур этого края.
Boreyko A.M. Jewish Schools in the Polylog of Cultures in Volyn Region
(the Second Half of the XIXth – the Beginning of the XX Century).
The article deals with the analysis of the development of Jewish education in the polylogy of cultures
in Volyn region.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ДЕСТРУКТИВНОЇ ГРУПИ НА ОСОБИСТІСТЬ
Досліджується феномен маніпуляції індивідуальною та масовою свідомістю на основі аналізу
особливостей впливу на особистість деструктивних груп. Аналізується формування індивідуального та
групового досвіду як елементів механізму залежності особистості від групових процесів.
Сучасна людина перебуває в полі впливу на індивідуальну та масову свідомість. Ці процеси є
важливими чинниками розвитку сучасної цивілізації. У ХХ – ХХІ століттях за умов розвитку технологій
маніпуляції індивідуальною та масовою свідомістю з'явилися такі явища, як інформаційна війна та
інформаційний тероризм.
Проблемами інформаційних війн займаються В.А. Щербак, М.О. Попов, А.Г. Лук'янець, С.О. Печоров, А.В. Тимченко, О.А. Порхну, А.О. Рось, І.В. Замаруєва, В.Л. Петров та ін. Принципи
маніпулятивного впливу досліджують О.В. Вознюк, С.Г. Кара-Мурза, Є.І. Головаха, Н.В. Паніна,
Е.Л. Доценко, Р. Чалдіні та ін., а вплив деструктивних груп – В.В. Целікова, С. Хассен, Є.М. Волков та
ін.
Мета статті – дослідження особливостей маніпуляції індивідуальною та масовою свідомістю в межах
так званих деструктивних груп.
За умови соціально-економічної кризи, значного падіння життєвого рівня, втрати віри в здатність
владних структур вивести країну із кризи, знайти соціальну базу, яка сліпо кориться екстремістським
закликам спрямувати людей на заздалегідь безглузді й навіть абсурдні дії зовсім неважко [1].
До найпоширеніших методів, які використовують екстремісти належать: терористичної акції,
розпалювання конфліктів, провокації та ін.
Щоб досягти певних цілей лідери створюють свої організації, групи (релігійні, військово-патріотичні,
молодіжні та ін.). І не завжди ці організації, групи дійсно відстоюють інтереси та потреби своїх членів.
Психологи, педагоги, політики вже давно відкрили феномен групового впливу як могутнього фактору
регулятора поведінки та діяльності особистості.
Але цей вплив може носити не тільки конструктивний, позитивний характер, але й бути
деструктивним, негативним по відношенню до особистості [2]. Отже, темою цієї статті є визначення
ознак деструктивної групи, вивчення умов, при яких у групі можуть початися деструктивні процеси.
Особистість у групі переживає та проживає не тільки свій індивідуальний, але й груповий "досвід". А
це може призвести до сильної залежності особистості від групових процесів. Що в свою чергу може
стимулювати формування групового тиску у формі безконфліктного прийняття учасником групи думок,
ідей, цінностей групи (так зване групове навіювання). В цьому випадку лідер групи починає набувати
харизматичного характеру, стає диктатором, незаперечним авторитетом. Система прийняття рішень
здійснюється лідером та його найближчими помічниками і повинна сприйматись іншими членами групи
беззастережно [3].
Прикладом такої групи та її функціонування може бути ситуація, яка виникла у 80-ті роки ХХ ст.
(м. Житомир, 30Ш № 19). Опишемо цю ситуацію.
У школі був створений спеціалізований клас із старшокласників-футболістів. Він знаходився у стані
"деструктивної групи". Перебування в групі (футбольній команді) сприймалося учнями як
безальтернативний спосіб життя особистості: старшокласники були переконані, що поза групою
(командою) вони будуть як "риба без води", тобто поза групою вони нормально існувати не можуть (ні
психічно, ні навіть фізично). Для них школа стала ділитися на "Ми" та "Вони". Неформальний лідер –
капітан команди – одержав можливість контролювати свідомість членів групи, тобто маніпулювати
свідомістю групи. Головним моральним пріоритетом став принцип одностайності, однодумства в групі.
Всі сили працювали на те, щоб тримати її членів разом. Це стало мірою бажання членів групи –
триматись разом, залишатись разом як група, належати групі. Результатом такої діяльності стало те, що
група повністю вийшла з-під контролю адміністрації школи, почала сама встановлювати порядки на
уроках та перервах. Учителі стали приходити в цю групу зі страхом.
Історія ця закінчилася тим, що новий класний керівник зміг перевести групу із деструктивного стану
в конструктивний. Він запропонував свій алгоритм вирішення проблеми та успішно його реалізував. Поперше, старостою класу він призначив неформального лідера класу – капітана команди. Тим самим він
зменшив деструктивний вплив лідера, який тепер, хоча і формально, але повинен був підтримувати
класного керівника та адміністрацію школи. По-друге, він виділив із членів групи тих, хто здатен був
негативно віднестись до ідеї маніпулювання, мав стійкі гуманістичні цінності. З них був створений актив
класу, на який міг розраховувати класний керівник. По-третє, вдалося створити певну "критичну масу"
активу класу, який і переборов сам, своїми силами, деструктивні тенденції групи.
© Вірковський А.П., 2004
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Можна зробити певні висновки щодо особливостей деструктивної групи:
· Деструктивізм групи полягає не в її ідеях, меті, а в способі групового впливу на членів групи, в
тому, що група робить по відношенню до особистості.
· Зворотний зв’язок односторонній, однонаправлений. Група в особі її лідера впливає на
особистість, зворотний вплив відсутній.
· Особистості не розпізнають, не сприймають маніпуляцію з боку лідера і тому не чинять опору,
перетворюються на маріонеток.
· Формується завищена оцінка влади (сили) групи, впевненість в істинності групової моралі.
· З’являються групові стереотипи (поведінка, стиль життя, зовнішні атрибути), які заохочуються
групою.
· Культивується насилля (тиск групи) для підтримання групової однорідності.
Усі ці особливості надають можливість лідерам групи приймати ризиковані, "дикі", нереалістичні
рішення: наприклад, отруєння людей в токійському метро ("Аум Сенрікьо"), заклик до смерті ("Біле
Братство") та ін. [4].
Висновки:
1. Груповий вплив – сильний регулятор поведінки і діяльності людини. Вплив групи на особистість
може носити не тільки позитивний, але й негативний характер, може бути не тільки конструктивним, але
й деструктивним. Деструктивний вплив залежить від способу групового впливу на членів групи.
2. Ознаки деструктивності в групі: односторонній, однонаправлений зворотній зв’язок: від лідера до
членів групи, а не навпаки; члени групи не усвідомлюють, що ними маніпулюють, безконфліктно
приймають рішення директивного лідера, який для них стає харизматичною постаттю; визначається
пріоритет групової думки над думками окремих особистостей; низький рівень соціалізації; для лідера
основним є не формування соціальних навичок у членів групи, а контроль за їх свідомістю; учасники
організації (групи) схильні не виявляти особисті думки, відмовляться від власних шляхів рішення заради
можливості "належати" групі.
3. Лідер групи має небезпеку перейти межу між конструктивним та деструктивним впливом групи на
особистість, тому що, з одного боку, сильний вплив на групу дає лідеру значні переваги та вигоди, з
іншого боку, значна кількість людей типу "масової людини" схильна до перекладання відповідальності
на інших, на лідерів.
4. Важливим засобом створення конструктивної організації (групи) є ціннісно-мотиваційна система
лідера, його відношення до проблеми маніпулювання іншим людом як негативного явища. Заперечення
використання вини та страху як засобів маніпулювання членами групи. Забезпечення зворотного зв’язку
з групою.
Все викладене вище потребує подальшого експериментального дослідження.
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Вирковский А.П. Особенности влияния деструктивной группы на личность.
Исследуется феномен манипуляции индивидуальным и массовым сознанием на основе анализа
особенностей влияния на личность деструктивных групп. Анализируются процессы формирования
индивидуального и группового опыта как элементов механизма зависимости личности от групповых
процессов.
Virkovsky A.P. The Peculiarities of the Influence of the Destructive Group on a Personality.
The phenomenon of manipulation of individual and mass consciousness on the basis of the analysis of the
peculiarities of the influence of destructive groups on a personality is researched. The processes of the formation
of individual and group experience as the elements of the mechanism of personality dependence on group
processes are analyzed.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Аналізуються концептуальні підходи до педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти.
Початок другого тисячоліття характеризується глобалізацією суспільного розвитку, зближенням
націй, народів, держав, освітніх систем. Відбувається перехід людства від індустріальних до науковоінформаційних технологій, які значною мірою базуються на інтелектуальній власності, знаннях і
визначаються рівнем наукового потенціалу країни.
Розвиток України визначається у загальному контексті європейської інтеграції з орієнтацією на
фундаментальні цінності загальносвітової культури. Відповідно до "Програми дій щодо реалізації
положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки",
затвердженої Міністерством освіти і науки України, реформою вищої освіти передбачається перехід до
динамічної ступеневої підготовки фахівців, запровадження двоциклової підготовки (бакалаврат,
магістратура), оволодіння ними сучасними інноваційними технологіями.
Досягнення цієї мети потребує модернізації теоретико-методичних засад вищої освіти, її структурноорганізаційної перебудови.
Вища педагогічна освіта виконує особливу, ключову функцію у формуванні сучасної людини, її
інтелектуального та духовного потенціалу.
Мета цієї статті, що є частиною нашого дослідження, полягає в окресленні теоретичних засад
педагогічної підготовки магістрів; основним завданням – визначення сутності та обґрунтуванні наукових
основ педагогічної освіти магістрів.
Актуальність дослідження проблеми визначається сукупністю чинників. По-перше, необхідністю
підвищення рівня професіоналізму педагогічних кадрів. Здійснене нами вивчення стану педагогічної
освіти дало змогу виявити суперечності: між вимогами інформаційно-технологічного суспільства й
застарілим змістом, формами і методами педагогічної підготовки щодо нових умов; між суспільною
потребою у висококваліфікованих викладачах закладів вищої освіти та традиційним підходом до
здійснення їх підготовки; між рівнем розвитку світової педагогічної науки, культури, соціальної сфери,
виробництва і наявною професійною кваліфікацією педагогів; між зростаючим обсягом науковопрактичної інформації у педагогічній сфері і можливостями її засвоєння; між масовістю підготовки
майбутніх педагогів й індивідуально-творчим характером їх професійної діяльності; між рівнем повної
педагогічної освіти і новими постійно зростаючими вимогами до педагогічної діяльності в сучасному
суспільстві. Педагогічна освіта магістрів стає необхідною умовою зростання професіоналізму фахівців.
На етапі стрімких суспільно-трансформаційних процесів ця галузь неперервної освіти набуває
загальнонаціонального значення.
По-друге, саме така постановка проблеми викликана необхідністю розв’язання соціальнопедагогічних суперечностей між потребами педагогічної науки в об’єктивному осмисленні історичного
досвіду становлення й розвитку магістратури в системі педагогічної освіти і досягнутим рівнем
дослідженості проблеми та необхідністю прогнозування тенденцій розвитку національної системи
ступеневої педагогічної освіти. Необхідність підвищення педагогічного професіоналізму магістрів
спричинена також новими підходами до освіти, згідно з якими в центрі педагогічного процесу постає
особистість як найвища цінність суспільства.
По-третє, об’єктивна необхідність у здійсненні такого дослідження зумовлюється необхідністю
розвитку педагогічної науки, аналізу негативних тенденцій у повній педагогічній освіті та виявленні їх
причин, що передбачає розкриття багатогранного й складного процесу осмислення конкретних напрямів
розвитку ступеневої педагогічної освіти й визначення на цій основі шляхів її удосконалення. Реалізація
завдань поліпшення професійної підготовки магістрів значною мірою залежить від рівня наукового
пізнання шляхів та засобів удосконалення повної педагогічної освіти, що, у свою чергу, неможливо без
аналізу сучасної професійно-педагогічної освіти.
Інтегрування української педагогічної освіти в загальноєвропейський та світовий освітній простір
вимагає усвідомлення засад і принципів сучасної професійно-педагогічної підготовки вчителів та
викладачів вищих навчальних закладів.
Перехід педагогічної школи до ступеневої системи освіти передбачає оновлення змісту базової
педагогічної освіти спеціалістів, бакалаврів, а також розробки змісту, форм і методів педагогічної
підготовки магістрів як фахівців найвищого кваліфікаційного рівня, які в майбутньому поновлять склад
науковців з різних галузей науки та викладацький корпус вищих навчальних закладів, спеціалізованих
середніх навчальних, закладів із поглибленим вивченням окремих предметів, гімназій, ліцеїв, коледжів.
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Вивчення науково-педагогічної літератури та практичної діяльності університетів дає нам підстави
для висновку, що теорія і методика педагогічної освіти магістрів залишається недостатньо розробленою з
точки зору потреб нової педагогічної реальності. В Україні магістратура знаходиться на етапі
становлення. Нині фактично не існує цілісної концепції педагогічної підготовки магістрів. Практичний
стан справ у цій галузі не задовольняють потреби педагогів і держави.
З 1999 року в Житомирському державному університеті нами проводиться дослідження з проблеми
педагогічної підготовки магістрів.
Мета дослідження – на основі ретроспективного аналізу процесу становлення ступеневої педагогічної
освіти виявити основні тенденції і особливості розвитку змісту та форм педагогічної підготовки
магістрів, визначити її теоретико-методичні засади, обґрунтувати перспективний напрямок, основні
шляхи вдосконалення цього циклу освіти педагогів як особливого системно-цілісного феномена і
органічної складової ступеневої педагогічної освіти, розробити концептуальні засади розвитку
педагогічної підготовки магістрів в Україні.
Нами розроблена концепція педагогічної підготовки магістрів. Основні положення цієї концепції
щодо змісту, форм і організації педагогічної освіти магістрів базуються на засадах Конституції України,
Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про вищу освіту", Національної доктрини
розвитку освіти України у ХХІ столітті", а також на вимогах документів ЮНЕСКО, Міжнародної
організації співробітництва й розвитку освіти, МОП (Рекомендація про статус учителів, 1966 р.;
Доповідь міжнародної Комісії з освіти ЮНЕСКО для ХХІ століття, 1998 р.), які наголошують на
необхідності фундаменталізації професійної підготовки педагога, її неперервності, гуманістичної
спрямованості, демократизації, всебічності та варіативності.
Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особистості, яка на основі освітньокваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста здобула повну вищу освіту, спеціальні вміння та знання
достатні для виконання завдань та обов'язків інноваційного характеру (Закон "Про вищу освіту",
стаття 1).
Оволодіння педагогічними знаннями, уміннями та навичками - важлива умова формування
педагогічної культури викладача вищого навчального закладу будь-якого профілю. "Посади
педагогічних і науково-педагогічних працівників можуть обіймати особи з повною вищою освітою, які
пройшли спеціальну педагогічну підготовку" (Закон України "Про вищу освіту", 2002, стаття 48, п. 1).
Зазначене дає підстави для формування мети, змісту, обсягу і завдань педагогічної підготовки
магістрів. Безумовно, модель підготовки магістра повинна суттєво відрізнятися від традиційної
підготовки бакалавра, спеціаліста, що має на меті підготовку вчителя середньої школи.
Суттєві перетворення суспільного життя сприяють змінам у системі освіти щодо формування
особистості майбутнього фахівця, здатного самостійно і вільно орієнтуватися в інноваційній діяльності.
Цілком природнім є виникнення інтересу до підготовки магістрів у системі вищої педагогічної освіти,
підвищення уваги до їх розвитку, формування педагогічної майстерності і компетентності. Вивчення
історичного досвіду розвитку педагогічної освіти та результати аналізу сучасної психолого-педагогічної
літератури свідчить про наявність позитивних зрушень у підготовці викладачів вищих навчальних закладів. Дослідження О.А. Абдулліної, Ф.Н. Гоноболіна, С.В. Кондратьєвої, В.О. Крутецького, Н.В. Кузьміної, Ю.Н. Кулюткіна, І.Я. Лернера, А.К. Маркіної, Л.М. Мітіної, В.О. Сластьоніна, О.І. Щербакова
розкривають особливості педагогічної діяльності та особистості викладача, що впливають на пошук
нових перспективних підходів до підготовки майбутнього викладача в системі вищої освіти. В останні
роки активно розробляється концепція університетської педагогічної освіти (А.М. Алексюк, Л.Г. Коваль,
Л.С. Нечепоренко, В.В. Сагарда), досліджується методологія та історія педагогічної освіти в Україні і
закордоном (О.В. Глузман, В.І. Луговий, В.К. Майборода, Л.П. Пуховська), здійснюється пошук шляхів
підвищення результативності підготовки студентів магістратури (О.Г. Мороз, В. Мороз, З. Сліпкань,
В.І. Бондар). Але залишаються невирішеними питання щодо виявлення:
·
спадкоємності та наступності у підготовці педагогів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
·
змісту, форм, методів підготовки студентів магістратури;
·
співвідношення змістового компоненту педагогічної підготовки випускників класичних та
педагогічних університетів освітньо-кваліфікаційного рівня фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр);
·
технології підготовки магістрів до інноваційної діяльності.
Демократичні та гуманістичні процеси в Україні сприяють детермінації педагогічних методів і стилю,
що пов’язані з особистісно орієнтованою, творчо-інноваційною діяльністю майбутніх фахівців будьякого кваліфікаційного рівня (бакалавра, спеціаліста, магістра).
За цих умов особливого значення набуває створення якісно нової системи організації фахової і
професійної підготовки магістратури, яка озброїть майбутнього викладача вміннями інтегрувати
спеціальні, психолого-педагогічні, методичні й дидактичні знання в нестандартних ситуаціях
професійної діяльності та застосовувати наявний досвід для особистісного саморозвитку і
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самовдосконалення. Це потребує принципово нового змісту, методів і форм педагогічної підготовки,
метою якої є формування особистості педагога-професіонала, здатного самостійно і творчо мислити.
Аналізуючи професійну підготовку вчителів у країнах Західної Європи і порівнюючи її з підготовкою
вчителя в Україні, Л.П. Пуховська виділяє чотири парадигми педагогічної освіти: академічнотрадиціоналістську, технологічну, індивідуальну і дослідницько-орієнтовану. Причому, традиційними
загальноприйнятими (у рамках класичної освітньої парадигми) вважаються академічнотрадиціоналістська і технологічна парадигми. Індивідуальна і дослідницько-орієнтовна вважаються
інноваційними і розглядаються з позиції особистісного підходу.
Педагогічна освіта магістрів розглядається нами як багатофункціональний, відкритий, самостійний,
своєрідний цикл педагогічної освіти, який має свої функції, мету, зміст, форми та методи, функціонує
шляхом реалізації складних організаційних та змістово-процесуальних зв’язків.
Педагогічна підготовка магістрів виступає в органічній єдності загального, особливого й
індивідуального. Суть загального полягає у відображенні здобуття вищої освіти і є складовою означеної
системи; суть особливого – у специфіці, зумовленій особливостями майбутньої професійної інноваційної
діяльності, необхідністю поєднання фахової, педагогічної та науково-дослідної діяльності; як
індивідуальне відображає залежність підготовки від індивідуальних особливостей, рівня знань, інтересів,
нахилів.
Провідна ідея дослідження ґрунтується на поєднанні неперервної професійної освіти, на положеннях
про особистісний характер розвитку індивідуальності педагога, здатного до інноваційної діяльності.
Визначальна роль у професійному становленні належить самому педагогу. Професійно-педагогічний
компонент педагогічної освіти доцільно спрямувати на розкриття індивідуальних особливостей магістра
з метою його професійного саморозвитку. Багатоваріантність педагогічної освіти магістрів, свобода
вибору змісту, форм є важливою умовою її гуманізації.
Педагогічна підготовка студентів магістратури повинна сприяти розвитку здатностей до інноваційної
діяльності, до оволодіння інформаційними технологіями, до комунікації (спілкування з колективом і
різними категоріями студентів).
Генеральна ідея концепції полягає у системному підході до цілісної структури педагогічної освіти як
системи, кожна з підсистем якої, в свою чергу, і об’єктом теоретичного дослідження.
В основу підготовки магістрів мають бути покладені індивідуальна і дослідницько-орієнтована
парадигми. Результатами професійного саморозвитку має стати готовність магістра до педагогічної
діяльності, що включає такі компоненти: цілемотиваційний (забезпечує спрямованість на особистіснопрофесійні зміни, і перш за все, на формування педагогічної спрямованості); змістовий (передбачає
розробку системи особистісно набутих знань щодо механізмів професійно-педагогічної діяльності та
саморозвитку: майбутній педагог має засвоїти систему понять, концепцій, що розкривають сутність
особистісно зорієнтованих технологій, особистісно – професійної рефлексії, отже продуктом його
педагогічної підготовки мають бути персоналізовані педагогічні знання, вміння і навички); операційний
(включає систему шляхів, способів, прийомів здійснення педагогічної, науково-дослідницької діяльності
та самовдосконалення); інтегративний (передбачає формування вміння проектувати програму
самовдосконалення своєї особистості та студента); аксіологічний (включає в себе вміння формувати
людські та загальнолюдські цінності); світоглядний (вміння створювати власну педагогічну концепцію).
Методологічною основою концепції становлять: теорія пізнання, діалектичний принцип
взаємозв’язку та взаємозумовленості, закономірностей і явищ соціальної дійсності, необхідність
об’єктивного вивчення їх розвитку і зв’язку з конкретно-історичними умовами на основі єдності
логічного та історичного, загального та особливого; загальнофілософські ідеї гуманістичного розуміння
людини як абсолютної цінності і самоцілі суспільного прогресу.
Вихідними положеннями розробки конкретної методології дослідження стали принципи
полікультурності як закономірної спрямованості життя суспільства і кожного індивіда, розуміння
особистості педагога як суб’єкта історичного прогресу і процесу саморозвитку, неперервності
педагогічної освіти, її розвитку на основі синергетичного, плюралістичного уявлення про ідеальний
образ оточуючого світу в контексті відкритості й самоорганізації.
Теоретичну основу концепції педагогічної підготовки магістрів становлять праці українських та
зарубіжних учених із проблем: філософії неперервної освіти (В.П. Андрущенко, І.А. Зязюн, В.Г. Кремень, В.С. Лутай); неперервної освіти (П. Бертальген, Х. Дейва, А. Делсон, Р. Кідд, З. Фор, Т. Хюген);
системного аналізу (В.Г. Афанасьєв, М.С. Каган, В.П. Кузьмін); теорії формування особистості в різних
педагогічних системах (А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський); теорії освітніх систем та їх розвитку
(А.М. Алексюк, Ю.К. Бабанський, В.П. Беспалько, Б.С. Гершунський, С.У. Гончаренко); професійної
підготовки вчителя (О.А. Абдуліна, Є.С. Барбіна, О.В. Глузман, О.А. Дубасенюк, В.І. Лозова, О.М. Пєхота, О.Я. Савченко, С.О. Сисоєва, Г.В. Троцько тощо); вищої педагогічної освіти (Є.П. Бєлозерцев,
В.І. Луговий, В.О. Сластьонін, А.І. Щербаков); підготовки вчителя в зарубіжній школі (Б.Л. Вульфсон,
М.Ю. Красовицький, М.П. Лещенко, З.О. Малькова, Н.Г. Ничкало, Л.П. Пуховська, О.В. Сухомлинська);
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професійної адаптації й морально-правової відповідальності вчителя (Г.П. Васянович, О.Г. Мороз,
Є.М. Павлютенков, Р.І. Хмелюк); психологічної підготовки педагогів (Г.О. Балл, С.Д. Максименко,
В.А. Семиченко, Т.С. Яценко тощо); організації навчального процесу в педагогічних навчальних
закладах (С.І. Архангельський, В.А. Козаков, Т.І. Сущенко та ін.); оптимізації навчання й розвитку
особистості (Л.В. Занков, М.М. Поташник, Г.І. Щукіна); андрагогіки (А.О. Деркач, С.І. Змєйов,
Н.В. Кузьміна, Л.Є. Орбан, Л. Турос).
На основі цієї концепції та одержаних результатів дослідження нами розроблена навчальна програма
з педагогіки для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр", що базується на пріоритетних напрямах
розвитку сучасної педагогіки та педагогічний посібник "Основи педагогіки вищої школи", який був
рекомендований Міністерством освіти і науки для студентів вищих навчальних закладів і пройшов
апробацію у вищих навчальних закладах України.
Матеріал надійшов до редакції 5.11.2004 р.
Витвицкая С.С. Теоретические основы подготовки магистров в условиях уровневого
педагогического образования.
Анализируются концептуальные подходы к педагогической подготовке магистров в условиях
уровневого образования
Vitvytska S.S. The Theoretical Fundamentals of the Pedagogical Training of Master Students Under the
Conditions of Multi-Stage Pedagogical Education.
The article deals with the conceptual approach to the pedagogical training of masters students under the
conditions of multi-stage education.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
НА СЕРЕДНЬОМУ ЕТАПІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ В ОПОРІ НА ТЕОРІЮ
ДОМІНУЮЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ
У статті розглядаються дидактичні, психологічні та лінгвістичні передумови формування діалогічної
мовленнєвої компетенції на середньому етапі загальноосвітньої школи в опорі на теорію домінуючих
здібностей. Враховуючи предметно-змістовний план іншомовного діалогічного спілкування, автор
виділяє два види діалогу, властиві різним сферам спілкування, і дає їх методично релевантну
характеристику. З огляду на теорію домінуючих здібностей проведено відбір опор для ефективного
навчання діалогічного мовлення в основній школі.
Аналіз сучасного стану навчання іноземних мов у середній школі, проведений з огляду на
Рекомендації Ради Європи (Modern Languages: Learning, Teaching, Аssessment. A Common European
Framework of Reference) і на вимоги нової програми з іноземних мов (2001), свідчить про те, що зміст і
шляхи формування комунікативної компетенції потребують значного вдосконалення. У дослідженнях
останніх років визначився ряд напрямків розробки цієї проблеми: укладено перелік комунікативних
функцій та їх експонентів відносно сфер спілкування і різних етапів навчання, отримали теоретичне
обґрунтування і практичну розробку окремі компоненти комунікативної компетенції (зокрема діалогічна
мовленнєва компетенція (ДМК)), розглянуті деякі питання змісту і організації навчання іноземної мови
з урахуванням соціокультурного, особистісно-орієнтованого та інтегрованого підходів.
Крім того, суттєву роль у вдосконаленні навчання іноземних мов у середній школі могли б зіграти
нові організаційні форми спілкування учнів на уроках іноземної мови. Виходячи з обґрунтованості
продуктивності засвоєння матеріалу, безпосередньо пов’язаного з домінуючими інтересами та
здібностями учнів (Gardner, Goleman), вважаємо, що індивідуалізоване формування ДМК буде сприяти,
по-перше, більш продуктивному навчанню іноземної мови як засобу комунікації, по-друге, розвитку
особистості учня засобами мови, що вивчається, створенню реальних передумов для розширення сфери
особистісно-орієнтованого використання іноземної мови в навчальному процесі.
У зв’язку з цим уявилося цікавим проаналізувати підручники, діючі на середньому етапі
загальноосвітньої школи. Критеріями аналізу були:
1) наявність вправ, спрямованих на формування ДМК;
2) наявність вправ діалогічного характеру, які б виконувалися в опорі на множинні здібності учнів
Результати проведеного аналізу представлені в таблиці 1.
Таблиця 1.
Результати аналізу підручників

Назва
(автори)
підручника

Загальна
кількість вправ на
формування ДМК

Загальна кількість
вправ діалогічного
характеру з
використанням
множинних здібностей
учнів

Кількість вправ в опорі на
окремі здібності
візуальні

вербальні

Інтерособові

Старков, 8 кл.
Старков, 9 кл.
Плахотник, 8 кл.

64
67
58

8
8
4

4
3
---------

3
4
4

Плахотник, 9 кл.

55

6

2

4

Headway
Intermediate

93

11

1

7

1
1
----------2

Fountain

71

16

4

9

3

З таблиці видно, що в усіх підручниках середнього етапу вправи, спрямовані на формування ДМК,
майже не використовують резервні можливості множинних здібностей.
Отже, метою статті є спроба науково обґрунтувати і розробити методику формування ДМК учнів
основної школи в опорі на теорію множинних здібностей.
© Волкова О.О., 2004
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Формування ДМК можливе за умови моделювання в навчальному процесі типових ситуацій
реального спілкування, які виникають в різних сферах життя і стосуються різних тем. Тобто предметнозмістовний план іншомовного діалогічного спілкування учнів під час навчання зумовлюється сферою,
темою і ситуацією спілкування.
Навчання діалогічного мовлення на середньому етапі загальноосвітньої школи відбувається в
різноманітних сферах спілкування: особистій, публічній, освітній і професійній. У різних сферах
діяльності відрізняються теми в певних актах спілкування, саме навколо них зосереджується бесіда,
обмін інформацією або думками. Під темою розуміють відрізок дійсності, яка відбивається в нашій
свідомості. В методичному аспекті тема визначається як ймовірний згорнутий текст, поданий у вигляді
короткої тези, і який підлягає розгортанню в процесі говоріння та вилучення інформації.
Тематичні категорії, визначені програмою для засвоєння на середньому етапі, співвідносяться зі
сферами спілкування (див. Таблицю 2).
Таблиця 2.
Сфери і тематичні категорії
Сфера
Особиста

Публічна

Тематичні категорії
Я, моя сім’я, друзі
· розпорядок дня
· житло
· стосунки з іншими людьми
· опис зовнішності; рис характеру
· повсякденне життя
· гармонійний спосіб життя
· стосунки з друзями, їхні характеристики
Дозвілля
· хобі, захоплення
· розваги
· туризм
· спорт
· подорож
· канікули, свята
· вільний час
Життя суспільства
· мандрівки, розваги
· життя у місті, селі
· транспорт
· культура та наука
· суспільство та особистість
· правила поведінки в громадських місцях
· повага до закону
Люди
· життя молоді
· людська зовнішність та характер
· видатні діячі
· їжа, здорове харчування
· одяг
Природа
· пори року, погода
· тварини
· довкілля, охорона довкілля
· проблеми захисту навколишнього середовища
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Освітня

Професійна

Наука і культура
· визначні місця
· пам’ятки культури різних країн
· біографії видатних людей
· цікаві факти
· комп’ютери
· мистецтво
Шкільне життя
· особливості шкільного дня
· стосунки
· улюблені предмети
· урок англійської мови
· школа та освіта
· позакласні заходи
· проектна робота
Робота і професії
· моя майбутня професія
· професія та покликання
· професії, професійне становлення
· причини вибору професії
· майбутні плани

За Бухбіндером (1980), ми поділяємо теми на суб’єктивні, тобто ті, що мають відношення до власного
життєвого досвіду, та "об’єктивні", які мають відношення до життя суспільства в цілому. Стосовно
діалогічного мовлення, така класифікація тематики висловлювання веде до визначення двох видів
діалогу, які зустрічаються в кожній сфері спілкування:
а) діалог-обмін думками (ДОД), який базується на суб’єктивних темах;
б) діалог-обмін інформацією (ДОІ), який базується на "об’єктивних" темах.
Наявність теми для спілкування у певній сфері не є достатнім стимулом для здійснення діалогічного
мовлення. Необхідна певна комунікативно-мовленнєва ситуація, під якою розуміється динамічна система
взаємодіючих конкретних факторів суб’єктивного і об’єктивного планів, які залучають людину до
мовленнєвого спілкування і визначають її поведінку в межах одного акту спілкування (Скалкін).
Згідно з документами Рекомендації Ради Європи, структура ситуації спілкування утворюється такими
компонентами:
1) час, місце спілкування (наприклад, at home, at a hotel, at the seaside);
2) соціальні інститути, організації, представники яких беруть участь у спілкуванні (the family, social
networks);
3) комуніканти, або суб’єкти спілкування (батьки, діти, друзі);
4) предмети, про які йдеться (меблі, одяг, обладнання);
5) події, з приводу яких відбувається спілкування (сімейні зустрічі, відпустка, спортивні змагання);
6) дії, що відбуваються (буденні дії, ігри, робота в саду);
7) тексти, які використовуються в процесі спілкування або є його продуктом (рецепти, листи,
газети).
Така класифікація компонентів ситуації буде врахована нами на етапі створення вправ. З метою
визначення критеріїв для подальшої диференціації видів діалогу – ДОІ і ДОД – ми користувалися
запропонованою Скалкіним структурою ситуацій спілкування, яка утворюється такими компонентами:
1) предмет або об’єкт дослідження;
2) соціально-комунікативні ролі;
3) відношення відправника до предмету спілкування;
4) умови спілкування (форма, канал зв’язку, час, місце спілкування), (Скалкін 1983).
Сукупність перерахованих компонентів ситуації є основою для характеристики ДОІ і ДОД,
необхідною для створення спеціально організованих вправ, спрямованих на формування ДМК учнів
середнього етапу.
Для ефективного формування ДМК на середньому етапі ЗОШ необхідно, на нашу думку, спиратися на
методично релевантну характеристику діалогічного мовлення, зроблену на основі співставлення виділених
видів діалогу відповідно до критеріїв, закладених в структурі типових ситуацій. (див. Таблиця 3).
З огляду на розглянуті соціально-комунікативні особливості діалогічного мовлення ми дійшли таких
методично-релевантних висновків:
1) для формування ДМК необхідно навчати двох основних видів діалогу – ДОІ і ДОД, враховуючи їх
специфіку у чотирьох сферах спілкування;
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2) під час розробки вправ для формування ДМК необхідно створювати різноманітні ситуації з
урахуванням усіх її компонентів, що сприятимуть реалізації соціально-комунікативних функцій
виділення видів діалогу;
3) для забезпечення адекватного змісту діалогічного мовлення у ДОД слід використовувати
об’єктивні та об’єктивні теми в межах програмних вимог.
Таблиця 3.
Взаємозв’язок між вправами діалогу і компонентами мовленнєвої ситуації в особистій сфері
спілкування
№

Критерії

Вид Діалогу
ДОІ

1
2
3
4

Об’єкт комунікації
Соціально-комунікативні ролі
Відношення до висловлювання
Умови комунікації

Об’єктивна тема
Family, friends
Обмін інформацією
At home
At a party
At a hotel

ДОД
Суб’єктивна тема
Family, friends
Обмін думками
At home
At a party
At a hotel

Розбіжності на рівні змісту зумовлюють і розбіжності між зовнішніми формами актуалізації видів
діалогічного мовлення, які доцільно проаналізувати з точки зору психології та лінгвістики. Перейдемо до
розглядання психологічного компонента формування ДМК.
Згідно з дослідженнями в галузі психології принципове значення для моделювання процесів
породження мовленнєвого висловлювання має специфіка того виду мовлення мовленнєвої діяльності в
межах якого вони відбуваються (Зимня 1978; Агутина 1989; та ін). Розглянемо процес формування і
формулювання думки позиційної мови за умов діалогічного спілкування, результатом якого є ДОІ та
ДОД, взявши за основу функціонально-психологічну схему породження мовлення І. О. Зимньої.
На першому, мотиваційно-спонукальному рівні процесу важливе значення має розподіл
комунікативних ролей між учасниками даного акту спілкування. Перша ініціативна репліка партнера
генерується, як правило, на основі власного комунікативного наміру. Друга, реакційна репліка
породжується як своєрідний другосигнальний рефлекс на сприйняття спонукання. Це цілком
справедливо відносно до коротких реплік діалогу. Що стосується розгорнутих реплік, які з’являються в
ході обміну думками або інформацією, коли виникає необхідність уточнення запита і подання додаткової
інформації одиночної інтерпретації фактів, аргументування своєї точки зору тощо, то функцію
сприйняття спонукання виконує не вся репліка, а її контактна частина (сегмент). Вона знаходиться під
впливом як мовленнєвої поведінки партнера, так і власного комунікативного наміру суб’єкта
висловлювання, які визначають предмет і конкретну мету репліки. Залежно від того, чи діють зазначенні
фактори в одному або різних напрямах, між ініціативною і реакційною репліками створюється різний
ступінь полемічної напруги.
Другий рівень процесу – формуючий – це рівень власне формування думки засобами мови. У
діалогічному мовленні кожен з партнерів бере на себе функції формування замислу висловлювання свого
співрозмовника. Найбільш яскраво це виявляється в коротких репліках і в контактних сегментах
розгорнутих реплік. Тут відбуваються операції оцінювання можливостей використання запропонованої
партнером семантико-синтаксичної структури, співвідношення її з власним комунікативним наміром,
необхідні корекції через незбігання з останнім тощо. Отже, модель породження діалогічного мовлення не
виключає можливості актуалізації власне мовних структур вже на рівні формування замислу
висловлювання. У монологічній частині розгорнутих реплік замисел висловлювання формується у
вигляді згорнутих розумових дій, спрямованих на програмування і структурування висловлювання.
Третій, реалізуючій рівень, має зовнішній характер і реалізується в артикуляції та інтонуванні. В
діалогічному мовленні специфіка цього рівня відзначається наявністю двох основних форм актуалізації
репліки. Одна з них – це процес розгортання висловлювання у формі та на фоні мовленнєвої паузи,
тривалість якої визначається складністю конкретної мовленнєво-мисленнєвої задачі.
Друга форма зумовлена тим, що специфіка діалогу викликає у його учасників бажання створити
ефект безперервного спілкування, що веде до запобігання тривалих пауз у мовленні. Мовленнєвими
проявами такої тактики є мовні засоби виразу різних типів реакцій одного партнера на висловлення
другого, що вживаються у мовленні як автоматизми. На основі вивчених особливостей процесу
породження діалогічного мовлення необхідно розробити вправи, які забезпечують:
а) створення рівня мотивації, достатнього для породження комунікативного наміру продиктувати
діалог того чи іншого виду;
б) навчання ініціативного і реакційного говоріння в діалозі, а також коротких та розгорнутих
мовленнєвих стимулів і реакцій на зміст висловлювання партнера.

76

О.О. Волкова. Теоретичні передумови формування діалогічної мовленнєвої компетенції на середньому етапі
загальноосвітньої школи в опорі на теорію домінуючих здібностей

Далі подано стислу характеристику виділених видів діалогу за такими параметрами: структурна
складність, ступінь комунікативної різноманітності реплік, ступінь розгорнутості реплік.
Діалог-обмін інформацією не відрізняється структурною складністю і має відносно невелику
комунікативну різноманітність реплік. Він складається переважно із запитань і повідомлень як
мовленнєвих дій, які відбуваються у логічній послідовності та об’єднані рішенням однієї конкретної
проблеми. Запитання у ДОІ мають основне логічне навантаження і можуть бути як короткими, так і з
преамбулою. Найхарактернішими типами розгорнутих реплік (РР) у даному виді діалогу є повідомлення,
спонукання з преамбулою, розпит.
Діалог-обмін думками має значну структурну складність і велику комунікативну різноманітність
реплік. Характерною особливістю цього виду діалогічного мовлення є те, що він може відбуватися за
різної кількісті учасників (2 і більше), думки яких з питань, що обговорюються, не завжди збігаються. У
діалозі-обміні думками присутні різні мовленнєві дії – згода, незгода, сумнів, заперечення, спростування.
Більшість реплік має розгорнутий характер і відрізняється логічністю та послідовністю викладу.
Класифікація комунікативних типів діалогічних єдностей (ДЄ), укладених розгорнутими репліками, в
ДОІ та ДОД як видах діалогічного мовлення представлена в таблиці 4.
Таблиця 4.
Класифікація РР в діалогічних єдностях видів діалогічного мовлення
Ступінь полемічності
Комунікативні типи ДЄ
Вид діалогу
ініціативні
| реактивні РР
повідомлення - повідомлення у
відповідь
спонукання - повідомлення у
з преамбулою відповідь
запитання з - повідомлення у
преамбулою
відповідь
розпит
- повідомлення у
відповідь
ДОІ
повідомлення - розпит
Нульовий
________________________________
повідомлення - РР модальнооціночного характеру (згода)
РР модальноРР модально-оціночного
___________
оціночного
характеру (згоди)
характеру
_________________
________________________________
повідомлення - контрповідомлення
(сумнів)
повідомлення - контрповідомлення
ДОД
Середній
(заперечення)
повідомлення - запитання (сумнів)
РР модально - запитання (запереоціночного
чення)
характеру
_________________
________________________________
повідомлення - контрповідомлення
(незгода)
Високий
повідомлення - контрповідомлення
(спростування)
З огляду на розглянуті лінгвістичні характеристики діалогічного мовлення з точки зору комунікації
ми визнали за необхідне відібрати певний комунікативний мінімум для актуалізації двох видів діалогу –
ДОІ та ДОД. Критеріями відбору стали:
1) вид діалогу;
2) домінуюча комунікативна функція;
3) структурний компонент РР.
Результати відбору представлені у таблицях 5, 6.
Перейдемо до розгляду резервних можливостей застосування з цією метою теорії домінуючих
здібностей (ТДЗ).
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Комунікативний мінімум1 для ДОІ
Комунікативна функція Засоби приймання
контакту
1. Exchanging
Do you know what …?
information
2. Exchanging plans
3. Sharing experience
4. Making suggestions
5. Making suppositions

Засоби розгортання
репліки
We always...
I see... a lot.
(Un)fortunately...
I might have an
opportunity...
It is going to be...
Plus,...
That’s the kind of...
Every once in a while...
Now I barely have enough
time to...
I’m going to make sure...
Maybe… or maybe...
It’s probably...
Maybe there wasn’t any
choice involved.

Are you ready for...?
Where are you planning to
go?
Did you happen to...?
You are..., right?
I wish I would...
Do you mind...?
Maybe we should just...
Let’s just... instead.
I’ll bet...
So, what do you want...?
Wow, look at...

Таблиця 5
Засоби встановлення
контакту
Wow, that’s pretty
interesting!
It sounds good to me.
Definitely.
I’m so excited!
That would be perfect.
Are you sure?
Yes, I think so.
Yeah, it’s a lot of fun.
Great!
Why don’t we...?
That will be fine.
Well, that’s what I mean.
You’re probably right.
Why don’t you just...?
Таблиця 6

Комунікативна
функція
1.Expressing
preferences

2. Giving advice
3. Sharing Impressions

4. Discussing tastes

5. Expressing feelings

Комунікативний мінімум для ДОД
Засоби приймання
Засоби розгортання
контакту
репліки
But I really feel like...
It sums to be a matter
of...
...Looks very good on
your application.
It’s true that...
Are you kidding?
...sounds perfect. But,
I have actually thought...
just in case, I’ll...
Well, that’s not going to
stop me from...
I’m glad you’re so
interested in...
Okay, that sounds good
but...
You sure are particular
about...
Why? He is so cure!
It’s kind of Sad, in a way.

This is a great way to...
That is certainly a
possibility...
Speaking of..., here are...
I don’t judge your... and
you shouldn’t judge
mine.
I would rather just...
She is too young to...

6. Expressing criticism

Засоби встановлення
контакту
What do you prefer?
Well, I don’t have time
for a debate.
Have you ever thought
about...?
It would be a lot of fun.
Well, don’t forget... or
we won’t let you...
Good luck...
Well, to each his own.
Okay, I can’t wait to...
It’s cool...
What is she going to do
if...?
Isn’t that awful?
I’m sure you’ll never find
yourself in...
I hope that...
Well, in that case, can
you...?
Don’t worry.

You could start by...
I think it’s best to...
Are you crazy?
It’s ideal if...
Are you saying...?
It’s hard to imagine...
7. Making decisions
Don’t you think you
If you..., that would be
should...?
good.
Oh, I just remembered
I just don’t understand
something...
how...
8. Expressing
I wish my future looked
There was not any choice I’m hoping I can get...
comparison
so good.
involved.
You are right about...
You have a good attitude. I like the idea of but...
Успішність навчання виділених видів діалогів з урахуванням їх психолого-лінгвістичних
особливостей в значній мірі визначається методикою формування мовленнєвих умінь.

1

В таблицях подані лише зразки комунікативних одиниць.
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Слухові

•музика
•функціональні
шуми
• пісні
• діалоги
• джазові
ритми
• вірші

V

V

V

емоційні
V

V

V

інтраособові

інтерособові

V

V
V
V
V

натуралістичні

музикальні

кінестетичні

візуальні

логічні

Домінуючі
здібності
_____________
_
Види опор

лінгвістичні

Результати анкетування, проведеного серед учнів 10-11 класів з метою визначення їх домінуючих
здібностей (див. додаток) дали можливість зробити висновки про найпоширеніші здібності. Ними
виявилися емоційні, музичні, візуальні та інтерособові здібності. Це ставить питання про добір
відповідних опор для ефективного навчання діалогічного мовлення. На нашу думку, для актуалізації
зазначених здібностей доцільно використовувати:
а) слухові опори (музику, функціональні шуми, пісні, діалоги, джазові ритми, вірші);
б) зорові опори (текст, малюнки, графічні опори, рухи, міміку, жести, коміки, структурні опори), та їх
комбінації у певних співвідношеннях (див. таблицю 7).
Таблиця 7
Види опор для актуалізації домінуючих здібностей

V
V

V

V

V

V
V
V

Зорові

V
• текст
• малюнок
• графічні
опори
• рухи
• міміка
• жести
• комікси
• структурні
опори

V

V
V

V

V

V
V

V
V

V

V
V
V
V
V

V
V

V

V

V

V
V

V
V
V

V
V

V
V
V
V
V

Зважаючи на розглянуті резервні можливості ТДЗ для формування діалогічної мовленнєвої
компетенції, ми можемо зробити такі висновки:
1) для забезпечення індивідуального підходу необхідно розробити гнучкі технології формування
діалогічної мовленнєвої компетенції відповідно до домінуючих здібностей учнів;
2) з метою кращого засвоєння учнями мовленнєвого матеріалу слід розробити комплекс слухових і
зорових опор для учнів відповідно до їх здібностей.
Матеріал надійшов до редакції 25.10.2004р.
Волкова Е.А. Теоретические предпосылки формирования диалогической разговорной компетенции
на среднем этапе общеобразовательной школы с опорой на теорию доминирующих способностей.
В статье рассматриваются дидактические, психологические и лингвистические условия формирования
диалогической речевой компетенции на среднем этапе общеобразовательной школы в опоре на теорию
доминирующих способностей. Учитывая предметно-содержательный план иноязычного диалогического
общения, автор выделяет два вида диалога, присущих разным сферам общения и дает их методическую
релевантную характеристику. Ссылаясь на теорию доминирующих способностей, проведен отбор опор
для эффективного обучения диалогического общения в основной школе.
Volkova E.A. Theoretical Basics of the Formation of Dialogical Speech Competence on the Intermediate
Level of Secondary School with Regard for the Theory of Multiple Intelligences.
The article deals with the didactic, psychological and linguistic prerequisites of the formation of dialogical
speech competence of intermediate learners with due regard for the theory of multiple intelligences. Taking into
account the content agenda of communication in the English language, the author distinguishes between two
kinds of dialogue typical of different domains, gives their methodologically relevant characteristics and suggests
a set of props for each intelligence.
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М.М. Галицька,
аспірант
(Київський інститут педагогіки АПН України)
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З МОВНОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СФЕРИ ТУРИЗМУ
У статті обґрунтовується необхідність залучення до процесу навчання іноземних мов моделі
ситуативного спілкування, пропонується ситуативно-ігровий підхід до моделювання комунікативних
ситуацій.
Вимоги щодо рівня підготовленості фахівців з іноземної мови, зазначені об'єктивними законами
розвитку суспільства на конкретному історичному етапі його існування, можуть бути реалізовані лише за
умови достатньо високого рівня розвитку педагогічної, психологічної та методологічної теорії і практики
навчання іноземних мов. Соціальне замовлення суспільства щодо якості володіння його громадянами
іноземними мовами вважається основним орієнтиром мовної політики вищої школи.
Для ефективного вивчення, викладання та оцінювання іноземних мов Комітетом Сучасних Мов Ради
Європи створено Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти, які визначають спільні засади для
розробки навчальних планів, типових програм, іспитів, підручників тощо. Вони у доступній формі
описують, чого мають навчитися ті, хто оволодіває мовою, щоб користуватися нею для спілкування, та
які знання і вміння їм потрібно розвивати, щоб діяти ефективно. В одному з основних принципів
Загальноєвропейських Рекомендацій говориться про те, що "лише шляхом кращого володіння сучасними
європейськими мовами можна полегшити спілкування та взаємодію між європейцями з різними рідними
мовами заради підтримки європейської мобільності, взаєморозуміння і співпраці та подолати
упередження та дискримінацію" [1; 2]. На нашу думку, сфера туризму і є тією галуззю, активною
формою людського спілкування, яка допомагає взаємопізнанню націй, розвиткові взаєморозуміння та
встановленню культурно-економічних зв'язків між народами, а відтак — розвиткові співпраці між
державами, покращення міжнародного становища в цілому.
Сьогодні в Україні функціонують такі навчальні заклади, які готують фахівців сфери туризму:
Київський
державний
торгово-економічний університет, Київський Славістичний університет,
Київський університет туризму, економіки і права, Інститут туризму Федерації профспілок України,
Київський національний університет культури і мистецтва, Донецький інститут туристичного бізнесу,
Ліцей туризму та факультети туристичного спрямування у навчальних закладах Кам'янця-Подільського,
Львова, Ужгорода, Кіровограда тощо. Статистичні дані та практичний досвід підтверджують той факт,
що в умовах сьогодення потребу у формуванні готовності до іншомовного спілкування відчувають
насамперед фахівці сфери туризму. Це зумовлено особливостями самої професії та міжнародним ринком
їхньої праці, де основним засобом міжособистісного або групового спілкування, функціональної
комунікації та регуляції професійної діяльності виступає іноземна мова.
Відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій щодо рівня володіння іноземною мовою,
випускник вищих навчальних закладів повинен "володіти уміннями вільно висловлюватися без суттєвої
витрати часу на пошук адекватних мовних засобів у процесі досягнення ним соціальних, академічних і
професійних цілей" [3]. На нашу думку, основні принципи Рекомендацій з мовної освіти частково
реалізуються у програмі з дисципліни "Англійська мова" для студентів – майбутніх фахівців сфери
туризму. Спробуємо зробити аналіз програми.
Метою навчання є оволодіння іноземною мовою відповідно до специфіки трудової діяльності зі
спеціальності "Менеджмент у невиробничій сфері". При цьому використовується функціональнокомунікативний підхід до відбору мовного матеріалу, весь курс іноземної мови носить комунікативноорієнтований характер [4]. Програма передбачає п'ять послідовних взаємопов'язаних етапів:
1-й етап. Вступний, корективний курс (1 семестр); П-й етап. Загальноосвітній (2 семестр); III-й етап.
Професійно-орієнтований:
індустрія гостинності (3-4 семестри);
індустрія туризму (5-6 семестри);
IV-й етап. Країнознавство (7-8 семестри);
V-й етап. Ділова англійська мова (9-10 семестри).
На першому етапі здійснюється початкове адаптоване вивчення (для студентів, які не вивчали
англійську мову), а також удосконалення знань, умінь та навичок студентів, якими вони володіють у
відповідності з вимогами шкільної програми, для підготовки до читання літератури за фахом
англійського мовою та усному мовленню у межах програми вищого навчального закладу. Основним
засобом і головною метою навчання англійської мови на початковому етапі є усна мовленнєва діяльність
студентів.
© Галицька М.М., 2004
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Другий етап спрямований на подальше оволодіння студентами іншомовною діяльністю. Вони
повинні засвоїти граматичний матеріал в обсязі програми цього етапу та активно його використовувати в
усному мовленні.
Третій етап відводиться роботі з метою удосконалення вмінь та навичок студентів користуватися
англійською мовою в реальних ситуаціях спілкування та робити монологічне повідомлення в межах
матеріалу, передбаченого програмою.
Четвертий етап – студенти повинні розуміти англійську мову, вільно спілкуватися, читати літературу
за фахом. Значна увага приділяється писемному мовленню та самостійній роботі.
Основна мета п'ятого етапу полягає у формуванні практичних навичок із англійської мови, які
необхідні у роботі на адміністративних посадах у сфері туризму та готельного бізнесу. Цей етап є
логічним завершенням професійно-орієнтованого курсу, що конкретизує набуті знання, уміння та
навички і виводить їх на високий рівень використання у практичній діяльності [4]. Згідно з навчальним
планом предмету "Англійська мова" з І по V курси виділяється 906 аудиторних годин.
Узагальнюючи все сказане вище, робимо висновок, що, відповідно до рекомендованих рівнів
володіння мовою Рекомендацій Ради Європи, випускник вищих навчальних закладів сфери туризму
повинен стати "досвідченим користувачем" і опанувати рівень С1 [1], що дозволить йому активно
використовувати свої знання, вміння та навички для постійних контактів із зарубіжними партнерами та
клієнтами. Однак практика засвідчує, що студенти часто не здатні використовувати іноземну мову у
своїй професійній діяльності, а це негативно позначається на якості їхньої роботи та на конкурентній
здатності на ринку праці.
Наша дослідно-експериментальна робота дозволяє обґрунтувати необхідність залучення до процесу
навчання іноземних мов моделі ситуативного спілкування, а саме ситуативно-ігровий підхід, де за
рахунок моделювання комунікативних ситуацій досягається вміння перетворювати здобуті знання,
вміння та навички в дієве знаряддя комунікації. Основним аспектом цієї моделі вважаємо створення
позитивної комунікативної мотивації. Ще одним важливим моментом є тематика ситуацій, яка відповідає
туристичній сфері, вона передбачає залучення основних лексичних одиниць (професійного,
інтелектуального та побутового спрямування). Третім компонентом комунікативної моделі є наявність
співрозмовників (учасників комунікативного акту) - двох чи більше. У процесі комунікативних актів
кожен з них виступає як особистість зі своїм досвідом, знаннями, світоглядом, крізь призму яких вона
орієнтується в динаміці ситуації, аналізує явища в контексті визначеної теми. Поведінка співрозмовників
у процесі спілкування зумовлюється їхніми індивідуальними психологічними особливостями,
соціальними ролями, які вони виконують. Схема комунікативної моделі ситуативного спілкування буде
мати такий вигляд:
співрозмовник <-> мотив —► тема <-> співрозмовник
Ми визначаємо такі основні ознаки моделі ситуативного спілкування:
• організація навчання іноземних мов як засобу спілкування відбувається через
моделювання
штучно створених ситуацій, максимально наближених до реального процесу спілкування;
• рольові позиції студентів і викладача у певних ситуаціях спілкування, їхні рівні, партнерські
відносини; вони - співрозмовники;
• використання у комунікативних актах професійно спрямованого матеріалу (сфера туризму);
• урахування особливостей іншомовного мовленнєвого етикету.
Специфіка моделі ситуативного спілкування дозволяє розкрити характер та особливості спілкування
іноземними мовами. Студент фактично виконує певну роль, задану штучно, це його стимулює і дає
широкий простір для самостійності дій.
Як зазначалося раніше, навчання студентів іноземних мов має проходити в умовах реалізації
ситуативно-ігрового підходу. Ігрові ситуації, апробовані нами на заняттях з англійської мови, мають дві
особливості: вони повинні сформувати загальнолінгвістичні вміння і навички та визначити обсяг лексики
фахового спрямування, можливості її використання у професійній діяльності.
Пропонуємо приклади ігрових ситуацій, які ми рекомендуємо використовувати на підсумкових
заняттях старших курсів, де контролюються здобуті у процесі навчання мовленнєві навички та
самостійна робота студентів. "Розв'язання проблеми" (завданням гри є вміння правильно будувати
діалогічне мовлення, у якому виявляється і рівень мовленнєвої культури студентів). Учасники гри,
граючи роль менеджера готелю та клієнта, мають знайти пральне розв'язання проблем, що раптово
виникли. Перелік проблем може бути таким:
клієнт випадково оселився не у своєму номері, до якого через день в'їхали справжні його мешканці;
у номері не працює кондиціонер, заблокувалися двері у номер;
клієнта не влаштовує останній поверх. Чи можна знайти кімнату на нижчих поверхах?
клієнт не задоволений якістю обслуговування.
"Презентація нових послуг у сфері туризму". Учасники гри - "менеджери туризму" приїхали на
конференцію з метою обміну досвідом щодо нових послуг у сфері туризму та реклами. Основне
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завдання конференції - розширення видів послуг для розваг і належна їм реклама. Учасники
обговорюють актуальність нової послуги та ухвалюють рішення щодо способів її запровадження та
подальшого розвитку. Кожну послугу, яку учасники гри пропонують, необхідно описати, розробити її
структуру, бізнес-план, запропонувати відповідну рекламу.
Під час виконання цього завдання реалізовуються особистісні та колективні особливості учасників,
формується культура міжособистісного спілкування, розкривається та розвивається творчий потенціал,
створюються умови для вмотивованого вжитку іншомовної професійної лексики.
Отже, зазначені у цій статті положення, на нашу думку, є визначальними для ефективності організації
навчального процесу з іноземних мов у вищих навчальних закладах сфери туризму.
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Галицкая М.Н. Реализация общеевропейских рекомендаций в области языкового образования в
процессе обучения иностранным языкам в высших учебных заведениях сферы туризма.
В статье рассматривается необходимость внедрения в процесс обучения иностранным языкам модели
ситуативного общения, предлагается ситуативно-игровой подход моделирования коммуникативных
ситуаций.
Galyts’ka M.M. The Implementation of The Common European Framework of Reference into Foreign
Language Teaching at Higher Educational Establishments (the Sphere of Tourism).
The article proves the necessity of including situation-based speech patterns into the process of foreign language
teaching; situation-based approach to modelling communicative situations is suggested.

82

УДК 811. 1 / 2 (075.3)1. 371. 3

К.В. Гаращук,
викладач;
Л.А. Гаращук,
старший викладач
(Житомирський державний університет )
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Висвітлюються психолінгвістичні проблеми навчання писемного мовлення учнів середнього ступеня
навчання загальноосвітньої школи та запропонована система вправ для навчання творчого письма
Як зазначається в Державному освітньому стандарті з іноземних мов, володіння письмом передбачає
досягнення елементарної комунікативної компетенції, яка забезпечує учневі вміння в найбільш типових
ситуаціях повсякденного спілкування за допомогою письма:
- написати короткий твір із теми і стисло передати в письмовій формі зміст почутого чи прочитаного ;
- самостійно висловлюватися на основі вербальних чи зорових опор;
- написати зарубіжному другові листа, привітальну листівку;
- заповнити анкету;
- скласти нотатки для себе або інших людей, написати коротке повідомлення;
- скласти і записати план тексту, зробити короткі записи стосовно прочитаного чи прослуханого;
- написати реферат, повідомлення [1:31].
Проблемою навчання писемного мовлення методисти почали займатися давно і вже знайшли певні
шляхи розв'язання цієї проблеми. Письмо та писемне мовлення розглядалось раніше в методиці навчання
іноземних мов головним чином як засіб навчання, що знайшло своє відображення в усіх попередніх
шкільних програмах. Те, що писемне мовлення не було метою навчання іноземної мови, і було причиною
того, що мало уваги приділялося цьому питанню в методичній літературі.
Обрана проблема є актуальною, тому що зараз часто можна спостерігати недостатній рівень розвитку
писемного мовлення школярів. Причиною цього є те, що, насамперед, не закладається міцна основа
графічних та орфографічних навичок, не формуються навички техніки письма. Однією з причин цього
може бути і недостатня кількість вправ для кожного з етапів навчання писемного мовлення у
підручниках, навчальних посібниках, які використовуються в школах згідно з Держстандартом [2: 25].
Тому вчителям слід залучати додатковий матеріал та вправи, цікавитись сучасними надбаннями у цій
сфері, тобто робити все, щоб у ході навчанні підлітків писемного мовлення ці недоліки були б усунуті.
Саме тому необхідне подальше дослідження особливостей навчання писемного мовлення школярів.
Після критичного аналізу сучасної вітчизняної та зарубіжної методичної літератури з питань
навчання писемного мовлення учнів середнього етапу загальноосвітньої школи та на основі узагальнення
досвіду вивчення цієї проблеми зроблена спроба розробити систему вправ для навчання писемного
мовлення на середньому етапі загальноосвітньої школи та визначити деякі шляхи, прийоми і засоби
навчання писемного мовлення у комплексі.
Як відомо, у психології та фізіології письмо визнають найскладнішими видом мовленнєвої діяльності,
до якої залучаються всі мовленнєві аналізатори. Як і говоріння, письмо є експресивним продуктивним
видом мовленнєвої комунікації. Писемне мовлення як засіб формування та формулювання думок
базується на використанні мовних знаків, закріплених нервовими зв’язками кори головного мозку у
вигляді зорових і рухомоторних образів, що взаємодіють зі слуховими та мовленеворуховими. Графічні
образи мають рухомоторні паралелі, які контролюються руховим механізмом руки, що пише.
Орфографічні образи слів закріплюються саме в мовленнєвому, а не в руховому механізмі руки [3:162].
Вміти писати – це вміти не тільки графічно правильно зображати літери алфавіту, трансформувати в
букви звукосполучення, асоціюючи при цьому звуковий, графічний та кінестетичний образи слова з його
значенням та орфографічно правильно писати слова, словосполучення, ставити знаки пунктуації, але й
оперувати мовними структурами; вміти формулювати свої думки в письмовій формі. Навчання письму
будується на аналітичній роботі над звуком, словом, словосполученням, реченням, абзацом і письмовим
повідомленням. Писемні дії виконуються, як правило, мимовільно, при постійній активності думки.
Процес писемного мовлення, як відомо, починається з мовлення внутрішнього. Саме у внутрішньому
мовленні готується програма висловлювання, проводиться відбір лексичних одиниць, граматичне
оформлення речень, їх логічне поєднання в абзаци. Увесь процес складається з внутрішнього
проговорювання та фіксації підготовленого матеріалу на папері, що вимагає автоматизованого
© Гаращук К.В., Гаращук Л.А., 2004
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оперування звуко-графічними асоціаціями. За кількістю операцій писемне повідомлення є складнішим
від усного. Однак в усному спонтанному висловлюванні народження мовлення і його звукового
оформлення є синхронним і тому вимагає повного автоматизму в оперуванні лексичним і граматичним
матеріалом.
Письмо з самого початку оволодіння ним є усвідомленим актом. Вже на початковому етапі навчання
письма, навіть рідною мовою, усі елементи, форми, засоби, якими користується той, хто пише, для
передачі потрібного змісту є предметом його усвідомлення [4:135].
Завдяки поєднанню слухо-мовленнєво-рухових образів внутрішнього мовлення та зоро–
рухомоторних образів у процесі письма забезпечується комплексне засвоєння знань. Створені у такий
спосіб стійкі асоціації сприяють ефективнішому сприйняттю, запам’ятовуванню і відтворенню
матеріалу. Міцність запам’ятовування забезпечується участю усіх аналізаторів, взаємодією аналізу і
синтезу, усвідомленням та мимовільністю процесу письма. Засвоєні шляхом письмових вправ графічні
образи слів і структурних моделей речень легше розпізнаються при зоровому сприянні. У писемному
мовленні чіткіше виявляється мовленнєва природа зв’язного висловлювання, яке звичайно складається з
декількох логічно і структурно пов’язаних між собою речень.
Удосконалюючи усне мовлення, письмо сприяє також формуванню навичок самоконтролю. Великий
обсяг письма в домашній роботі з іноземної мови не є випадковим. Цей факт пояснюється психологією
учнів: вони надають більшої уваги виконанню письмових завдань порівняно з усними.
У класній роботі письмо – найбільш економний, надійний, ефективний і масовий спосіб контролю
знань і рівня володіння мовою.
Зміст писемного повідомлення, також як і усного, передається лінгвістичними знаками найвищого
рівня. Для розвитку вмінь висловлювати думки в письмовій формі треба навчитися оперувати, крім слова
і речення, абзацом, зв’язним текстом і різними видами письмових повідомлень. Абзац характеризується
тематичною єдністю, логічною послідовністю, завершеністю і чіткістю побудови. Графічно вони
оформляються новим рядком. Абзац містить ключове речення, яке заключає в собі основну думку. Якщо
це речення знаходиться на початку абзацу, то в наступних реченнях воно розвивається, ілюструється.
Якщо воно знаходиться в кінці, в ньому розуміється все, що було сказане в абзаці. Якщо такого речення
немає, наступні розташовується за ступенем збільшення їх значущості. Логічний зв’язок між реченнями
абзацу може мати часовий, просторовий, причинно-наслідковий характер. Матеріал розміщується так,
щоб події прослідковувались від відомого до невідомого, від загального до окремого, від причини до
наслідку чи навпаки [5:93].
Мовні повідомлення мають певну структуру, обумовлену змістом висловлювання, видом
повідомлення і його значенням. Письмове повідомлення включає тему, ідею і характеризується певним
способом викладу думки. Тема – основа висловлювання. У письмовому тексті особливе значення для
розкриття теми має заголовок: він направляє думку в певне русло і полегшує розкриття змісту тексту.
Ідея – центральна думка висловлювання в писемних текстах, що звичайно формулюється в кінці.
Проблема – питання, яке потребує розв'язання, в будь-якому місці повідомлення. Особливості
розміщення матеріалу, а також спосіб викладу думок (опис, пояснення, розповідь, міркування) – усе
виробляється у процесі тренувань при навчанні писемного мовлення.
У навчанні письма виділяються три етапи:
1) оволодіння каліграфією;
2) оволодіння орфографією із залученням матеріалу, опрацьованого усно;
3) оволодіння писемним мовленням як засобом спілкування.
Для кожного з етапів характерні різні типи і види вправ. Так, на етапі формування орфографічних
навичок використовуються вправи на ідентифікацію та диференціацію:
· звуко – буквений аналіз слова; групування слів з однаковими звуками;
· групування слів на основні протиставленнь;
· диференціація подібних, але не тотожних букв;
· списування за зразком;
· списування з різними завданнями (підкреслити букву, буквосполучення, слова з однією і тією ж
орфограмою);
· групування слів із використанням схем;
· написання слів за заданими першими літерами.
Основною метою другого стану, поряд з орфографічними навичками, є формування лексикограматичної правильності письма. На цьому етапі найбільш поширеними визначаються такі види вправ:
· вправи на запитання – відповіді з частковою зміною мовного матеріалу;
· на трансформацію мовного зразка;
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· на підстановку;
· на розширення та скорочення;
· диктанти.
На середньому ступені навчання, крім зазначених, проводяться ускладнені диктанти, а саме: диктант
із самоконтролем, пояснювальний диктант, диктант, вивчений напам’ять (уривок прози, вірш), диктант –
переклад.
Мета третього етапу в навчанні письма і писемного мовлення – формування дій, що забезпечують
виклад мовного матеріалу в письмовій формі навчання. Характерними видами вправ на цьому етапі
можуть бути:
· відповіді на запитання, складання запитань до тексту;
· складання плану до прочитаного тексту;
· переказ за планом;
· складання листа другові за зразком;
· резюме до тексту;
· розповідь з придуманим початком (кінцем);
· переказ тексту;
· написання розгорнутого плану, тез для усного висловлювання. [5:216]
Творче письмо робить слова та ідеї незабутніми. Творчо використовуючи іноземну мову, учні
перетворюють її на власну, а творчі завдання допомагають відчути впевненість у своїх вміннях. Окрім
контрольованого та супроводжувального існує творче письмо, навчання якого є найскладнішим. Творче
письмо має такі види:
· виконання проектів;
· складання діалогів;
· переказ;
· написання реферату;
· складання описів;
· написання творів;
· написання віршів;
· ведення записів.
На середньому етапі навчання можуть мати місце всі види творчого письма, але питома вага їх
повинна бути різною. Незалежно від запропонованого різновиду творчого письма, існує конкретний
алгоритм написання творчої роботи, а саме:
1. Створення необхідної мотивації.
2. Акумулювання ідей.
3. Планування.
4. Занотовувавння.
5. Складання чорнового матеріалу.
6. Коректування чорнового матеріалу.
7. Написання кінцевого матеріалу [6: 152].
Зарубіжні методисти застерігають не вдаватися до стереотипного підходу, наголошуючи, що ступені
творчого процесу можуть змінюватися: від складання плану до його перегляду, написання чорнового
варіанту та його доопрацювання.[7: 131]
Тому у широкому розумінні підготовчий етап включає все, що допомагає автору сконцентрувати
свою увагу на проблемі, акумулювати ідеї і знайти найкращі шляхи, щоб їх висловити читачеві. Такий
підготовчий етап стимулює уяву автора та створює базу для подальшого письма.[8: 29]
Підготовчий етап творчої роботи передбачає, насамперед, пошук мети, адресата і форми письмової
роботи. Цей етап забезпечує учнів основоположними ідеями. Підготовчий етап спрямований на
генерування ідей. Він може здійснюватись різноманітнитними шляхами: через інтерв’ю, усний твір,
застосування малюнків, дебатів, екскурсій, тощо.
Згідно Рекомендацій Ради Європи для розвитку уміння творчого викладу думок пропонуються
наступні завдання:
мозкова атака (викладач формулює ряд тематично направлених питань, які можуть бути записані на
дошці; кожен студент дає на них відповіді, а вчитель записує їх на дошці для подальшого вживання
учнями);
"clustering"або "mapping" [9: 129] (звуження понять до ключових слів із даної теми та розширення
понять від ключового слова;
кубування (складний процес, суть якого полягає в розгляді якогось предмета із шести точок зору:
опишіть його, порівняйте його, зіставте його, проаналізуйте його, застосуйте його, обговоріть);

85

Вісник Житомирського університету. Випуск 19. Педагогічні науки

інтерв’ю можна вважати одним із найпростіших способів акумуляції ідей, тому що учні середнього
етапу навчання можуть брати інтерв’ю один у одного. Це створює невимушену атмосферу в аудиторії.
Час проведення обмежується п’ятьма хвилинами, і час написання основних напрямків, як правило,
п'ятнадцятьма хвилинами. Потім написане учнями читається вголос, обговорюється, правиться вчителем
та доопрацьовується автором. Цей прийом знімає появу помилок та допомагає учням краще пізнати один
одного [10:130].
Дебати можуть посісти чільне місце серед підготовчих вправ. Усе обговорення на думку багатьох
зарубіжних методистів, завжди повинне передувати творчому завданню. Воно синтезує необхідність
планувати зміст і структуру написання. Усне обговорення дає вчителеві змогу виявити, чи володіють
учні в достатній мірі словниковим запасом та необхідними мовними структурами, необхідними для
вираження своїх думок на письмі. Групове обговорення особливо корисне для слабких учнів, оскільки
забезпечує їх ідеями та матеріалами із запропонованої теми [11:39].
Груповий твір є добрим прикладом діяльності, коли аудиторія стає майстернею, а учнів просять
працювати невеликими групами над конкретним завданням. Взаємодія групи та внесок кожного
учасника є колективною творчістю [12:11].
Незважаючи на вибір підготовчих вправ, їх завданням є стимулювати та мотивувати учнів у процесі
акумулювання матеріалів для подальшого написання. Час, затрачений на цю діяльність, покривається
кращим рівнем творчих доробків авторів – підлітків.
Викладені психолінгвістичні механізми писемного мовлення, вікові особливості учнів середніх класів
загальноосвітніх шкіл та соціальні потреби суспільства до навчання контрольованорого,
супроводжувального та творчого письма чітко визначають основні етапи формування компетенції
писемного мовлення та алгоритм писемної діяльності на уроках іноземної мови.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÈÕ ÄÆÅÐÅË ÒÀ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова. – 2-12 класи. – К.: Шкільний світ, 2001. –
3 – 12 с.
2. Державній освітній стандарт з іноземної мови (загальна середня освіта) 5-9 класи (керів. автор колективу
Ніколаєва С.Ю. – К.: Ленвіт, 1998. – 32 с.
3. Дем’яненко М.Л., Лазаренко К.А. и др.Основы общей методики обучения иностранным языкам. – К: Вища
школа, 1976. – 280 с.
4. Артёмов В.А. Психология обучения иностранным языкам: Учеб. пособие. – М.: Просвещение, 1969. – 279 с.
5. Ніколаєва С.Ю., Біги М.О. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. –
Київ.: Ленвіт, 1999. – 320 с.
6. Мисечко О.Є. Методика навчання англійської мови у середній школі. – Житомир, 2002.
7. Hedge, T, Writing. – OUP, 1991.
8. Hansen M., et al Instant Activities for Poetry. Scholastic: New York, 1997.
9. Скляренко Н.К.Типологія вправ в інтенсивному навчання іноземних мов. – К.: КДПУІМ. – 1992.
10. Shaughnessy Mina P.Errors and Expectations: A Guide for Teacher of Basic Writing. New York, 1977.
11. D’Aoust C, Teaching Writing as a Process. Calif. – 1986.
12. Boyko A. Using Essay for Developing Creative Writing. 6th National TESOL Ukraine Conference. – 1991. – 264 с.
Матеріал надійшов до редакції 30.10.04
Гаращук К.В., Гаращук Л.А. Особенности обучения письменной речи учащихся среднего этапа
общеобразовательной школы.
Проанализированы психофизиологические особенности обучения письменной речи учащихся среднего
этапа обучения общеобразовательной школы и предложена система упражнений для обучения
творческого письма на уроках иностранного языка.
Haraschuk C.V., Haraschuk L.A. Peculiarities of teaching writing to junior students of secondary schools.
Psychological and physiological problems of writing skills are analyzed; a complex of exercises for teaching
creative writing is suggested.

86

УДК 371.039

Л.Л. Гордієнко,
аспірант
(Житомирський державний університет)
ФОРМУВАННЯ КРОСКУЛЬТУРНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ
МОВИ В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР
У статті досліджується роль кроскультурної грамотності учнів як компонента глобальної освіти та її
значення для налагодження діалогу культур. Аналізуються різні погляди щодо поняття "діалог культур".
Автор доводить, що вивчення іноземної мови слід спрямовувати на виховання готовності до діалогу
культур.
Сьогодні перед педагогічною наукою і школою України гостро стоїть питання реформування освіти в
напрямі гуманізації навчання, формування дитячої особистості, розвитку й раціонального використання
потенційних можливостей освітньої системи.
У державній національній програмі "Освіта. Україна ХХІ століття" зазначено: "Існуюча в Україні
система освіти перебуває у стані, що не задовільняє вимог, поставлених перед нею в умовах розбудови
української державності, культурного та духовного відродження українського народу. Це виявляється,
передусім, у невідповідності освіти запитам особистості, суспільним потребам та світовим досягненням
людства…" [1; 5]. Програмою та законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та
"Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті" визначено шляхи реформування
вітчизняної освітньої галузі, мета яких – досягнення якісно нових стандартів викладання основних
предметів, і серед них іноземної мови [2; 3].
Нині іноземна мова одна із пріоритетних галузей освіти не тільки в Україні, а і на всьому
європейському континенті. Концепція нової Європи – Європи без кордонів, у якій значно розширюються
сфери міжнаціонального співробітництва, потребує акцентування проблеми навчання сучасних мов.
Адже знання їх відкриває шлях до європейської інтеграції, є необхідним засобом забезпечення
демократичної стабільності.
Основоположні складові сучасної мовної політики на європейському континенті окреслено в
Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(98) 6 про сучасні мови, де зазначено, що знання
іноземної мови навіть на елементарному рівні відкриває можливості для персональної мобільності,
працевлаштування, освіти та широкого доступу до інформації [3].
Навчання іноземних мов на сучасному етапі розглядається як створення умов для усвідомлення
відмінностей у рідній та іншомовній культурі, виховання толерантного ставлення до представників
інших народів, зниження рівня етноцентризму, формування кроскультурної грамотності, навичок
іншомовної міжкультурної комунікації. Адже справжнє знання мови — це знання її внутрішнього духу
(В.Гумбольдт), її логіки та культури. Мова має забезпечувати діалог культур. Для досягнення
ефективності у міжкультурному спілкуванні недостатньо лише засвоїти мовну систему і набути
мовленнєвих умінь і навичок. Необхідно навчитися користуватися мовою відповідно до умов
соціокультурного середовища носіїв цієї мови. Домінантою навчального предмета "Іноземна мова"
повинно бути формування пізнавальної та комунікативної культури особистості. А відтак, одним із
пріоритетних завдань навчання іноземних мов визнається формування в учнів кроскультурної
грамотності, що передбачає наявність знань про національно-культурні особливості країни, мова якої
вивчається, про норми мовленнєвої та немовленнєвої поведінки її носіїв і вміння будувати свою
поведінку відповідно до цих особливостей і норм. Тим самим сучасна концепція мовної освіти робить
важливий акцент на необхідності не обмежувати вивчення іноземної мови її вербальним кодом, а
формувати у свідомості учня "картину світу", притаманну носієві цієї мови як представникові певної
культури й певного соціуму.
Таким чином, весь процес навчально-виховної роботи з іноземної мови повинен бути спрямований на
формування кроскультурної грамотності та готовності до діалогу культур.
Вся історія людства – це діалог. Діалог пронизує все наше життя. Він є у своїй основі засобом
здійснення комунікаційних зв'язків, умова взаєморозуміння людей. Взаємодія культур, їхній діалог –
найбільш сприятлива основа для розвитку міжнаціональних відносин.
Зараз активно досліджується питання про границі культури, про її ядро. На думку Данилевського,
культури розвиваються відокремлено і споконвічно ворожі один одному. В основі всіх цих розходжень
він бачив "дух народу". "Діалог – це спілкування з культурою, реалізація і відтворення її досягнень, це
виявлення і розуміння цінностей інших культур, спосіб присвоєння останніх, можливість зняття
політичної напруженості між державами. Діалог - це розуміння свого "Я" і спілкування з іншими.
Взаємодія культур і цивілізацій припускає і якісь загальні культурні цінності. Діалог культур може
© Гордієнко Л.Л., 2004
87

Вісник Житомирського університету. Випуск 19. Педагогічні науки

виступати як примирювальний фактор, що попереджає виникнення воєн і конфліктів. Він може знімати
напруженість, створювати обстановку довіри і взаємної поваги. Поняття діалогу особливо актуальне для
сучасної культури. Сам процес взаємодії і є діалогом, а форми взаємодії являють собою різні види
діалогічних відносин.
Ідея діалогу має глибоке минуле. Проблемами діалогу займалися давньогрецькі філософи-софісти,
Сократ, Платон, Аристотель, філософи епохи еллінізму. Хоча діалог як форма міжлюдського
спілкування, існує з давніх часів, але по-справжньому проблемами діалогічних відносин зайнялися
німецькі філософи І. Кант, І. Фіхте, Ф. Шеллінг близько 200 років тому, коли вони займалися
проблемами суб'єкта і його можливостей пізнання, суб'єктивних і міжсуб’єктивних відносин.
Л. Фейєрбах започаткував дослідження діалогу початку XX століття. І. Гердер вважав взаємодію
культур способом збереження культурного різноманіття.
Сучасна культура теж починає переходити до нового типу буття людини в культурі. У XX столітті
культура зміщується в епіцентр людського буття, що відбивається на всіх сферах життя. Діалог культур –
це спілкування багатьох особистостей, домінантою якого є не пізнання, але взаєморозуміння. "У
глибинній ідеї діалогу культур формується нова культура спілкування. Мислення і буття іншої людини
не тільки поглиблене в кожному з нас, – це інше мислення, інша свідомість, внутрішньо насущне для
нашого буття" [5: 80].
Складність і багатомірність діалогу дає невичерпні можливості для його дослідження. На початку XX
століття цією проблемою займалися М. Бубер, Ф. Гогартен, Ф. Розенцвейг, О. Розеншток-Хюссі, Г. Коен,
Ф. Ебнер та інші. Класиком теорії діалогу вважається Мартін Бубер. Вихідним пунктом концепції
М. Бубера служить діалогічний принцип. Людина знаходить власну сутність, тільки вбираючи в себе
вселюдське, співвідносячи себе з іншими людьми.
Проблемами діалогу займалися в соціолінгвістиці (Л. Щерба, Л. Якубинський), літературній і
філософській герменевтиці (Х. Гадамер), феноменології (Х. Гуссерль, М. Мамардашвілі), фундаментальній онтології (М. Хайдеггер), літературознавстві і семіотиці (А. Аверинцев, М. Бахтін, М. Лакшин,
Ю. Лотман), в основах комунікації (А. Моль, В. Борев) і т.д. Взаємодію культур досліджували К. ЛевіСтросс, Г. Хершковець, С. Артановський, С. Арутюнов, Б. Єрасов та інші. Міжкультурне спілкування
складається в силу предметних перетинань, що вибудовуються діяльністю мови. Згідно Х. Гадамером,
діалог є своєрідною аплікацією свого і чужого.
Методологія взаємодії культур, зокрема, діалогу культур, була розроблена в працях М. Бахтіна.
Діалог за М. Бахтіним – "це взаєморозуміння учасників цього процесу, і в той же час збереження своєї
думки, своєї в іншій (злиття з нею) і збереження дистанції (свого місця)" [4: 430].
Інтерес – початок діалогу. Діалог культур – це потреба у взаємодії, взаємодопомозі, взаємозбагаченні.
Діалог культур виступає як об'єктивна необхідність і умова розвитку культур. У діалозі культур
передбачається взаєморозуміння. А взаєморозуміння передбачає єдність, подібність, тотожність. Тобто
діалог культур можливий лише на основі взаєморозуміння, але разом з тим – лише на основі
індивідуального в кожній культурі.
Діалог культур – це проникнення в систему цінностей тієї чи іншої культури, повага до них,
подолання стереотипів, синтез самобутнього й інонаціонального, який веде до взаємозбагачення і
входження у світовий культурний контекст. У діалозі культур важливо побачити загальнолюдські
цінності взаємодіючих культур. Одним із головних об'єктивних протиріч, властивих культурам усіх
народів світу, є протиріччя між розвитком національних культур і їхнім зближенням. Тому необхідність
діалогу культур є умовою самозбереження людства, а формування духовної єдності є результатом
діалогу сучасних культур.
Діалогічність припускає зіставлення національних цінностей і вироблення розуміння того, що власне
етнокультурне співіснування неможливе без поважного і дбайливого ставлення до цінностей інших
народів.
Обмін духовними цінностями, знайомство з досягненнями культури інших народів збагачує
особистість. Чим більше розвинена національна культура, тим більше вона здатна до включення у сферу
духовного спілкування цінностей культури іншої нації і тим більші можливості вона надає для духовного
збагачення особистості. Характер сприйняття залежить як від змісту цінностей культури, так і від
комплексу індивідуально-особистісних особливостей сприймаючого. Сприйняття цінностей культури
здійснюється на основі порівняння колишнього досвіду і нового. При цьому пізнання відбувається не
тільки на раціональній, але і на ірраціональній основі. Почуття стимулюють розуміння чи
перешкоджають йому, установлюють його межі. Сприйняття інонаціонального здійснюється за
допомогою порівняння елемента культури іншої нації з аналогічним у власній національній культурі.
Порівняння – основа всякого розуміння і всякого мислення. Чужа культура засвоюється тільки в процесі
якої-небудь діяльності: практичної, навчальної чи іншої. Осмислення нового, його засвоєння неможливі
без розумових процесів, позв'язаних з мовою. Мова сприяє взаємному пізнанню націй, засвоєнню
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культурної спадщини. Людина досягає вищого культурного розвитку тоді, коли велика духовна робота
відбувається в ній самій. Але прийти до цього вона може лише завдяки спілкуванню. Пізнання духовної
культури іншої нації припускає емоційно-інтелектуальну активність суб'єкта сприйняття,
систематичність нагромадження знань про зміст інонаціональних культурних цінностей.
Рефлексія гуманітарного пізнання має діалогічну природу. Людина вступає в діалог не тільки з іншою
людиною й сама з собою як з "іншим", звертаючи свою свідомість не тільки на себе, але і до себе.
Зіставляючи свою свідомість зі свідомістю "іншого" у діалозі, людина пізнає себе як "іншого" і "іншого"
як себе, що й обумовлює саморозвиток свідомості особистості і забезпечує її культурне зростання. Діалог
культур реалізується в індивідуальному розумовому процесі як діалог індивідуальностей. Вивчення мови
– забезпечує краще розуміння іншої культури. Часто схована потреба в задоволенні загальнокультурних
інтересів при вивченні мови веде до розвитку нових мотивів, безпосередньо пов'язаних зі змістом
навчання: пізнання культури іншого народу в широкому її розумінні через мову. Вплив потрібно
розглядати як творчий процес, в ході якого чужа спадщина стає невід'ємною частиною власного
духовного досвіду. Вплив рідко буває випадковим і у кінцевому результаті залежить від споживачів,
зустрічних рухів.
М. Бахтін намітив нову методологію гуманітарного знання, затвердив центральне значення діалогу в
культурі, багатоголосся культур, сприяв появі ряду дослідників діалогу культур (А. Баткін, Г. Бірюкова,
М. Каган, В. Маклин, Н. Перлина й інші). З'явилася "школа діалогу культур" (В. Біблер). У працях
В. Біблера тема діалогу витлумачується як діалогічна настроєність на взаємодію протилежностей.
У рамках глобалізації зростає міжнародний діалог культур, який посилює взаєморозуміння між
народами, дає можливість кращого пізнання власної національної культури.
Глобалізація і глобальні проблеми сприяють діалогу культур. В цілому проблеми відкритості до
діалогу і взаєморозуміння в сучасному світі набувають глибшого змісту. Однак для взаєморозуміння і
ведення діалогу не достатньо однієї доброї волі, – необхідна кроскультурна грамотність (розуміння
культур інших народів), що містить у собі "усвідомлення розходжень в ідеях, звичаях, культурних
традиціях, властивих різним народам, здатність побачити спільне і відмінне між різноманітними
культурами і подивитися на традиції власного суспільства очима інших народів" [6; 47]. Але щоб
зрозуміти мову чужої культури, людина повинна бути відкрита до культури вітчизняної. Від рідного – до
всесвітнього, тільки так можна осягнути краще в іншій культурі. І тільки в такому випадку діалог буде
плідний.
Отже, головною метою навчання іноземної мови в школі має бути формування кроскультурної
грамотності та готовність до діалогу культур, оскільки кожна мова виражає національну культуру того
народу, який нею говорить.
Кожна мова створює свій світ. Розходження між мовами не є простим розходженням звуків і знаків. У
кожній мовній формі виражається власний погляд на світ, власне мислення. Тому вивчення нової,
іноземної мови з перших кроків містить у собі переосмислення світу, наскільки це можливо, виходячи з
розходження рідної і даної мов. Однак вважати, що збагнення іншої культури в процесі вивчання
іноземної мови веде до придбання креативних здібностей бачити світ очима тих, хто говорить цією
мовою, було б не цілком правомірно. Той, кого навчають, сприймає зміст нової культури і нового для
нього образу по-своєму, у "чистому" дитячому вигляді (Ego-sens). Це вже не звичний для нього світ, але
ще й не адекватний реальному іншомовному світу. Він утягує в ситуацію "між", тобто в особливе
бачення світу, де стосунки між мовами локалізовані не всередині учня, але фактично – між ними.
"Між" – не допоміжна конструкція, але щире місце і носій між людського буття. Це значить, що у
свідомості дитини бере участь його зміст (Ego-sens), зміст, даний учителем (Alter-sens), і новий зміст
іноземної мови (Іnter-sens). Таким чином, усередині самого діалогу культур бінарні змісти різних мов
переходять у тернарну систему. Це і є підстава для становлення образу інтеркультури.
Досліджувана мова не віддає збережену нею інформацію і, відповідно, необхідні спеціальні,
цілеспрямовані зусилля викладача, задача якого полягає в тому, щоб навчання мови йшло паралельно із
вливанням паттернів національної культури, щоб норми мови засвоювалися одночасно з
антропологічними символами іншомовної культури.
Метою формування кроскультурної грамотності є виховання інтересу і поваги до іншомовної
культури, внаслідок чого виявляється не тільки відкритість іншій культурі, вміння вести "діалог
культур", але також формується національна самосвідомість. Із цієї мети можна виділити такі завдання:
1. Глибоке і всебічне оволодіння учнями культурою свого власного народу як неодмінна умова
інтеграції в іншу культуру.
2. Виховання позитивного відношення до культурних розходжень власного й іншого народу.
3. Створення умов для інтеграції учнів в іншомовну культуру.
4. Формування умінь і навичок ефективної взаємодії з представниками іншої культури, а саме
чутливість до культурних розходжень, повага до унікальності культури іншого народу, терпимість до
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незвичайного поводження, бажання позитивно ставитися до несподіваного, готовність реагувати на
зміни, гнучкість у прийнятті альтернативних рішень і відсутність завищених очікувань від спілкування з
представниками іншої культури.
5. Виховання учнів у дусі гуманного міжнаціонального спілкування.
Аналізуючи стан виховання учнів у школі, можна зробити висновок про те, що, незважаючи на
процеси демократизації, інтеграції, гуманізації і гуманітаризації, існує ряд невирішених проблем,
зокрема проблема виховання глобально-орієнтованої особистості як у навчальному, так і у виховному
процесі, одним із складових компонентів якої є кроскультурна грамотність.
Звернення до концепції глобальної освіти показало, що виховання громадянина світу ґрунтується на
таких гуманістичних принципах, як принцип співучасті і кроскультурної емпатії, виховання почуттів
причетності до життя планети, встановлення гармонійних відносин із природою, самим собою, іншими
людьми, кооперація, співробітництво, взаємодопомога. Розкриваючи суть таких понять, необхідних для
орієнтації у виховному полі, як глобальна свідомість, кроскультурна грамотність, глобально-орієнтована
особистість, комунікативна культура, емпатія і трансспекція, ми в дослідженні встановлюємо ієрархію
цілей виховання, відповідно до якої пропонуємо наступні рівні:
– ціль-ідеал: формування глобально-орієнтованої особистості;
– конкретно-історична мета: виховання глобальної свідомості;
– конкретна мета діяльності: формування кроскультурної грамотності.
Під конкретною метою діяльності ми розуміємо різноманітні форми участі школярів у навчальновиховній роботі з іноземної мови. Таким чином, сам процес виховання приводиться у відповідність із
соціальним замовленням на суспільно-необхідний тип особистості, накреслений у концепції глобальної
освіти як основи орієнтації сучасної освіти з метою виховання. Отже, реалізація конкретної мети
діяльності буде сприяти досягненню мети-ідеалу за відповідних умов.
У наш час кроскультурні відносини стають необхідними і життєво значимими для мешканців різних
країн. Людям різних національностей приходиться все частіше й частіше взаємодіяти один з одним. Для
встановлення в майбутньому гармонійних відносин між Україною й іншими країнами ще більш суттєве
значення має поширення серед громадян нашого суспільства кроскультурної грамотності. Це дозволить
Україні зіграти унікальну історичну роль географічного, культурного, а також інтелектуального мосту
між Сходом і Заходом. Розмаїтість культур завтра не зникне. Це особливе явище, що таїть багатство,
вивчення якого може принести невимірну користь не тільки тим, що розширює наш світогляд, але й тим,
що підвищує ефективність наших стратегій у діловій діяльності. Люди різних культур користуються
тими самими основними поняттями, але вкладають у них різний зміст. Це визначає особливості їхньої
поведінки, що часто представляється нам ірраціональним і протилежним до того, що ми вважаємо
очевидним. Не можна впадати в песимізм із приводу культурної розмаїтості. Поведінка інших народів
має свої причини. Тут існують свої характерні риси, закономірності і традиції.
Кроскультурні відносини України й інших країн – складні і своєрідні сфери життя. Відношення до
власної культури, її цінностей, відношення до громадян інших національностей значною мірою залежать
від виховання, що йде з дитинства.
На уроках та в позакласній роботі з іноземної мови слід розглядати культуру, відношення до
іноземців очима учнів, яким згодом прийдеться вступати в міжкультурні контакти. Увага до культурних
коренів і національних особливостей інших людей дозволить нам передбачати і прораховувати те, як
вони будуть реагувати на пропозиції наших політиків, бізнесменів тощо. Крім того, ми зможемо деякою
мірою пророкувати їхнє ставлення до нас. Практичне знання базових рис іншої культури (як і своєї
власної) зведе до мінімуму неприємні сюрпризи (культурний шок), дасть учням необхідне розуміння, що
дозволить перебороти колишні труднощі спілкування з представниками іншої країни.
Сьогодні погляд на іноземців іде через обрій своєї власної культури і своєї системи цінностей. А
цього не можна робити. Потрібно бачити загальне. І тоді ми не зазнаємо невдачі в міжнародних
політичних і ділових контактах.
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Гордиенко Л.Л. Формирование кросс-культурной грамотности учеников при изучении иностранного
языка в контексте диалога культур.
В статье исследуется роль кросс-культурной грамотности учеников как компонента глобального
образования и его значение для налаживания диалога культур. Анализируются разные взгляды
относительно понятия "диалог культур". Автор доказывает, что изучение иностранного языка следует
направлять на воспитание готовности к диалогу культур.
Gordienko L.L. The Formation of crosscultural competentness of schoolchildren at the study of foreign
language in the context of the dialogue cultures.
The article investigates the role of crosscultural competentness of school children, as a component of global
education and its value for adjustment of the dialogue of cultures. Different views concerning the concept "
dialogue of cultures " are analyzed. The author proves that the study of foreign language should be directed on
education of readiness to the dialogue of cultures.
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ПОРІВНЯЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУР: ЗВ’ЯЗКИ, СПАДКОЄМНІСТЬ ТА
ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ
У статті зроблено огляд досліджень у галузі взаємозв’язаного вивчення зарубіжної та української
літератур у загальноосвітній школі.
Серед найактуальніших проблем сучасної методики літератури виділяється проблема
взаємозв’язаного вивчення різнонаціональних літератур, яке складається у порівнянні літературних
напрямків, творчості письменників, сюжетів творів, образів, художніх засобів тощо.
У статті зроблено огляд досліджень у цій галузі, розглянуто погляди різних авторів на проблему.
Такий огляд, на нашу думку, буде корисним як вчителю-практику, так і методисту-досліднику, тому що
дасть можливість ознайомитися з цілою низкою праць з проблеми, визначити своє ставлення до них.
Одним із перших у 70-ті роки XIX ст. історико-порівняльне вивчення української літератури та
фольклору застосував М. Драгоманов. Він, зокрема, зацікавився появою мандрівних сюжетів в
українському письменстві.
Значний внесок у порівняльне літературознавство в Україні зробив І. Франко. Його цікавили такі
питання: 1) зв’язки зарубіжного письменника з українською літературою; 2) зв’язки українського
письменника з зарубіжними; 3) порівняльний (компаративний) аналіз творчості українських та
зарубіжних письменників; 4) порівняльний аналіз напрямів і течій у різних літературах; 5) дослідження
міграцій сюжетів та образів. У галузі драматургії великого значення набули праці І. Франка про
творчість Шекспіра, Гауптмана та ін. І. Франко вперше в історії українського літературознавства
обґрунтував взаємозалежність національного і загальнолюдського в літературі [1].
Серед учених-компаративістів, які працювали у 30-50 роках ХХ століття, слід відзначити
О. Білецького. Його цікавили головним чином російсько-українські зв’язки, а також зв’язки української
та російської літератур з літературами зарубіжних країн Європи [2].
Серед методичних робіт 60-70-х років ХХ ст. з проблеми порівняльного вивчення літератур можна
відзначити дослідження Н. Назарової [3].
У дисертаційному дослідженні Н. Назарової подаються провідні аспекти розгляду міжлітературних
зв’язків у школі, які включають вивчення безпосередніх контактів письменників, специфіки художнього
перекладу, літературних напрямків, мандрівних сюжетів, загальнолюдського в національних літературах.
Серед методичних досліджень 80-х років з проблеми порівняльного вивчення літератур слід назвати
докторську дисертацію К. Нартова. Автор розглядає особливості сприйняття учнями інонаціональної
літератури, пропонує для шкільного аналізу такі літературні паралелі, як Чехов і Мопасапан, Мольєр і
Грибоєдов, Байрон і Пушкін, Гете і Пушкін, Достоєвський і Драйзер та ін. Результативне вирішення
проблеми взаємодії національних літератур у межах шкільного курсу, як вважає К.М. Нартов, пов’язане з
такими питаннями: 1) усвідомлення і характеристика єдності світового літературного процесу; 2) зміст
міжнародних літературних зв’язків; 3) тематичні, ідейні, образні, стильові мотиви; контактні зв’язки;
4) типологічні сходження як особлива форма утвердження єдності світового літературного процесу;
5) ствердження національної своєрідності кожної літератури. Автор підкреслює важливість проблеми,
що розглядається, і в суто педагогічному аспекті, вважаючи неефективним відокремлене вивчення будьякого курсу літератури [4].
Питання взаємозв’язаного вивчення української та російської літератур у школі розглядається у
дослідженні С.О. Пультера, який простежує його під час вивчення казок, знайомства дітей з прислів’ями
та приказками, у процесі порівняння образів [5].
Взаємозв’язки зарубіжної та російської літератур досліджували Т.С. Зепалова, С.Л. Трембітська,
А.М. Лісовський та ін.
У роботі Л.Ф. Мірошніченко та Т.М. Нефедової [6] розкриваються методичні шляхи взаємозв’язаного
вивчення літератур у 8-9 класах, подається компаративний аналіз творів різнонаціональних літератур.
Предметом дисертаційного дослідження А. Градовського є розкриття взаємозв’язків вітчизняної та
зарубіжної класики у 9-10 класах загальноосвітньої школи. Автор розглядає "лише найважливіші в
умовах шкільного курсу аспекти літературних зв’язків, а саме: елементи типологічної спільності (теми,
сюжети, ідеї, образи); творчі контакти письменників". Серед умов, визначених дослідником для
проведення порівняння творів літератури, найбільш важливим називається підпорядкування
порівняльного аналізу творів двом цілям: виявлення спільного і виділення національно своєрідного.
Проводяться такі паралелі: "Слово о полку Ігоревім" – "Пісня про Роланда", Котляревський – Вергілій,
"Катерина" Т. Шевченка – "Дітовбивця" Шіллера, "Чорна рада" П. Куліша – " Айвенго" В. Скотта [7].
© Гордієнко О.А., 2004
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Цікавим у плані висвітлення міжлітературних зв’язків є дослідження Ж. Клименко. Автор визначає
етапи розвитку вітчизняної методики; подає класифікацію видів порівняння, які застосовуються у
шкільній практиці, розробляє пропедевтичний курс взаємозв’язаного вивчення літератур, який включає
розгляд контактних зв’язків, типологічних подібностей та генетичної спорідненості [8].
Обґрунтованим є дисертаційне дослідження В.В. Снєгірьової [9]. Автор розглядає проблему
літературних взаємодій у світовому літературознавстві, аналізує реалізацію проблеми у шкільній
практиці, розробляє оригінальну методику взаємозв’язаного вивчення творів малої літературної форми.
Про актуальність проблеми порівняльного вивчення української та зарубіжної літератур свідчать
численні публікації у науково-методичних збірниках, часописах "Зарубіжна література в навчальних
закладах", "Всесвітня література та культура", "Українська література в загальноосвітній школі".
Закономірний характер зв’язків літератур підтверджує те, що, наприклад, класицизм, романтизм,
реалізм увійшли у літературну історію всіх європейських народів. Саме факт такого типу
повторювальності, безперечно, веде до впевненості у єдності світового літературного розвитку.
Регулярний характер подібності міжнародних літературних течій є доказом єдності і зумовленості
художніх систем [10].
Серед найвагоміших досягнень сучасного українського порівняльно-історичного літературознавства
можна назвати такі: 1) створення відділу світової літератури і компаративістики в Інституті НАН
України, кафедр теорії літератури і компаративістики в ННУ ім. Т.Шевченка та університеті "КиєвоМогилянська академія"; 2) відкриття спеціалізованих рад із захисту дисертацій з компаративістики; вихід
5-томного дослідження "Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному
контексті"; 3) вихід у світ ряду монографій, статей, що порушують питання порівняльного вивчення
літератур: Г. Вервеса; Д. Наливайка; В. Матвіїшина; А. Волкова; Ю. Булаховської та інших.
У процесі вивчення історії всесвітньої літератури порівняльний метод виконує кілька функцій. Він є
синтезом попереднього конкретно-історичного вивчення окремих національних літератур, який
узагальнює його результати, виявляє загальні процеси розвитку літератур, що зівставляються, та їх
розбіжності.
Одночасно порівняльний метод є вихідним для подальшого вивчення національної специфіки
літератур, що порівнюються. Він дає можливість звернути увагу на явища, які під час ізольованого
вивчення однієї національної літератури могли здаватися другорядними. Лише у процесі багаторазового
спостереження ці явища виявляють своє значення. Зівставлення з іншим національним матеріалом
допомагає знайти новий підхід до вивчення деяких магістральних процесів національних літератур.
Отже, національні літератури, що розглядаються у контексті світового розвитку, виявляють нові риси,
знаходять нове значення.
І, нарешті, порівняльний розгляд на різнонаціональному матеріалі значних теоретичних проблем
дозволяє порушувати і вирішувати їх з належною широтою історичної перспективи.
Одним із аспектів взаємодій літератур є спадковість у їх розвитку.
"Розуміючи спадковість літературного розвитку як синтез, – зауважує О.Бушмін, – ми не можемо
вважати його вичерпаним, назавжди завершеним навіть відносно найвіддаленіших епох. Далеке за часом
може бути актуальнішим за близьке" [10: 67].
Проблеми, які порушували у своїх творах як зарубіжні, так і українські письменники, не втратили
своєї актуальності й гостроти в наш час. Духовні цінності випробовуються часом. Погляд на минуле з
позицій сучасності відкриває у творах літератури нові цінності. Ефект спадковості літератури полягає не
стільки у схожості подальшого з попереднім, скільки у їх розбіжності. При цьому схожість подальшого з
попереднім зберігається як щось загальне, як схожість різних аспектів у несхожому цілому.
Відомим є, наприклад, факт про сильний вплив Пушкіна на Гоголя. "Нічого не робив я без його
поради, – зізнавався Гоголь.– Жодний рядок не писався без того, щоб я не уявляв його перед собою" [11].
А між тим як письменник Гоголь нічим не нагадував Пушкіна.
"Тільки тоді можна зрозуміти велич Шевченка,– писав І. Франко,– коли порівняємо його з
попередниками і вчителями, з польськими і російськими: Міцкевичем, Рилєєвим, Пушкіним... Він
наскрізь індивідуальний і відрізняється від них навіть там, де вчиться в них." [10; 97].
Про зворотний бік спадковості у вивченні літератури – перспективність у методичному плані – пише
Н.Й. Волошина: "Перспективність навчання полягає в тому, щоб заздалегідь підготувати учнів до
сприйняття матеріалу в наступних класах. А також у тому, щоб не давати учням занадто рано те, що вони
одержать пізніше, коли будуть підготовлені до сприйняття нового матеріалу" [12: 3].
Необхідність вивчення зарубіжної літератури у контексті світового літературного розвитку
підкреслював Ю.І. Султанов [13]. Він висунув певні принципи викладання шкільного курсу зарубіжної
літератури: 1) принцип країнознавчого й етнокультурного підходу у вивченні зарубіжної літератури; 2)
принцип історизму; 3) принцип вивчення літератури як мистецтва слова; 4) принцип пріоритету
загальнолюдських цінностей; 5) принцип цілісності розуміння художньо-естетичної сутності твору.
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До цих принципів ми б додали принцип вивчення національних літератур у взаємозв’язку, у контексті
світового літературного процесу.
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РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ МОВНИХ
ФАКУЛЬТЕТІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ СФЕРІ СПІЛКУВАННЯ
Устатті розглядаються особливості розвитку іншомовної комунікативної компетенції студентівфілологів університетів у професійній сфері спілкування на практичних заняттях з німецької мови при
вивченні теми,,Педагогічна практика в школі ".
У загальній стратегії навчання іноземних мов на мовному факультеті вищого закладу освіти
передбачена вимога щодо розвитку іншомовної комунікативної компетенції в професійній сфері
спілкування. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти визначають основні напрямки
професійної підготовки вчителів іноземних мов, що передбачає досягнення студентами мовного
факультету високого рівня іншомовної комунікативної компетенції у професійній сфері спілкування.
Програма підготовки студентів мовних факультетів з іноземної мови передбачає досягнення студентами
у визначеній сфері спілкування рівня досвідченого користувача. Мовленнєва компетенція студентів
повинна відповідати таким вимогам: ефективно та гнучко користуватися мовою з професійними цілями;
чітко, логічно, детально висловлюватися на складні теми, демонструючи свідоме володіння
граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання, висловлюватися
швидко та спонтанно без помітних утруднень; розуміти складні та об’ємні тексти науково-методичного
та психолого-педагогічного характеру.
Складність процесу реалізації визначеної Рекомендаціями Ради Європи з мовної освіти вимоги щодо
рівня мовної підготовки студентів-філологів зумовлена такими чинниками: на фоні достатнього рівня
загальної мовленнєвої компетенції студентів висвітлюється проблема щодо складності засвоєння
достатньої кількості граматичних структур на репродуктивному рівні, що можуть бути використані у
сфері професійного спілкування. Це обмежує сфери мовленнєвої діяльності студентів у процесі
професійно-орієнтованого спілкування та спектр комунікативно-спрямованих ситуацій, що
пропонуються для обговорення. Розширення тематики спілкування передбачає проведення ретельного
відбору автентичних матеріалів, що містять соціокультурні та соціолінгвістичні елементи, які
відображають тематику професійно спрямованої сфери спілкування. Опрацювання оригінальних текстів
науково-методичного характеру також вимагає високого рівня мовної компетенції студентів.
Розділ 6 Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти передбачає самостійний аналіз ряду
методичних питань щодо оптимізації процесу навчання іноземної мови з опорою на власний
педагогічний досвід, визначається проблема формування певних професійних рис та навичок вчителя
іноземних мов. Вивчення теми "Unser Schulpraktikum" на заняттях з практики німецької мови сприяє
вирішенню завдання щодо формування майбутнього вчителя іноземних мов ЗОШ.
Розробляючи систему вправ з теми, за основу були взяті визначені проф. І.О. Зимньою положення про
те, що мовленнєва діяльність є основою оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування та
визначається як ,,активний, цілеспрямований, опосередкований мовою та зумовлений ситуацією
спілкування процес прийому та видачі мовленнєвого повідомлення у взаємодії людей між собою [1: 133].
Запропонована система вправ передбачає реалізацію на практичних заняттях з іноземної мови таких
особливостей комунікативно-діяльнісного підходу, як оволодіння мовою в процесі аналізу та
обговорення особистої професійно-трудової діяльності під час педагогічної практики в школі,
інтегрований розвиток мовної та мовленнєвої компетенції у всіх видах мовленнєвої діяльності та
оволодіння студентами інтерактивними формами роботи. Практичною метою виконання запропонованої
системи вправ з теми ,, Шкільна практика" є комплексний розвиток комунікативної мовленнєвої
компетенції студентів-філологів, що вивчають німецьку мову як другу іноземну.
Розділ 4.4.3.1. Рекомендацій Ради Європи визначає певні параметри інтерактивного спілкування.
Konversation: Kann sich sicher und angemessen unterhalten und ist in seinem sozialen und persönlichen
Leben in keiner Weise durch sprachliche Einschränkungen beeinträchtigt.
Informelle Diskussion: Kann komplexen Gruppendiskussionen leicht folgen und auch dazu beitragen, selbst
wenn abstrakte, komplexe und wenig vertraute Themen behandelt werden.
Formelle Diskussion: Kann sich über komplexe Themen behaupten, indem er/sie klar und überzeugend
argumentiert, ohne gegenüber Muttersprachlern im Nachteil zu sein.
Zielorientierte Kooperation: Kann detaillierte Instruktionen zuverlässig verstehen. Kann eine Angelegenheit
oder ein Problem klar darlegen, dabei Vermutungen über Ursachen und Folgen anstellen und die Vor- und
Nachteile verschiedener Ansätze gegeneinander abwägen.
© Гречина Л.Б., Добржанська B.B., 2004
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Informationsaustausch: Kann detaillierte Informationen zuverlässig weitergeben. Kann klar, detailliert
beschreiben, wie bei einem Verfahren vorgegangen werden kann. Kann Informationen und Argumente aus
verschiedenen Quellen zusammenfassen und wiedergeben.
Interviewgespräche: Kann uneingeschränkt an einem Interview teilnehmen, sowohl als Interviewer/in als
auch als Interviewte/r; kann die diskutierte Frage flüssig und ohne fremde Hilfe ausführen und entwickeln; kann
gut mit Einwürfen umgehen. Kann seine/ihre Dialoge außerordentlich gut ausführen, strukturiert die
Redebeiträge, interagiert überzeugend und vollkommen flüssig als Interviewerin oder Interviewter; hat
gegenüber Muttersprachlern keine Nachteile [2:78-85].
Студентам пропонується така тематика спілкування: ,,Unser Schulpraktikum "; ,,Ein paar Worte über
die Rolle der außerschulischen Arbeit";,,Was heißt eine gute Deutschstunde"; ,,Meine Probestunde"; ,,Aus dem
deutschen Schulalltag". Кожна навчальна ситуація передбачає виконання завдань, розроблених згідно
вимог Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.
Навчальна ситуація №1 ,,Unser Schulpraktikum" передбачає виконання таких комунікативноспрямованих завдань:
1. Lesen Sie die Meinungen der Lehrstudenten und sagen, ob Sie mit diesen Meinungen einverstanden sind.
2. Besprechen Sie die Überlegungen der Studenten über das Schulpraktikum. Begründen Sie Ihre
Meinungen.
Unser Schulpraktikum. Ich bin Lehrerstudent und nach meinem Schulpraktikum habe ich eine Menge Ideen
im Kopf. Theorie und Praxis – wie weit ist der Weg von guten Absichten und theoretischen Kenntnissen bis zur
richtigen Tat? So dachte ich während des Schulpraktikums. Was habe ich aus dieser kleinen Erfahrung gelernt?
Ich muß gestehen, dass ich Angst hatte, als Lehrer zu scheitern. Aber die Rolle des Lehrers gab mir viele
Ausstöße zum Nachdenken. Ich würde meine Überlegungen folgenderweise formulieren:
Was verstehen wir unter der Autorität des Lehrers?
Warum bleiben Lehrer und Schüler manchmal emotional fremd?
Verdient der Lehrer Respekt, wenn er immer in scharfem Ton spricht?
Ist es zulässig, dass der Lehrer die Schüler anschreit?
Jeder Lehrer will das Beste, doch nach seiner Vorstellung.
Als Praktikant fühle ich mich manchmal überfordert und alleingelassen.
Kann der Lehrer als erfolgreich gelten, wenn er nicht imstande ist, eine freundliche Atmosphäre in der
Stunde zu schaffen, wo die Schüler und der Lehrer sich als Partner empfingen?
Wenn die meisten Schüler die Hausaufgabe nicht schaffen, was bedeutet das, das Problem auf ,,traditionelle
pädagogische Art und Weise‘‘ zu lösen? Haben Sie Ahnung davon?
3. Sagen Sie, was Sie in solcher oder ähnlicher Situation als Lehrer tun würden.
Die Situationen zu lösen. Seien Sie mal kreativ bei der Lösung!
Es ist interessant zu wissen, wie mich meine Schüler sehen. Diese Frage beschäftigt mich sehr. Mir wurde
klar,...
Es ist doch leichter gesagt als getan, eine gut durchdachte Stunde zu erteilen. Für die ersten Schritte brauche
ich..
Meine freundliche Art, mit den Schülern umzugehen, trug gute Früchte. Ich fing an, meine Schüler neu zu
schätzen. Meine Schüler fingen an,…
Мета виконання: 1) закріплення зразків мовлення; 2) вільне використання зразків мовлення; 3) творче
використання зразків мовлення та самостійний відбір мовного матеріалу, необхідного для реалізації
комунікативної ситуації.
Режим виконання: 1) читання уривку про себе; робота в парах / малих групах (передача змісту
отриманої інформації з вираженням власної думки); 2) робота в малих групах (використання інформації,
отриманої в процесі читання професійно орієнтованих текстів); 3) самостійне виконання завдань в
письмовій формі, обговорення з елементами порівняння власної думки з думками інших студентів [3:40].
Навчальна ситуація №2 ,,Ein paar Worte über die Rolle der außerschulischen Arbeit"передбачає
проведення дискусії за визначеними студентами групи проблемами з наступним проектуванням плану
позакласної роботи з іноземної мови.
1. Machen Sie in der Gruppe eine Umfrage. Wählen Sie die Probleme, für welche sich mehrere Studenten
interessieren.
2. Schätzen Sie die Ergebnisse der Umfrage in einem Bericht
3. Sagen Sie, wie Sie die Probleme der außerschulischen Arbeit verstehen. Bestimmen Sie und besprechen
Ähnlichkeiten und Unterschiedene in der Meinungen.
Ein paar Worte über die Rolle der außerschulischen Arbeit. Die außerschulishen Veranstaltungen erweitern
meinen Schülern ihren Horizont. Sie können sogar Verantwortung übernehmen, wenn es um Arbeit für die ganze
Klasse geht. Leider sind nicht alle Schüler bereit, sich flexibel auf andere Autoritätspersonen einzustellen und
sich ihnen zu unterordnen. Man kann einen bestimmten Bereich nennen, der den Schülern am besten gefällt. Das
sind Ausflüge, Konzerte, Diskos. Alle diese Veranstaltungen dienen der Entfaltung einer gesunden
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Persönlichkeit. In den außerschulischen Aktivitäten kann man einen Schüler besser entdecken und austesten.
Wenn eine Klasse einen Ausflug macht, steht das soziale Verhalten der Gruppe der Gleichaltiger auf dem
Prüfstand… Also, das Ziel der außerschulischen Veranstaltungen besteht darin, dass die Schüler mindestens
eimal pro Monat die Gelegenheit gehabt hätten, auszutoben, ihre Selbständigkeit auszuleben und in ihrer Freizeit
kreativ zu sein. – Legen Sie auch großen Wert auf die außerschulische Arbeit?
Мета виконання: 1) самостійне визначення тематики спілкування та зразків мовлення; 2) самостійна
підготовка звіту опитування з елементами аналізу та висновків; 3) фіксація в письмовій формі тез
повідомлення для використання в процесі подальшого обговорення з елементами порівняння.
Режим виконання: 1) інтерактивна мовленнєва діяльність в режимі малих груп / усієї групи;
2) обговорення матеріалів опитування з метою розширення інформаційного поля; 3) обговорення
інформації з метою порівняння та прогнозування.
Навчальна ситуація №3 ,,Was heißt eine gute Deutschstunde?" передбачає відбір професійної лексики
з метою забезпечення достатнього рівня мовної компетенції для реалізації інтерактивної комунікації в
межах визначеної тематики спілкування. З метою встановлення структурно-смислових зв’язків й
активного засвоєння ключових понять використовуємо прийом колажування з елементами вербальної та
зображувальної наочності.
Завдання №1. Malen Sie Bilder von einer guten Deutschstunde. Malen Sie die Bilder von der Stunde, die
die Schüler hervorheben, und die, die Deutschlehrer hoch schätzen. Vergleichen Sie in der Gruppen zwei
Collagen. Notieren Sie die Ähnlichkeiten in der linken Spalte und die Unterschiedene in der rechten.
Завдання № 2. Wie stellen Sie sich eine gute Deutschstunde vor? Was heißt eine gute Deutschstunde?
Завдання №3. Stellen Sie die ,,TOP TEN" Vorderungen, die die Traumdeutschstunde von den
Lehrerstudenten bestimmen (schriftlich). Vergleichen Sie die von Ihnen bestimmten Forderungen mit den von
anderen Studenten bestimmten (mündlich).
Розділ 6.4 Рекомендацій Ради Європи з мовної освіти пропонує певні методичні задачі, вирішення
яких сприяє як розвитку комунікативної компетенції студентів, так і підвищенню рівня їх науковометодичної підготовки. Дані методичні задачі сформульовані таким чином:
·
Wie sollen Lernende im Allgemeinen eine Zweit- oder Fremdsprache lernen?
·
Welcher Anteil an Unterrichtszeit sollte für folgende Aktivitäten verwendet werden? – Erklärungen und
Erläuterungen. – Frage-/Antwort-Sequenzen für die ganze Klasse. – Gruppenarbeit oder Partnerarbeit. –
Einzelarbeit.
·
Welche Eigenschaften und Fähigkeiten der Lehrenden werden von Schülern imitiert?
·
Auf welche Weise sollten moderne Medien (Audio- und Videokassetten, Computer usw.) eingesetzt
werden?
·
Wie können oder sollen Lernende von gesprochenen oder schriftlichen Texten lernen?
·
Sollte die Fähigkeit der Lernenden, kommunikative Strategien zu vervenden, als von der L1
übertragbar angesehen werden oder auf eine der folgenden Arten gefördert werden? (durch das Schaffen von
Situationen und das Vorgeben kommunikativer Aufgaben; unter Verwendung von Techniken zur
Bewusstmachung) [1:145].
Навчальна ситуація № 4 "Meine Probestunde" передбачає самостійний відбір студентами
тематичних лексичних одиниць і граматичних структур з метою реалізації комунікативних завдань. Ця
навчальна ситуація передбачає два етапи виконання вправ. Вправи першого етапу виконуються
студентами самостійно в письмовій формі.
Завдання №1. Versuchen Sie einen Bericht über die erste Probestunde zusammenzustellen, gebraucht dabei
die Stichwörter und Wendungen. Außern Sie und begründen Ihre Meinung.
Eine doppelte Schwierigkeit; keine methodische Erfahrung; die Dynamik des Unterrichts; die begrenzenten
sprachlichen Möglichkeiten; die Freude der Schüler; kommunikative Übungen; möglichst viele Schüler; das
Können; aktivieren; eine Praxis im Sprechen; sprachlich aktiv sein; paarweises Sprechen; Monotonie und
Langeweile; variiren; vermeiden; jede günstige Möglichkeit; moderne Probleme der Methodik; auf der Suche;
die Theorie ist sehr wichtig, doch…; Der große Goethe hatte recht: ,,Grau, teurer Freund, ist alle Theorie und
ewig grün des Lebens goldener Baum.‘‘
Завдання №2. Führen Sie die Überlegungen aus Ihrer persönlichen Erfahrung nach dem Schulpraktikum.
Завдання №3. Schreiben Sie Berichte für die Zeitschrift ,,Aus dem Schulleben‘‘. Hier ist die Meinung einer
Studentin über ihre erste Probestunde.
Meine erste Probestunde. Für meine Probestunde habe ich keine Lorbeeren verdient, aber mein Betreuer
sagte mir, dass ich eine Chanse habe, eine gute Lehrerin zu werden und ich…
Завдання №4. Wiederlegen Sie oder bestätigen die folgenden Behauptungen aus Ihrer persönlichen
Erfahrung.
·
Meine erste Probestunde. Da muß ich zeigen, dass ich das Gelernte und das Geübte noch frisch in
meinem Gedächtnis habe. Aber nicht alles läuft wie am Schnürchen und die Ursache ist…
·
Große Schwierigkeiten verursachten mir…
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·
Meine Gedächtnis ließ mich zum Glück nicht im Stich und ich…
·
In der Kontrollarbeiten der Schüler gibt es Fehler in Hülle und Fülle. – Unmöglich. – Doch. Was soll
ich tun? Da bleibt mir nichts anderes übrig, als…
·
Plaudertaschen in der Stunde, dass ist einfach eine Geduldsprobe, eine Strafe für mich. Was empfielt
Pädagogik in diesem Fall? Ich will nicht aufs Geratewohl entscheiden und im finsteren tappen, deshalb…
·
Ich fand immer Verständnis und Unterstützung meines Betreuers. Einseitige unnd unpersönliche Urteile
sind ihm fremd. Er sagte mir jedesmal: …
Вправи другого етапу виконуються в усній формі в процесі дискусійного обговорення проблеми.
Завдання №1. Lesen Sie die von anderen Studenten geschriebenen Berichte über die erste Probestunde.
Завдання №2. Diskutieren Sie die Probleme der ersten Probestunde.
Завдання №3.Diskutieren Sie über Ihre Möglichkeiten und die Möglichkeiten Ihrer Schüler in der
Deutschstunde [4:25].
Навчальну ситуацію №5 ,,Aus dem deutschen Schulalltag" розглядаємо як завершальну в роботі над
темою ,,Unser Schulpraktikum". Пропонуємо студентам-філологам самостійно відібрати текстові
матеріали з німецькомовної преси, що вміщують професійно-орієнтований лексичний матеріал і
психолого-педагогічні ситуації з можливими вирішеннями. Студентам пропонується такий алгоритм
опрацювання відібраних текстових матеріалів:
*ознайомлення з запропонованими в текстах психолого-педагогічними проблемами в процесі
переглядового читання;
*вивчаюче читання уривків, що містять визначення чи шляхи вирішення цих проблем;
*обговорення з елементами коментування визначених педагогічних проблем засобами іноземної
мови;
*складання проекту вирішення проблемних питань з опорою на власний педагогічний досвід;
*представлення проекту, обґрунтування його назви, практичних цілей [5: 130].
Студенти працюють у режимі малих груп за попередньо визначеним завданням.
Завдання для першої групи: Lesen Sie einen Brief aus der Zeitschrift ,,Freizeit Revue". Suchen Sie und
finden die Antworten auf die Fragen:
-Was empfehlt der erfahrene Psychologe den Eltern?
-Welche Antwort würden Sie geben?
-Können die Eltern selbständig ohne Hilfe der Schullehrer dieses Problem lösen?
-Welche Rolle spielt der Lehrer in der Lösung solcher Probleme?
Der Artikel aus der ,,Freizeit Revue":
,,Klaus ist wahnsinnig unkonzentriert in der Schule. Er macht in den Schularbeiten eine Menge Fehler und
bekommt deshalb nie eine gute Note. Sobald eine Klassenarbeit bevorsteht, klangt er am Morgen über Magenoder Kopfschmerzen. Wenn er dann eine schlechte Note bekommt, vergißt er oft, die Arbeit zu Hause zu zeigen.
Das ist einfach schrecklich. Die Eltern ermahnen ihn, sich mehr anzustrengen. Er ist ja nicht dumm, aber
unsicher und gehemmt. Können Sie uns helfen, das Problem zu lösen?"
Diplom-Psychologe antwortet: ,,Klaus verschweigt seine schlechten Noten, nicht weil er es vergessen würde,
sondern weil er Angst vor der Reaktion seiner Eltern hat. Wenn die Eltern dazu beitragen wollen, dass ihr Sohn
seine Schulleistung verbessert, müssen sie versuchen, ihr Erziehungsverhalten radikal umzustellen. Statt Kritik
und Vorwürfe braucht Klaus Zuwendung und Anerkennung. Wenn er statt einer schlechten Note nie vorher mal
eine genügende bekommt, müssen die Eltern dasschon als Erfolg wetten. Wenn der Junge für so geringe
Verbesserung belohnt wird, durchbrechen alle den Kreislauf! Schlechte Leistungen – Strafe und Vorwürfe zu
Hause – Angst – erneut schlechte Leistungen. Wichtig ist, dass die Eltern ihrem Sohn das Gefühl vermitteln,
dass er etwas wert ist. Wann haben die Eltern das letzte Mal gesagt: ,,Ich liebe dich, egal wie gut du in der
Schule bist"?
Завдання для другої групи: Oft schreiben die Eltern in die Zeitschriften, um Hilfe von Psychologen zu
bekommen. Yanina’s Eltern haben ein Problem mit Ihrer Tochter. Sie haben einen Brief in die Zeitschrift ,,Lisa"
geschrieben. Sie sind sicher darin, dass sie Hilfe bekommen werden. Lesen Sie Yanina’s Mutter Brief und
erfüllen die Aufgaben:
- Bestimmen Sie das Problem.
- Was würden Sie Yanina’s Mutter empfehlen?
- Was würden Sie Yanina empfehlen?
- Der Text des Briefes: ,,Wie kriegen wir unsere Tochter aus dieser Clique?
Unsere Tochter Yanie (14) ist seit einiger Zeit in einer Clique, die mir gar nicht gefällt. Die meisten sind dort
wesentlich älter als sie, und wie ich Gesprächsfetzen aus einem Telefonat zwischen Yanina und ihrer Freundin
entnehmen konnte, wird wohl auch viel Alkochol getrunken. In meiner Sorge habe ich ihr Tagebuch gelesen.
Darin steht, dass sie sich mit ihren Bekannten in der Stadt herumtreibt und seit Wochen immer wieder die Schule
schwänzt. Ich stellte sie zur Rede, was natürlich in einem grossen Krach endete. Seitdem weicht mir Yanina aus
und schließt ihr Zimmer ab."
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Як окремий етап роботи над темою виділяємо обговорення змісту самостійно відібраних студентами
текстових матеріалів за такими зразками завдань:
- Vergleichen Sie und diskutieren aus Ihrer Erfahrung nach dem Schulpraktikum die Probleme des
Schulalltags in der Ukraine und in der BRD.
- Wenden die Eltern sich so oft in unserem Lande um die Hilfe?
Begründen Sie die Meinung, dass ein Lehrer auch ein Erzieher sein muss.
Was meinen Sie dazu? ,,Lehrende sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass ihr Verhalten ihre
Einstellungen und Fähigkeitenwirderspiegelt und einen äußerst wichtigen Bestandteil der Umgebung für das
Spracherlernen / den Spracherwerb darstellt. Sie sind Vorbilder, die von Schülern bei ihrer zukünftigen
Verwendung der Sprache oder als zukünftige Lehrer u. U. imitiert werden.‘‘ (Gemeinsamer europäischer
Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen.)
Завершальний етап вивчення теми ,,Unser Schulpraktikum" передбачає обговорення соціальноспрямованих проблем, що сприяє розвитку особистості студента як майбутнього вчителя.
Запропонована система вправ є спробою практично реалізувати процес залучення студентів-філологів
до мовленнєвого спілкування засобами іноземної мови в професійно-трудовій сфері. Практика
використання запропонованої системи вправ засвідчила, що найбільший інтерес у студентів викликає
виконання тих завдань, що передбачають використання таких технологій, як заповнення інформаційних
прогалин та обмін особитісно-значущою інформацією в режимі творчої співпраці у малих групах,
створення та інтерпретація колажів.
Запропонована професійно-спрямована тематика спілкування передбачає самостійне виконання
практичних завдань, що моделюють реальні процеси вирішення психолого-педагогічних проблем під час
проходження педагогічної практики, передбачають самостійний відбір і аналіз професійно-орієнтованих
текстових матеріалів, зіставлення та узагальнення набутого педагогічного досвіду, обґрунтування
власних ідей засобами іноземної мови. Це сприяє удосконаленню навичок самостійної роботи студентівфілологів та розвитку стратегічної компетенції в процесі вивчення іноземної мови. Співпраця студентів
під час роботи над темою ,,Unser Schulpraktikum" створює психолого-педагогічні передумови
формування мотиваційних процесів вивчення іноземної мови в процесі комунікації та розвитку
позитивних професійних якостей майбутніх вчителів іноземної мови загальноосвітніх шкіл.
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Матеріал надійшов до редакції 10.11.2004 р.
Гречина Л.Б., Добржанская В.В. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов
языковых факультетов в профессиональной сфере общения.
В статье рассматриваются особенности развития иноязычной коммуникативной компетенции
студентов-филологов университетов в профессиональной сфере общения на практических занятиях по
немецкому языку при изучении темы ,,Педагогическая практика в школе".
Grechina L.B., Dobrzhanska V.V. Development of Students" Foreign Language Communicative Competence
in the Sphere of Professional Interaction at Language Departments.
The article deals with the development of university students" foreign language communicative competence at
language departments in the sphere of professional communication at the lessons of German Practice while
studying the subject "School Practice".

99

Вісник Житомирського університету. Випуск 19. Педагогічні науки

УДК 371. 378

І.Г. Григор'єва,
викладач
(Житомирський державний університет)
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ЗАСОБАМИ САМОВРЯДУВАННЯ
Подана коротка загальнонаукова характеристика організаторських умінь майбутніх учителів з
урахуванням функціонування студентського братства як самоврядного громадського об’єднання
майбутніх учителів.
Соціокультурний розвиток України як суверенної і незалежної держави потребує відходу від
шаблонної виховної роботи, багатьох застарілих засобів та переходу від кількісних показників у цій
діяльності до пошуку нового та утвердження й орієнтації на педагогічне співробітництво студента і
викладача, орієнтації на самоуправління майбутніх учителів та творчої співпраці, на саморозвиток
особистості майбутнього вчителя, поваги до його гідності. У зв’язку з цим у Конституції України
зазначається, що людина визнається найвищою соціальною цінністю. Тим самим, метою освіти є
загальний і психічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства: розвиток її
талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування
громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального,
творчого, культурного потенціалу народу, підвищення його культурного рівня [1; 2].
Вирішення цих завдань залежить, насамперед, від учителя, здатного вільно орієнтуватися в
соціальних і природних умовах, розуміти особливості розвитку культури, оволодівати науковою
інформацією. Професіонал у галузі освіти має глибоко усвідомлювати місце і роль освітніх процесів,
систем у світовому культурному просторі, в історичних закономірностях й етнологічних формах,
поєднувати глибокі теоретичні знання й практичну підготовку. У цільовій комплексній програмі
"Вчитель" також зазначається, що "завдяки діяльності педагога реалізується державна політика у
створенні інтелектуального, духовного потенціалу нації, розвитку вітчизняної науки, техніки і культури,
збереженні і примноженні культурної спадщини й формуванні людини майбутнього" [3]. Виходячи з
цього, слід зазначити, що проблема формування педагогічної культури майбутніх учителів,
організаторських умінь є надто на часі.
Зазначимо, що загальні питання формування особистості вчителя досліджували С. Архангельський,
Є. Барбіна, В. Войтко, Е. Гришин, С. Гончаренко, О. Дубасенюк, І. Зязюн, М. Євтух, Н. Кичук, Н. Кузьміна, М. Лазарєв, А. Мудрик, Л. Нечепоренко, О. Пєхота, В. Семиченко. С. Сисоєва, В. Сластьонін,
Р. Хмелюк, Н. Чепелєва, Т. Яценко та ін. Окремі аспекти професійної культури вчителя знайшли своє
відображення у дослідженнях В. Кан-Каліка, Я. Коломийського, А. Мудрика, Г. Нагорної, Д. Петрової,
І. Прокопенка, І. Синиці, Г. Тарасенко, В. Чернокозова, І. Чернокозової, Г. Шевченко,Т. Яценко та ін.
Протягом останнього десятиріччя з'явилися дослідження, які безпосередньо розглядають проблему
формування педагогічної культури організаторських умінь (А. Барабанщиков, І. Бех, Є. Бондаревська,
В. Гриньова, І. Зязюн, В. Зелюк, Т. Іванова, О. Рудницька).
Сучасні проблеми самоврядування студентів як засобу формування особистості майбутнього вчителя
досліджують В. Андрущенко А. Бойко, М.Євтух, О. Мороза, І. Прокопенко, С. Сисоєва, Г. Троцько,
Г. Шевченко та ін.
Завданням даної статті є розкриття особливостей функціонування студентського самоврядування як
засобу формування організаторських умінь майбутніх учителів.
Зазначимо, що зміцнення організаторських умінь у студентів ВНЗ безпосередньо пов’язується з
людиною культурною, яка є переусім незалежною особистістю, для якої домінантною визначається
здатність до самовизначення у світі культури. У педагогічній площині це передбачає подальший
розвиток у студентів самостійності, самосвідомості й незалежності суджень у поєднанні з повагою до
поглядів інших людей, почуття самоповаги, здатність орієнтуватися у світі духовних цінностей і
оточуючому культурному середовищі, уміння приймати рішення і нести відповідальність за свої вчинки,
здійснювати самостійний вибір стилю поведінки, способів свого розвитку, тобто смислу своєї
життєдіяльності.
Можна стверджувати, що виокремлення феномена педагогічної культури як однієї з наріжних
складників культури суспільства зумовлене специфікою педагогічної діяльності вчителя, його
особливими функціями (організаторськими). Саме вона спрямована на формування зростаючої
особистості, здатної у перспективі відтворювати, збагачувати та транслювати культуру етносів і
суспільства. Загалом у площині навчально-виховного процесу принциповим чинником передачі
культури, духовних цінностей є неповторна індивідуальність учителя-вихователя, який постає носієм
культури й суб'єктом людських взаємин. При цьому враховується головний педагогічний постулат, за
яким учитель, перш за все учень є унікальною, неповторною особистістю, яка перебуває у постійній
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зміні. Саме через професійну культуру вчителя віддзеркалюються його професійні цілі, мотиви, знання,
уміння, якості, здібності, аттитюди (ставлення) (А. Роттер). Тобто тим самим педагогічна культура
постає феноменом вияву вчителем власного "Я" у професійно-педагогічній площині через поєднання
власних цілей, мотивів, способів, операцій, згрупованих навколо керування процесом особистісного
зростання учнів тапевної системи педагогічних цінностей. Існуючи об'єктивно, педагогічна культура як
автономна системна сутність та певна система цінностей, реалізується через призму суб'єктивного
духовного досвіду вчителя [4: 298-299].
Серед складників педагогічної культури майбутнього вчителя можна виділити: ціннісномотиваційний, когнітивний і практичний компоненти.
Ціннісно-мотиваційний включає систему емоційно "забарвлених" у процесі життєдіяльності
цінностей і ціннісних орієнтацій, що визначають ставлення особистості до свого соціокультурного
оточення та до себе.
Когнітивний компонент виявляється як система етичних, естетичних, екологічних, правових,
деонтологічних, професійних (зокрема й психолого-педагогічних) знань.
Практичний компонент передбачає формування системи умінь, навичок і нахилів особистості, які
дозволяють ефективно залучатися у різноманітні види діяльності, зокрема й педагогічну.
Всі структурні компоненти педагогічної культури майбутніх учителів успішно формуються у
навчально-виховному процесі ВНЗу, зокрема й за умови долучення їх до діяльності у студентському
самоврядуванні. Досвід Національного університету "Києво-Могилянська Академія", Житомирського,
Харківського педуніверситетів, Острозької Академії засвідчує, що така діяльність є оптимальною, якщо
майбутні вчителі (фахівці) активно включаються у діяльність Студентського братства.
Зазначимо, що у системі самоврядування має переважати педагогіка гуманних взаємин, а не заходів,
коли на зміну адміністративним формам управління студентськими колективами поступово приходять
демократичні. За цих умов значно поліпшуються морально-психологічний клімат, стиль стосунків у
студентських колективах, самопочуття студентів, їхня соціальна захищеність, емоційна насиченість
життя, атмосфера доброзичливості, дбайливе ставлення одне до одного [2; 5].
Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка – це насамперед
самоврядне об'єднання студентів, покликане забезпечити їхні права й інтереси в реалізації функцій
управління університетом, які визначаються ректоратом, деканатами, і здійснюється студентами
відповідно до мети і завдань, які стоять перед студентським колективом [2: 1-2].
Принципами його діяльності є: добровільність; виборність; колегіальність у прийнятті рішень;
гласність і відкритість у роботі.
Власне виконавчі органи Студентського братства мають назву "Ради Студентського братства", які в
діяльності керуються чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом
університету і цим Положенням, користуються допомогою і підтримкою ректорату, деканатів,
профспілкового комітету студентів у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням,
документацією та ін.
Ради Студентського братства діють на основі співробітництва, взаємодоповнюваності і розмежування
повноважень з підрозділами університету, профспілкою студентів, іншими студентськими об’єднаннями.
Студентське братство незалежне від релігійних об'єднань, політичних партій та рухів. Воно функціонує з
метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їхніх прав і сприяє гармонійному
розвитку особистості студента, формує у нього навички майбутнього організатора, керівника.
Діяльність Студентського братства спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, на
якісне навчання, розвиток творчих здібностей, виховання духовності і культури студентів, зростання їх
соціальної активності та відповідальності за доручену справу, формування їхніх моральних якостей,
підвищення ініціативи кожного студента.
Основними завданнями рад Студентського братства є: забезпечення і захист прав та інтересів
студентів; забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; сприяння навчальній, науковій та
творчій діяльності студентів; сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку
студентів; створення студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами; організація
співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів, молодіжними організаціями; сприяння
працевлаштуванню студентів; участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
безпосередня участь у реалізації державної молодіжної політики; забезпечення інформаційної, правової,
психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами); репрезентація у
керівництві університету; залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно
з деканатами); координація діяльності рад студентського братства, деканатів, кафедр, старостатів,
наставників академічних груп; контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне
реагування на їх порушення; участь у розподілі стипендіального фонду; залучення студентів до
художньої самодіяльності; проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, посвяти у студенти,
випускних урочистостей, днів факультету, днів відкритих дверей тощо; участь у поселенні студентів у
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гуртожитки, створення у них належних умов побуту, відпочинку і дозвілля; безпосередня участь в
організації ремонту кімнат, забезпечення зберігання і підтримки у належному стані приміщень,
обладнання, приладів, іншого майна університету; організація чергування студентів і сприяння
налагодженню пропускного режиму в гуртожитках та навчальних корпусах; безпосередня участь у
роботі з організації змагання за зразкові кімнати, поверхи, гуртожитки, економії енергоносіїв, води тощо;
створення умов для самостійної підготовки студентів до занять (разом із директором студмістечка,
комендантами гуртожитків); пропаганда здорового способу життя, активна участь в організації
оздоровлення студентів у профілакторії університету, запобігання вчиненню студентами правопорушень,
вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління та ін.
Члени Студентського братства мають права та обов’язки, якими наділені студенти вищих навчальних
закладів України згідно з чинним законодавством та відповідно до Статуту університету. Крім того,
члени Студентського братства мають право: обирати і бути обраними до будь-якої ради Студентського
братства; – звертатися до будь-якої ради Студентського братства стосовно питань, що належать до
компетенції цієї ради, та отримувати відповідь по суті питань; опротестовувати будь-які дії посадових
осіб, структурних підрозділів, органів Студентського братства, якщо вони обмежують його права чи
принижують його гідність.
Ради Студентського братства мають право: звертатися до адміністрації факультету, гуртожитку,
студмістечка університету з пропозиціями та заявами, пов'язаними з вирішеннями завдань, передбачених
основними напрямами діяльності Студентського братства; розглядати та обговорювати питання, що
стосуються удосконалення навчально-виховного процесу та студентської наукової роботи; стан виховної,
культурно-масової та спортивно-масової роботи; питання побутового забезпечення студентів, які
мешкають у гуртожитках та харчування студентів у їдальні та буфетах університету; працевлаштування
студентів; питання надання матеріальної допомоги, стипендій; рекомендувати спільно з деканатами
кандидатури на призначення іменних стипендій; брати участь у роботі приймальної комісії.
Зокрема члени Студентського братства зобов'язуються чітко дотримуватися самого Положення;
виконувати рішення і вимоги рад Студентського братства, які спрямовані на досягнення мети і
вирішення завдань організації.
Також члени рад Студентського братства зобов'язуються звітувати при потребі перед зборами
(конференцією) відповідного Студентського братства про свою роботу; доводити до відома студентів
зміст питань, проблем, що обговорюються на засіданнях рад, та прийнятих рішень; спрямовувати
студентів на виконання прийнятих радами рішень; здійснювати контроль за проведенням культурномасових та спортивно-масових заходів.
Власне Студентське братство діє на рівні академічної групи, факультету, гуртожитку, студентського
містечка, університету. Структурними підрозділами Студентського братства є студентський штаб
"Абітурієнт", центр соціальної адаптації студентів університету.
Вищим органом самоврядування Студентського братства є: на рівні академічної групи – загальні
збори студентів групи; на рівні факультету – загальні збори (конференція) студентів факультету; на рівні
гуртожитку – загальні збори (конференція) мешканців гуртожитка; на рівні студентського містечка –
конференція мешканців гуртожитків студмістечка; на рівні університету – конференція студентів
університету.
Виконавчими органами Студентського братства є: на рівні академічної групи – рада Студентського
братства групи; на рівні факультету – рада Студентського братства факультету; на рівні гуртожитку –
рада Студентського братства гуртожитку; на рівні студентського містечка - рада Студентського братства
студмістечка; на рівні університету – рада Студентського братства університету.
Ради Студентського братства відповідного рівня обираються на загальних зборах (конференції)
студентського колективу, на яких визначається також структура ради, заслуховується її звіт (термін
повноваження рад Студентського братства усіх рівнів – один рік).
На конференції Студентського братства університету затверджується Положення про Студентське
братство університету, вносяться до нього доповнення та зміни.
Головною структурною одиницею Студентського братства є академічна група, яка обирає раду
Студентського братства групи, її голову і делегує свого представника до ради Студентського братства
факультету і на конференцію студентів університету. Рада Студентського братства факультету
формується з представників рад Студентського братства академічних груп і делегує своїх представників
до ради Студентського братства університету. Рада Студентського братства студентського містечка
формується з представників рад Студентських братств гуртожитків і делегує своїх представників до ради
Студентського братства університету.
З числа своїх членів вибрана рада Студентського братства на своєму першому засіданні обирає
голову, його заступника і секретаря.
Збори (конференція) вважаються чинними, якщо на них присутні не менше 50% членів студентського
колективу (делегатів конференції), а обраним вважається кандидат, який набрав більшість голосів.
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Голова організовує роботу відповідної ради Студентського братства, здійснює координацію роботи з
радами інших рівнів, ректоратом, відповідним деканатом, комендантом гуртожитку, іншими
підрозділами університету, профкомом студентів, звітує про роботу очолюваної ним ради. Секретар
відповідної ради Студентського братства організовує контроль за виконанням прийнятих рішень,
доповідає про їх виконання, веде протоколи засідань.
При радах Студентських братств факультетів університету створюються сектори за напрямами
роботи: навчально-науковий; культурно-виховний; із захисту прав студентів; спортивно-оздоровчий;
соціально-побутовий; громадських зв'язків та інші. Також на радах Студентських братств гуртожитків,
студентського містечка створюються сектори за головними напрямами життєдіяльності: житловопобутовий; культурно-виховний; санітарно-гігієнічний; фізкультурно-масової роботи; громадського
порядку та інші. Голови рад Студентського братства університету, і студентського містечка входять до
складу вченої ради університету, ради з виховної роботи. Голови рад Студентського братства
факультетів і гуртожитків входять до складу вченої ради, стипендіальної комісії і комісії з поселення у
гуртожиток відповідного факультету.
Засідання рад Студентського братства проводиться не менше одного разу на місяць і вважається
чинним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів. Рішення приймається
звичайною більшістю голосів. При необхідності питання життєдіяльності студентів вирішується також у
робочому порядку. Кожне засідання ради Студентського братства фіксується протоколом, який
підписується головою або його заступником і секретарем.
Загальні збори (конференція) Студентського братства. відбуваються не рідше: на рівні академгрупи –
двох раз у семестр; на рівні факультетів, гуртожитків – одного разу в семестр; на рівні університету,
студентського містечка – одного разу на рік; конкретна дата їх проведення визначається відповідною
радою студентського братства.
Зазначимо, що на вимогу 2/3 членів відповідної ради скликаються позачергові збори (конференція)
відповідного Студентського братства.
На розгляд загальних зборів (конференції) виносяться найважливіші питання життєдіяльності
студентів, зумовлені основними напрямами діяльності Студентського братства. Рішення рад
Студентського братства мають дорадчий характер, зокрема робота Студентського братства базується на
певних виховних засадах, які передбачають наступні напрямки роботи.
Крім участі у студентському самоврядуванні, суттєвий розвиток когнітивної сфери організаторських
вмінь здійснюється у процесі ґрунтовного засвоєння студентами гуманітарних, природничих і
математичних наук, зокрема філософії як ядра світогляду; розвиток їх наукового мислення; вироблення
уміння відстоювати світоглядні позиції, наукового аналізу явищ природи і суспільства; подолання
розриву в теоретичній та організаційно-практичній підготовці майбутнього вчителя. Філософськосвітоглядна підготовка майбутніх учителів передбачає розвиток у студентів пізнавальної активності і
культури розумової праці, вироблення умінь самостійно здобувати знання, застосовувати їх у своїй
практичній діяльності.
У змістовій структурі організаторських умінь важливе місце займає формування національної
самосвідомості, любові до рідного краю, України, її народу, культурно-національних, духовних надбань
у контексті загальнолюдських історико-культурних цінностей; прищеплення почуття особистої
відповідальності за долю Української держави, рідної мови, культури; виховання молоді у дусі
взаємоповаги, взаєморозуміння, миру, злагоди між народами, етнічними групами; формування культури
міжнаціональних взаємин; розвиток навичок самоврядування, соціальної активності та соціальної
відповідальності суб'єкта громадянського суспільства у процесі суспільної діяльності.
Також важливою складовою змістової структури організаторських умінь є утвердження правової
культури, яка передбачає прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, до Конституції,
державних символів (герба, прапора, гімну); знання і дотримання у поведінці Законів України; активна
протидія особам та установам, що порушують закони, завдають збитків державі, зазіхають на
територіальну цілісність і незалежність України. Розвиток правосвідомості передбачає вільне володіння
державною мовою, засвоєння основ державного, трудового, громадського, сімейного права, формування
власної соціальне значимої активної позиції.
Також чинне місце у змісті організаторських вмінь посідає моральне виховання, яке є розвитком
моральних почуттів рис особистості, переконань, потреби поводити себе згідно з моральними нормами,
що діють у суспільстві; опанування духовною культурою найближчого суспільного оточення, нації,
людства; наслідування кращих моральних зразків родини, українського народу, загальнолюдських
моральних цінностей; становлення етичної спрямованості особистості майбутнього вчителя.
Зазначимо, що практичний компонент організаторських умінь успішно формується насамперед у
лідерів у процесі виконання ними функцій виконавчих органів Студентського братства. Такими є "Ради
Студентського братства", які діють на основі співробітництва, взаємодоповнюваності і розмежування
повноважень з підрозділами університету, профспілкою студентів, іншими студентськими об'єднаннями.
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Вищим органом самоврядування Студентського братства є конференція студентів, а виконавчим органом
є Рада студентського братства університету. Зокрема, Ради Студентського братства покликані сприяти
навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; створенню необхідних умов для проживання і
відпочинку студентів; створенню студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
організації співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів, молодіжними
організаціями. Вони сприяють працевлаштуванню студентів, їх участі у вирішенні питань міжнародного
обміну зі студентською молоддю. Також забезпечують інформаційну, правову, психологічну, фінансову
допомогу студентам (спільно з відповідними службами).
Тим самим Ради Студентського братства контролюють навчальну і трудову дисципліну студентів з
оперативним реагування на їх порушення, залучають молодь до участі у розподілі стипендіального
фонду, науковій творчості, у художній самодіяльності. Допомагають молоді у проведенні вечорів
відпочинку, конкурсів, КВК, посвяти у студенти, випускних урочистостей, днів факультету, днів
відкритих дверей тощо. Займаються пропагандою здорового способу життя та беруть активну участь в
організації оздоровлення студентів у профілакторії університету. Сприяють запобіганню вчиненню
студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління та ін.
Отже, навіть короткий аналіз змісту діяльності Студентського братства дозволяє стверджувати, що
активна участь майбутніх учителів у цій діяльності сприяє успішному формуванню гуманітарних,
громадсько-політичних, психолого-педагогічних та культурологічних знань, а також відповідних умінь,
які є визначальними чинниками зміцнення їхньої внутрішньої мотивації до вчительської професії, до
майбутньої громадської діяльності, реалізуючи тим самим не лише професійне, а й громадське право, що
формує почуття гордості за демократичну, незалежну, соборну Україну.
Проте все це потребує подальшого теоретичного обґрунтування та експериментального
підтвердження.
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Григорьева И.Г. Проблема формирования организаторских умений будущих учителей средствами
самоуправления.
Рассматривается краткая общенаучная характеристика организаторских умений будущих учителей с
учетом функционирования студенческого братства как самоуправленческого общественного
объединения будущих учителей.
Grigoryeva I.G. The Problem of the Formation of the Future Teachers’ Organizing Skills by Means of SelfGoverning.
The article deals with the scientific characteristics of the future teachers’ organizing skills taking into
consideration the activity of "Students’ke Bratstvo" (Students’ Brotherhood) as a self-governing social
community of future teachers.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ПОРІВНЯЛЬНОГО
АНАЛІЗУ РІДНОЇ ТА ІНОЗЕМНОЇ КУЛЬТУР
У статті розглядається проблема формування інтеркультурних навичок та вмінь майбутніх учителів
іноземної мови.
В умовах національного відродження, розбудови незалежності української держави, входження
країни у міжнародний освітній простір надзвичайної актуальності набуває проблема професійної
підготовки вчителя-патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської
цивілізації, чітко орієнтується в сучасних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки,
підготовлений до життя і праці в ХХІ столітті [1]. Тільки педагог з високим рівнем сформованості
професійних умінь, здатний до збереження і продовження культурно-історичних традицій рідної
держави, вихований на прикладі шанобливого ставлення до української культури та історії, здатний
виховувати дітей та молодь у руслі концепції національної освіти. Отже, концепція професійної
підготовки педагогів і вчителів передбачає формування особистості фахівця, який не тільки добре знає
свій предмет, а є ще національно-свідомою людиною, носієм надбань української та світової культур.
Беручи до уваги вищезгадане, звернемося до певних аспектів професійної підготовки вчителів іноземної
мови. Згідно з програмою курсу сучасної англійської мови для студентів педагогічних інститутів та
університетів, розробленої з урахуванням рекомендацій Ради Європи та затвердженої Міністерством
освіти і науки України, особлива увага приділяється концепції полікультурного спілкування та діалогу
культур, що є важливим складником формування професійної компетенції викладачів іноземних мов в
Україні [2].
Концепція спеціаліста має на меті формування у студентів комунікативної, лінгвістичної та
соціокультурної компетенцій.
Метою нашої роботи є привернення уваги до актуальної проблеми сучасної професійної освіти,
формування інтеркультурних навичок та вмінь студентів педагогічних вузів. Значне місце серед таких
умінь займає здатність пов’язувати рідну культуру з культурою країни, мова якої вивчається,
спроможність виконувати роль культурного посередника між національною та іноземною культурами.
На нашу думку, передумовою формування інтеркультурних навичок та вмінь є поглиблення знань
студентів щодо культурних реалій своєї рідної країни та вибудування ними цілісної системи порівнянь
української культури з англомовною.
Головним засобом для складання системи порівнянь повинні стати заняття з фахового предмету, а
саме з іноземної мови, на яких студентам пропонується система різноманітних завдань, спрямованих на
порівняльний аналіз явищ різних культур. Слід відзначити, що невідповідність діючих підручників
вимогам чинної програми та відсутність навчальних матеріалів, пов’язаних з культурою України,
надзвичайно ускладнює процес формування у студентів інтеркультурних навичок та вмінь. Переважна
більшість мовних вузів України використовує підручник В.Д. Аракіна "Практический курс английского
языка", в якому недостатньо матеріалів соціокультурного змісту і який не дозволяє виховувати у
майбутніх вчителів іноземної мови здатність до порівняльного аналізу культур.
Діюча програма рекомендує викладачам використовувати автентичні джерела культурологічного
змісту. Ми, в свою чергу, наголошуємо на необхідності використання цих матеріалів з певним
комплексом завдань, націлених на активізацію національних культурологічних фонових знань студентів,
поглиблення цих знань і відбудування системи порівнянь рідної та іноземної культур. Останнім часом
розробкою питань розвитку інтеркультурних вмінь займається багато методистів у різних країнах
(В.В. Сафонова, Н.К. Скляренко, О.Б. Тарнопольський, Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич, Barry Tomalin,
Susan Stempleski). Метою нашого дослідження є створення комплексів вправ, спрямованих на поетапний
розвиток навичок порівняльного аналізу різних культур. При складанні таких комплексів завдань
вважаємо доцільним дотримуватись аспектного розподілу культурологічного матеріалу,
запропонованого авторами книги "Cultural Awareness" Бері Томеліним та Сьюзен Стемплескі [3], а саме:
· аспект І – розпізнавання культурної символіки (символи та образи, які знаходять
відображення в піснях, витворах мистецтва, архітектури, географії країн);
· аспект ІІ – вивчення "продуктів" різних культур (література, фольклор, музика, мистецтво);
· аспект ІІІ – вивчення моделей повсякденної поведінки з концентруванням уваги на моделях
повсякденної поведінки представників різних культур;
· аспект ІV – дослідження культурної поведінки представників різних культур в певних
соціальних ситуаціях;
© Гуманкова О.С., 2004
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·

аспект V – дослідження моделей спілкування, особливостей вербального та невербального
спілкування прийнятих у різних країнах;
· аспект VІ – дослідження моральних цінностей та відношень, типових для представників
різних культур;
· аспект VІІ – вивчення звичаїв, традицій, національних особливостей їжі, одягу, відпочинку,
типових для представників різних культур.
Слід зазначити, що перелік аспектів культури, запропонований у цьому списку, може бути
розширений. Окрім того, всі аспекти взаємопов’язані, інтегровані один з одним і можуть розглядатися як
окремо, так і в певній сукупності.
Підсумовуючи вищесказане, пропонуємо комплекс вправ на розвиток інтеркультурних навичок та
вмінь студентів відповідно до 4 етапів:
1. Мета – активізація фонових знань студентів, пов’язаних з певним культурологічним
аспектом.
2. Мета – поглиблення знань студентів з даного аспекту в сфері національної культури.
3. Мета – ознайомлення студентів з іноземною культурологічною інформацією з аспекту.
4. Мета – вибудування системи порівнянь культурологічних фактів рідної та англомовної
культур.
Проілюструємо запропоновані етапи за допомогою комплексу комунікативно орієнтованих вправ з
теми: "Family Life".
· Аспект VІІ – вивчення та порівняння звичаїв, традицій представників національної та
іншомовної культур. Підтема "Wedding and Marriage Customs in Great Britain and Ukraine".
Етап 1. Вправи на активізацію фонових знань.
Зразки завдань: - Work in groups of 3 – 4 students and find some more words associated with word
"Wedding". Fill in the spidergram.
couple

marriage

Wedding

-

Discuss your associations with members of the other groups.
Look at the wedding photos and put them into the correct order. Comment on each photo. Work in
pairs.
Етап 2.
Вправи на поглиблення знань студентів з даного аспекту з точки зору національних
традицій.
Зразки завдань:
- You are going to listen to the text about the traditional Ukrainian Wedding. Complete the following
sentences while listening to the text.
1. In old times in Ukraine…
2. In Ukraine a girl of good name…
3. She could save a life of a sentenced to death Cossack just…
4. The wedding parties were celebrated in different ways…
5. Everywhere it was merry and was going for…
6. If a young man asks in marriage the girl either gives…
7. As a sign of concern the girl gives…
8. On Sunday morning the bride is to be seated…
9. After parents blessing the bride…
10. The bride and bridegroom join hands with a kerchief and…
- Imagine you are reporters describing a traditional Ukrainian wedding party. Working in groups prepare
your descriptions.
Етап 3. Ознайомлення студентів з культурологічною інформацією стосовно англомовної країни.
Зразки завдань:
- You are going to read a text about the traditional British wedding party. Make a list of questions you
would like to get answers to the text.
- While reading the text choose facts which can be answers to the predicted questions.
- Suppose you are in charge of organizing a wedding ceremony in Great Britain. Make a list of things
you are going to do.
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Етап 4. Порівняння культурологічних фактів різних країн.
- Imagine that you have a chance to visit traditional wedding ceremonies. What ceremony will you
choose? Comment on your choice.
- Role-play a dialogue between people who managed to visit wedding ceremonies in different countries.
Аналогічні поетапні комплекси вправ були складені нами відповідно до тематичних блоків,
запропонованих чинною програмою для першого року навчання у мовному педагогічному вузі, а саме:
"Personal Identification", "Homes and Housing", "Meals and Cooking", "Shopping", "Money, Payment and
Prices" [4]. Ефективність запропонованих нами комплексів вправ була доведена експериментально під
час занять з практики англійської мови студентів першого курсу факультету іноземних мов
Житомирського державного університету імені Івана Франка. Результати експерименту дозволяють
зробити певні висновки:
- Використання культурологічних матеріалів національного характеру дозволяє поглибити знання
студентів про реалії рідної країни, тим самим сприяє їх національному вихованню.
- Комунікативні завдання порівняльного характеру усувають певні непорозуміння, які виникають
у студентів під час вивчення культурних реалій іншої країни, полегшують участь українських
студентів у діалозі культур.
- Етапна будова та аспектний характер завдань оптимізують процес формування інтеркультурних
навичок та вмінь майбутніх вчителів і тим самим сприяють становленню їхньої професійної
компетентності.
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ВИКОРИСТАННЯ ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ
У статті розглядаються можливості використання домашнього читання як засобу формування
комунікативної компетенції студентів, найскладнішою частиною якої є соціокультурний компонент.
Це передбачає перш за все адекватне сприйняття тексту на основі поглиблення загальних фонових
знань та підвищення мовленнєвого рівня студентів. Авторами запропоновані технології, спрямовані на
навчання адекватному розумінню тексту як цілісної одиниці, які також передбачають формування у
студентів навичок володіння мовним кодом. Крім формування мовної та мовленнєвої компетенції,
стратегія роботи над художнім текстом як формою писемної комунікації полягає у формуванні
соціокультурної компетенції.
У рекомендаціях Ради Європи основною метою навчання іноземних мов є формування
комунікативної компетенції, яка складається з мовного, мовленнєвого та соціокультурного компонентів.
Розгляду основних питань, пов’язаних з навчанням домашнього читання, присвячена ціла низка робіт
таких відомих авторів, як Ю.І. Пасов. Н.С. Бориско, А.С. Полад, Н.К. Скляренко та ін. Домашнє читання
визначається необхідним компонентом процесу вивчення іноземної мови. Важлива роль читання у
опануванні іноземною мовою зумовлюється тим, що воно передбачає активну роль читача, яка
спрямовується на сприйняття та переробку як мовної, так і змістовної інформації, що її несе у собі
художній текст. Процес читання є тим специфічним видом діяльності, який синтезує у собі мимовільне
засвоєння мовних явищ у процесі опосередкованої комунікації з письменником, приймання певної
інформації, яка міститься у тексті, та емоційно-естетичне сприйняття художнього слова. Робота з
художнім текстом розширює світогляд студентів, розвиває логіку, інтелект, пізнавальні інтереси. Вона
дозволяє студентам розуміти іноземну мову у її соціально-культурному контексті, вчить бачити її
стильову різноманітність, розуміти її експресивний потенціал. Інформація (фактична, соціокультурна,
історична, країнознавча тощо), одержана з текстів для домашнього читання, стимулює самостійність
мислення, спонукає до ініціативного мовлення, в якому студенти вчаться відображати свої суб’єктивні
погляди, інтереси та життєву позицію. При правильній організації роботи з домашнього читання у
студентів формується художній смак, вони вчаться аналізувати та узагальнювати, аргументувати та
контраргументувати. Проте у сучасній практиці занять з домашнього читання потенціал художнього
тексту використовується недостатньо. Робота з текстом на заняттях з домашнього читання розглядається
в основному, як основа для збагачення лексичного запасу студентів та розвитку навичок усного
мовлення. Однак саме домашнє читання надає унікальну можливість вивчати іноземну мову у найбільш
розвинутій формі її існування, у художньому, авторському тексті, який несе у собі незрівнянне з жодною
іншою формою мовної реалізації багатство мовних засобів та соціокультурної інформації. Таким чином,
художній текст розглядається як одна з важливих форм комунікації, яка є механізмом становлення
індивіда як соціальної особистості.
У цій статті автори ставили собі за мету розглянути можливості використання домашнього читання як
важливого засобу формування комунікативної компетенції, найскладнішою частиною якої є
соціокультурний компонент, що передбачає перш за все адекватне сприйняття тексту як форми писемної
комуникації на основі поглиблення загальних фонових знань та підвищення мовленнєвого рівня
студентів. Авторами запропонована стратегія домашнього читання, яка розглядає навчання адекватного
розуміння тексту як цілісної одиниці, а також передбачає формування у студентів мовної компетенції,
тобто формування навичок володіння мовним кодом. Основними етапами на цьому шляху є формування
лексичної , граматичної та мовленнєвої компетенції з метою уникнення мовних труднощів при розумінні
та обговоренні художнього тексту. Крім формування мовної та мовленнєвої компетенції, стратегія
роботи над художнім текстом як однією з форм комунікації передбачає формування соціокультурної
компетенції. Таким чином, авторами запропонована технологія роботи над художнім текстом, яка
спрямована на формування всіх складових комунікативної компетенції, домінантною з яких вважається
соціокультурний компонент, розвиток навичок та умінь розуміння соціокультурного фону художнього
тексту, його проблематики і художньо-стилістичних особливостей, розвиток культури мовлення,
навчання сприйняттю іноземної мови у певному жанрово-стильовому і культурологічно-часовому
контексті.
Ця технологія знайшла своє відображення у серії посібників з домашнього читання, рекомендованих
Міністерством освіти та науки України і виданих видавництвом "Нова книга" (Вінниця): W.S.Maugham
© Євченко В.В., Сидоренко С.І., 2004
108

В.В. Євченко. С.І.Сидоренко. Використання домашнього читання як засобу формування комунікативної
компетенції студентів

"Theatre" (2002), L.M.Montgomery "Anne of Green Gables"(2003), A.Christie "The Case of the Rich
Woman"(2004).
Запропоновані технології можуть бути використані як для аудиторної, так і самостійної роботи, при
цьому значний акцент зроблено на завданнях, які спрямовані на самостійне опрацювання та стимулюють
процес мислення.
Принциповою відмінністю запропонованих технологій є те, що художній текст розглядається не як
засіб для розвитку лише мовних та мовленнєвих умінь та навичок, а як форма писемної комунікації.
Таким чином, ці технології спрямовані на формування усіх основних компонентів комунікативної
компетенції: мовного, мовленнєвого, соціокультурного. В такому розумінні домашнє читання як аспект
вивчення іноземної мови замість допоміжного набуває самодостатнього статусу і має власну мету –
навчання сприйняття художнього тексту як форми писемної комунікації з притаманними їй мовними та
стилістичними ознаками як продукту творчої діяльності письменника, який передає читачеві інформацію
у певному соціокультурному контексті й виявляє авторське суб’єктивне відношення до цієї інформації.
Основними етапами формування мовного компонента комунікативної компетенції є формування
лексичної та граматичної компетенції. Це досягається за допомогою низки лексичних та граматичних
завдань.
Лексичні вправи і завдання є різними за своїм рівнем і спрямованістю. За метою і складністю їх
можна поділити на три рівні. Для виконання вправ і завдань першого рівня достатньо знати значення
лексичних одиниць. Після вивчення значень лексичних одиниць, що пропонуються, читачеві
рекомендується знайти їх у тексті і побачити, як вони використані письменником контекстуально. Далі
пропонуються вправи на активізацію лексики твору. Основними типами завдань на цьому рівні є,
наприклад:
1. Learn the words and expressions given in the suggested list of useful words and expressions. Recall the
situations from the text in which they are used.
2. Find in the text sentences which mean the same as the sentences below.
3. Complete the table to make word families. Use the dictionary to help you. In case there is no
corresponding derivative put a NO sign.
4. Look at the sentences below. Choose the missing verb from the list on the right and put it into the correct
form.
5. Check you know the meaning of these words and phrases. Match the words on the left with the meanings
on the right.
Значна увага приділяється традиційно проблемним аспектам англійської лексики: фразовим
дієсловам, вживанню прикметників, сталим виразам тощо. На закріплення цих мовних явищ спрямовані,
наприклад, такі типи завдань:
1. Replace the underlined words with the correct forms of the phrasal verb.
2. Fill in the gaps in the sentences below with a suitable preposition or postposition.
3. Look at the collocations. Can you match each verb on the left with a word or phrase on the right?
4. Look at these sentences, Pick out the missing phrasal verbs from the list on the right. Make sure you use
the proper form of the verb.
5. Work with the phrasal verbs. Decide what the missing word in the middle of the circle is.
Другий рівень лексичних вправ і завдань спрямований на розкриття полісемії лексичних одиниць, у
тому числі специфіки їхнього контекстуального, переносного та фразеологічного функціонування.
Студентам пропонується пояснити значення слів та словосполучень у реченнях з тексту, прокоментувати
контекстуальне вживання слова, обрати синоніми, знайти семантичні відповідності.
1. Here are some sentences from the text. What do you think the words in bold type mean?
2. Out of three options given below for each sentence choose the one which is closest in meaning to the word
or phrase in bold type.
3. What do the words refer to? Comment on their usage.
Мета завдань третього рівня – вчити читачів бачити стильову та художньо-експресивну
різноманітність англійської лексики і на цій основі формувати власні уміння адекватного використання
лексичних одиниць. Пропонується зазначити стильову сферу вживання лексичної одиниці (книжна,
нейтральна, розмовна, застаріла лексика), прокоментувати експресивний ефект вживання письменником
певних слів та виразів, роль емоційно-оціночних прикметників та прислівників, розкрити авторську
імплікацію, засоби створення гумору, іронії тощо.
1. Mark the stylistic colouring of these words from the text in the table by putting a tick in the necessary box.
Use a dictionary to help you.
2. Find the following words and phrases in the text. In this context do they denote the author’s approval,
disapproval or neither? Comment on the emotional effect of their usage.
3. The author uses many formal and literary words in the text. Match the formal words on the left with their
synonyms which are less formal or neutral on the right.
4. The following adjectives are used in the text to make things sound more emphatic, impressive, humorous
or attractive. Find the exact meanings of the words and explain their usage in the text.
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Лексичні вправи спрямовані також на вирішення конкретних мовних завдань, розвиток лексичного
запасу студентів з акцентом на адекватність його вживання, але при цьому вищеназвані цілі досягаються
на основі розкриття лексичного потенціалу тексту. Принцип вживання лексичних одиниць у різних
контекстуальних оточеннях сприяє тому, щоб якомога повніше розкрити функціональний потенціал
лексики, з якою ознайомився читач у процесі читання, в сучасній мові. Студенти бачать, як ця лексика
функціонує за межами художнього твору, що сприяє її більш глибокому і активному засвоєнню.
1. Replace the words in brackets with the adverbs describing a)people’s actions and states; b)people’s
feelings.
2. Fill in the spaces with a suitable verb denoting a)motions; b)emotions; c)thinking processes.
3. Look at the sentences. What are the missing adjectives describing a person?
Необхідною складовою роботи з лексикою є підтримання мотивації студента, чому сприяють
завдання у формі пазлів, кросвордів, "розірваних слів", завдань на логічне мислення. Сам зміст завдань
та формулювання націлюють студента на роботу з текстом, наприклад:
1. Complete the puzzle using the adjectives from the text.
2. Compete the crossword using the clues to help you find the necessary adjectives used in the text.
Коли доцільно, завдання формулюються таким чином, щоб розширити філологічну компетенцію
читача та акцентувати його увагу на навчальному смислі того, що він виконує. Прикладом такого
завдання може бути наступне:
The characters use many adverbs characterizing the action. Some of these adverbs are called intensifiers.
They can change the effect of other words, strengthen their meaning, thus expressing certain emotions more
intensively. These adverbs are most often associated with certain adjectives. Try and choose the adverbs which
complete the given sentences best.
Виконання лексичних вправ і завдань створює основу для наступного етапу роботи з текстом,
створюючи умови для більш адекватного у лексичному відношенні обговорення тексту. Оскільки
традиційно "слабким місцем" при спілкуванні іноземною мовою є лексика емоційно-оціночного
характеру, автори, зокрема пропонують завдання типу:
Which of the following adjectives would you use to describe Anne, Mrs. Rachel, Marilla, Matthew? Put these
words into columns [3: 92].
Такі види роботи допомагають оволодіти умінням створення оціночних висловлювань, які
характеризують якості людини і відображають особисте сприйняття персонажів (почуття симпатії,
антипатії, іронії, критики тощо), та створюють емоційний фон сприйняття художнього твору, дають
можливість студентам реалізувати їхні особисті орієнтації.
Метою навчання мовленнєвої компетенції є розвиток навичок мовлення. Пропонується розвивати їх у
монологічній, діалогічній та полілогічній формах мови.
Приклади завдань:
Give your opinion why Julia went to tea with an unknown young man. Would you have done the same in her
place? [2: 124]
Speak about Mr. Phillips as a teacher. Imagine what he looked like. What do you think children disliked most
in him? What do you think a teacher should be like? [3: 173]
Imagine you are Julia and Tom having your first lunch together. Act out a conversation making use of the
following phrases [2: 124].
How do you think Anne would answer these questions? [3: 131]
Act as a reporter. Interview Julia upon her return from France [2: 231].
In pairs, make up a conversation between two of Anne’s classmates about Anne and Gilbert [3: 174] .
Imagine that you are Marilla and Matthew. Show your impressions of the concert and discuss Anne’s future
[3: 263].
In groups, find arguments for and against the following statements.
In groups, discuss whether you agree or disagree with the following words of the main characters.
Обговорення починається з питань, націлених на репродукцію подій, відтворення логіки оповідання.
Далі відбувається перехід до оціночних питань, які пропонують читачеві проаналізувати дії та
висловлювання персонажів, дати їм оцінку, пояснити, які риси характеру розкриває той чи інший вчинок
або висловлювання.
Comment on Mathew’s behaviour during Marilla’s first talk with Anne [3: 61].
Was Marilla sure that she was doing the right thing taking Anne back to Mrs. Spencer? Prove your point
[3: 62].
What shows to us that Marilla drove off in a very unsettled mood ? [3: 62]
Why did Anne feel desperately wicked in Mrs. Lynde’s presence? Do you agree with Marilla that nagging
should be considered a sin? [3: 345]
Запропоновані завдання націлюють читача на необхідність обґрунтування своїх висновків на основі
текстового матеріалу.
Згідно з запропонованими технологіями, крім мовної та мовленнєвої компетенції, значна увага
приділяється формуванню компетенції читання та письма. Формування компетенції читання
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технологічно поділяється на традиційно визначені етапи: Pre-Reading Activities, Reading Comprehension,
Post-Reading Activities.
Передтекстові завдання спрямовані на мотивування читача, розвиток його прогностичних навичок,
підготовку до сприйняття тексту. Вони спираються на певні текстові "сигнали" (заголовок глави, певні
цитати з тексту, назви, реакції персонажів), події попередніх глав (читачеві пропонуються декілька
варіантів розвитку подій), пропонують студентам висловити своє бачення тієї чи іншої проблеми,
спираючись на їхній життєвий досвід.
Завдання на перевірку розуміння прочитаного переслідують дві основні мети: стимулювати студентів
до уважного читання тексту і перевірити розуміння змісту в цілому і значення окремих текстових
фрагментів зокрема.
Питання на перевірку уваги роблять акцент на певних деталях і формулюються таким чином, щоб
читачеві самому було цікаво знайти відповідь, при необхідності повернувшись до тексту. Серед цих
питань можуть бути такі:
What is the age difference between Anne and Diana?
Who said the following words?
According to Anne, what would she be if she were a man?
How many names were there on the pass list? [1; 3]
Розуміння певних фраз та речень із тексту ефективно перевіряється за допомогою тесту на
множинний вибір. Виконання цих тестів вимагає від читача уважного, часто кількаразового
перечитування текстового фрагменту і роботи з тлумачним словником.
Для перевірки розуміння змісту глав або оповідання в цілому використовуються різні форми
визначення правдивості / помилковості запропонованих тверджень.
Іншими видами завдань для перевірки розуміння прочитаного можуть бути: відновлення хронології
подій, "упізнавання" персонажів за їхнім описом або висловлюваннями, зіставлення персонажів з
подіями тощо.
На формування компетенції письма спрямовані такі завдання:
1. Extend Roger’s letter to his mother. Write 5-8 sentences more recommending Joan Denver as an actress
[2: 194].
2. Put yourself in Julia’s place. Write a letter to Michael to the United States [2: 71].
3. Imagine you are a journalist making notes for your article in the educational magazine "Future generation".
You are going to interview Marilla Cuthbert about her decision to adopt a child. Write down eight questions
you’d like to ask her [3: 99].
4. Write a paragraph of 8-10 sentences to comment on the statement.
Технологія формування соціокультурної компетенції спрямована на удосконалення знань та
світогляду студентів. Читачеві пропонується висловитися в усній або письмовій формі з проблематики
тексту, порівняти свій життєвий досвід з ситуаціями, які описані у тексті, прокоментувати особливості
поведінки персонажів у їхньому оточенні. Саме на цьому етапі читач навчається бачити багаторівневість
художнього тексту і поступово переходить від поверхневого рівня, рівня подій і фактів, через другий
рівень, рівень аналізу та оцінки персонажів і їхніх дій та стосунків, до третього, глибинного рівня
авторських імплікацій, авторського стилю і авторського "послання" читачеві. Читач виводиться на рівень
розуміння авторського стилю і "механізмів" створення того чи іншого ефекту. Йому пропонується
замислитися над авторським ставленням до героїв, подій, висловлювань, шляхами його вираження,
прийомами створення гумористичного або іронічного ефекту, пояснити можливі мотиви письменника
при використанні певних слів або синтаксичних засобів тощо.
What is the role of the descriptions of nature in the narration? Do they help the reader to understand the main
characters’ moods and motives better? [3: 38]
By what devices does the author show that Matthew didn’t want to let Anne go? Prove your point with the
lines from the text [3: 36].
Do the following sentences from the text sound humorous or ironical to you? If so, why? [1: 23]
Analyze how the author shows Anne’s and Miss Barry’s emotions during their first meeting [3: 171].
Do you think the author’s sympathy lies more with Anne than with Marilla? Can you find the lines in the text
to prove your point? Is the author unjust to Marilla? If so, for what purpose is it done? [3: 207]
What does the author mean by saying that Anne "expanded socially"? [3: 172]
Формування соціокультурної компетенції передбачає роботу зокрема над такими її елементами:
соціокультурологічна обізнаність студентів
Can you guess the time when the events of the book take place? Give your reasoning.
What have you learnt about Avonlea? In what way does the author picture the life of this town and its
people? Pick out the details in the text that show that the scene is laid in a small provincial town in Canada
[3: 35].
In what way was the life of children in Avonlea different or similar to the life of adults? [3: 206]
Compare the description of Anne’s room at the beginning of the novel with the one given in Chapter 33. In
what can it help understand Anne’s life in Avonlea? The changes in her life? [3: 345]
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How did the politics interfere with the life of the people of Avonlea? [3: 205]
загальна дискусія з проблематики твору
Do you think children’s bad behaviour should be tolerated just because they lack proper upbringing? Should
adults make allowances for children’s age? [3: 131]
Do you think stubbornness and determination denote the same feature of a human character? Why/ why not?
[3: 131]
Pick up the lines from the text to show that Anne is a teenager who faces the typical problems of the age.
What are they? Are they typical of Ukrainian teenagers? [3: 173]
Do you think dresses for children should be fashionable? Have you ever had arguments with your parents
about the clothes to wear? [3: 132]
Зазначені вище компоненти синтезовані у структурі посібників з домашнього читання,
запропонованих авторами. Вони складаються з розділів ("units"), основними компонентами яких є:
передтекстові завдання, сам текст, список лексичних одиниць, які пропонуються для активного
засвоєння, лексичні вправи, тестові завдання для перевірки розуміння прочитаного та питання та
завдання для обговорення та аналізу тексту. Важливою частиною є відомості соціокультурного
характеру, до яких відносяться біографія та характеристика творчості письменника, примітки, коментар,
покажчики. Вони надають читачеві інформацію, необхідну для кращого розуміння часового та
соціокультурного фону художнього твору, реалій, позиції письменника.
Запропоновані технології були апробовані на 2-3 курсах факультету іноземних мов Житомирського
державного університету імені Івана Франка. Результати показали кількісний та якісний приріст усіх
компонентів комунікативної компетенції студентів. Мова студентів стала більш ідіоматичною,
правильніше оформленою лексично та граматично, студенти показали добру орієнтованість у
країнознавчих та культурних реаліях тексту, використовують елементи соціокультурного порівняння.
Одержані результати підтверджують ефективність розроблених технологій навчання домашньому
читанню, які базуються на сприйнятті художнього тексту як окремої форми писемної комунікації.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÈÕ ÄÆÅÐÅË ÒÀ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
1. The Case of the Rich Woman. Eight Stories by A.Christie. Книга для читання англійською мовою. Адаптація,
методична обробка, комплекс вправ, тестів і завдань, примітки В.В.Євченко і С.І.Сидоренко. / Серія: Use classic
literature to learn English. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Вінниця: Нова Книга, 2004.
2. W.S. Maugham. Theatre. Книга для читання англійською мовою для студентів II-III курсів. Методична обробка,
комплекс вправ і завдань, довідкові матеріали і коментар В.В. Євченко і С.І. Сидоренко. Рекомендовано
Міністерством освіти та науки України. – Вінниця: Нова Книга, 2002.
3. L.M. Montgomery. Anne of Green Gables. Книга для читання англійською мовою для студентів факультетів
іноземних мов і філологічних факультетів. Методична і філологічна обробка тексту, комплекс вправ, тестів і завдань,
довідкові матеріали і коментар В.В. Євченко і С.І. Сидоренко / Серія: Use classic literature to learn English.
Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Вінниця: Нова Книга, 2003.
Матеріал надійшов до редакції 1.11.04.
Евченко В.В., Сидоренко С.И. Использование домашнего чтения как средства формирования
коммуникативной компетенции студентов.
В статье рассматриваются возможности использования домашнего чтения как средства
формирования коммуникативной компетенции студентов, наиболее сложным элементом которой
является социокультурный компонент. Это предусматривает прежде всего адекватное восприятие
текста на основе углубления общих фоновых знаний и повышения речевого уровня студентов. Авторами
предложены технологии, направленные на обучение адекватному пониманию текста как целостной
единицы, которые также предусматривают формирование у студентов навыков владения языковым
кодом. Помимо формирования языковой и речевой компетенции, стратегия работы над
художественным текстом как формой письменной коммуникации состоит в формировании
социокультурной компетенции.
Yevchenko V.V., Sydorenko S.I. The Use of Home Reading as a Means of Forming Students’ Communicative
Competence.
The paper features the possibilities of using home reading as a means of forming students’ communicative
competence which comprises the sociocultural component as its most complex element. Such approach aims at
the adequate perception of a literary text achieved through development of the students’ general background
knowledge and improvement of their speaking skills. The authors developed technologies aiming at teaching the
adequate perception of a literary text as an integral unit. These technologies also incorporate the building of
students’ mastery of the language code. Besides forming the language and discourse competence, the strategy of
work with a literary text as a form of written communication consists in formation of sociocultural competence.
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ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ ЯК ЧАСТИНА ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ З ІНФОРМАТИКИ
У статті розглядається проблема створення лабораторного практикуму з інформатики в умовах
дистанційної форми навчання з урахуванням основних дидактичних принципів навчання.
Національною доктриною розвитку освіти в Україні, ухваленої Президентом у квітні 2002 року,
зазначено, що впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій розглядається як
пріоритетний напрямок у розвитку освіти, оскільки це забезпечує подальше вдосконалення навчальновиховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до
життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Саме завдяки процесам інформатизації освіти можливою
стала нова форма навчання – дистанційна, яка втілює найкращі здобутки традиційних форм навчання –
очної, заочної, екстернатної.
На сучасному етапі дистанційна форма навчання перебуває на етапі активного становлення.
Передбачається створення і використання єдиного інформаційно-освітнього середовища, яке містить
різні електронні джерела інформації (курси дистанційного навчання, електронні підручники, віртуальні
бібліотеки, консультаційні віртуальні центри, наукові об'єднання тощо) [1: 92]. У вищих навчальних
закладах України розробляються методичні аспекти створення дистанційних курсів, розглядаються
можливі шляхи організації дистанційних занять та вирішуються інші теоретичні та практичні питання,
пов’язані з впровадженням у навчальний процес дистанційної форми навчання (Львівський інститут
менеджменту, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Національний
технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Херсонський державний університет
та інші ). Таким чином, актуальність проблеми побудови мережевих дистанційних курсів є очевидною і
не викликає сумнівів.
Сучасна дидактика спирається, головним чином, на такі принципи навчання: науковість,
систематичність та послідовність, зв'язок теорії з практикою, свідомість навчання, доступність,
забезпечення міцності результатів навчання, ефективність (спрямованість навчання на реалізацію мети
навчання), врахування вікових та індивідуальних особливостей студентів [2: 181-200; 3: 231-238; 4: 62].
Ці загальні принципи можуть бути застосовані (будучи дещо модернізованими та доповненими) і в
процесі дистанційної форми навчання, враховуючи її специфіку. На думку Ю. Бабанського, дидактичні
принципи не є догмами, вони змінюються і оновлюються під впливом досягнень сучасної дидактики [5].
Так, Н. Морзе визначає такі принципи дистанційного навчання: продуктивна орієнтація навчання,
відкритість змісту освіти і навчального процесу, пріоритет діяльнісного змісту перед інформаційним,
інтеграції педагогічних і телекомунікаційних технологій, діяльнісні критерії оцінки [1: 93]. Суть нашого
дослідження полягала у визначенні можливостей створення лабораторного практикуму як частини
дистанційного курсу навчання інформатики з урахуванням усіх основних принципів навчання та
принципів дистанційного навчання зокрема.
Виконання лабораторних робіт є одним із практичних методів навчання (класифікація методів
навчання за джерелом одержуваних студентами знань) [1: 75]. Окрім того, виконання лабораторних робіт
є одним із видів веб-заняття (поряд із дистанційними уроками, конференціями, семінарами тощо) [1:
109], а також одним із методів контролю знань [6: 107], [4: 127]. Отже, лабораторний практикум є однією
з важливих складових частин дистанційного курсу з інформатики. Саме під час виконання лабораторних
робіт відбувається:
- надбання та закріплення студентом навичок роботи з комп'ютером взагалі та з конкретним
прикладним програмним забезпеченням зокрема;
- організація зворотного зв'язку між викладачем та студентом. Так реалізується управлінська функція
контролю – викладач отримує інформацію про успіхи та недоліки кожного із студентів, що дозволить
йому скоригувати подальшу роботу.
Створюваний нами дистанційний курс [7] з інформатики містить 10 лабораторних робіт. Кожен з 5
модулів (окрім першого) передбачає виконання студентами однієї або декількох лабораторних робіт та
завершується тематичним тестовим контролем. Лише після вивчення теоретичного матеріалу
попереднього модуля та успішного виконання передбачених у ньому лабораторних робіт та тестів (не
пізніше заздалегідь вказаного терміну) є можливість перейти до наступного модуля. В усіх
лабораторних роботах визначено тему та мету, програмні засоби, необхідні для виконання роботи,
перелік завдань та детальні рекомендації щодо їх виконання. Крім того, кожній з лабораторних робіт
передують загальні методичні рекомендації, в яких вказані особливості виконання саме цієї роботи та
зазначено теоретичний матеріал, на яких потрібно звернути увагу. Під час самостійного виконання
лабораторних робіт у студента є можливість засобами електронної пошти звернутися із запитаннями
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особисто до викладача. Також можна скористатися консультаціями у режимі реального часу, графік яких
зазначено на початку вивчення курсу.
Лабораторний практикум побудовано таким чином, що знання та навички, отримані під час
виконання попередніх лабораторних робіт, використовуються при опрацюванні наступних.
Перший модуль "Інформатика як наука" розроблюваного дистанційного курсу [7] є виключно
теоретичним, не пов'язаним із використанням жодної з прикладних програм. Тому вивчення модуля
завершується лише тематичним тестовим контролем.
Другий модуль "Операційна система Windows" містить три лабораторні роботи.
Під час виконання Лабораторної роботи № 1 студент повинен на практиці ознайомитися з порядком
роботи на ПК, набути основні уміння та навички роботи з маніпулятором миша та вікнами. Під час
вивчення роботи з маніпулятором миша суттєвим є засвоєння роботи з його лівою та правою кнопками,
вміння викликати контекстне меню, розуміти його суть та призначення. У процесі виконання наступних
лабораторних робіт ці вміння та навички розширюватимуться та закріплюватимуться. Зокрема під час
виконання Лабораторної роботи № 1 відбувається ознайомлення студентів із найпростішим графічним
редактором Paint, використання якого передбачено Лабораторною роботою № 6 (створення та
використання нетекстових об'єктів у редакторі Word).
Лабораторна робота № 2 виконується студентом після опрацювання теоретичного матеріалу,
пов'язаного із вивченням понять файлу (одного із основних понять при вивченні операційної системи) та
інших об'єктів системи. На практиці студент повинен навчитися орієнтуватися у структурі файлової
системи, набути уміння та навички зі створення, видалення, копіювання та перейменовування об'єктів
ОС Windows. Під час вивчення текстового редактора Word та електронних таблиць Excel ці навички
будуть використані для збереження файлів відповідної прикладної програми у визначеному місці або
пошуку та відкривання потрібних файлів. Лабораторна робота № 2 вивчає програму "Проводник", хоч
існують і інші оболонки, що забезпечують роботу з файлами та папками в ОС Windows. Обрання для
вивчення саме програми "Проводник" пов'язано з тим, що ця програма входить до складу ОС Windows і
може бути використана без додаткового встановлення, на відміну від Windows Commander або інших,
подібних йому програм, які будуть розглядатися в наступних семестрах.
Метою Лабораторної роботи № 3 є набуття студентами умінь налагоджувати ОС Windows відповідно
до потреб користувача, встановлювати режим умовного підключення додаткових пристроїв. У
методичних рекомендаціях, що подані до опрацювання теоретичного матеріалу, наголошується на
можливості виконувати налагодження ОС Windows двома способами: за допомогою вікна "Панель
управления" або за допомогою контекстного меню (залежно від того, який спосіб є зручнішим у
конкретній ситуації). Вивчаючи процес пошуку об'єктів, важливо розглянути усі можливі параметри
пошуку. При цьому потрібно використати файли та каталоги, що були створені у попередній
лабораторній роботі.
Третій модуль "Текстовий редактор Microsoft Word" передбачає виконання чотирьох лабораторних
робіт.
Під час виконання Лабораторної роботи № 4 студенти набувають умінь і навичок роботи з
документами (створення, збереження, відкривання) та текстом (набір, форматування). Поряд із цим
відбувається усвідомлення студентами поняття середовища програми та її інтерфейсу, що у подальшому
стане орієнтиром при вивченні інших програм – електронних таблиць Microsoft Excel, програми
створення презентацій Power Point (при вивченні у наступних семестрах) тощо. Також одним із важливих
завдань цієї лабораторної роботи є засвоєння студентами правил грамотного набору тексту в редакторі
Word (вони виділені окремим пунктом), що стане підґрунтям для успішної роботи з таблицями та
списками (Лабораторна робота № 5) та з форматування документів складної структури (Лабораторна
робота № 7).
Під час виконання Лабораторної роботи № 5 розглянуто створення маркерних та нумерованих
списків і робота з таблицями. В рекомендаціях до виконання наголошується на важливості правильності
оформлення створюваного списку. Зазначається також, що створення списка починається не обов'язково
з одиниці. При роботі з таблицями звертається увага на те, що окрема комірка таблиці сприймається як
окремий абзац і, відповідно, форматування її аналогічне до форматування абзаців звичайного тексту.
Метою Лабораторної роботи № 6 є набуття студентами умінь та навичок роботи з нетекстовими
об'єктами: малюнками, надписами, редактором формул. Лабораторна робота № 7 може бути виконана
студентом лише після опрацювання усіх попередніх тем третього модуля, оскільки містить у собі
завдання, для виконання яких потрібні знання, вміння та навички, набуті при виконанні лабораторних
робіт № 4-6.
Четвертий модуль "Електронні таблиці Microsoft Excel" завершується виконанням двох
лабораторних робіт. Метою першої з них (Лабораторна робота № 8) є засвоєння студентами основних
умінь на навичок роботи з електронними таблицями: виділення діапазону комірок (та подальша робота з
виділеним фрагментом); створення нового та видалення й перейменування існуючого листа робочої
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книги; форматування комірок таблиці та зміни їхніх розмірів; автоматичне заповнення комірок. Метою
наступної (Лабораторна робота № 9) є набуття студентами вмінь та навичок використання формул і
побудови графіків. Розв'язування засобами Excel задач із різних розділів математики (аналітичної
геометрії, лінійної алгебри, теорії ймовірностей тощо) не розглядаються у пропонованому дистанційному
курсі, оскільки він є початковим та розрахованим на вивчення прикладного програмного забезпечення як
такого. Проте вміння виконувати основні операції з електронними таблицями в середовищі Excel будуть
використані студентами під час більш глибокого вивчення інформатики у наступних семестрах та
застосовані для розв'язування математичних задач з інших дисциплін.
П'ятий модуль "Комп'ютерні мережі. Електронна пошта" містить Лабораторну роботу № 10, яка має
на меті виробити у студентів вміння та навички використання браузера для перегляду Web-сторінок,
створення, відправлення та перегляду повідомлень засобами електронної пошти.
Як уже зазначалося, кожна лабораторна робота містить перелік завдань та детальні рекомендації
щодо їх виконання. Наведемо текст Лабораторної роботи № 5 із розроблюваного мережевого курсу.
Лабораторна робота № 5.
Тема: Створення та використання таблиць і списків.
Мета: Навчитися створювати списки. Набути уміння та навички по створенню та модифікації
таблиць у редакторі Word. Освоїти операції по оформленню меж комірок.
Вимоги до захисту лабораторної роботи: виконати завдання лабораторної роботи та подати готовий
документ на дискеті; підготувати відповіді на контрольні запитання.
Завдання до лабораторної роботи
1. Завантажити текстовий редактор Word. У новому документі встановити такі параметри сторінки
та тексту:
· формат А4 (210х297 мм); орієнтація альбомна;
· верхнє та нижнє поля – по 1,5 см, ліве – 2 см, праве 1 см;
· встановити шрифт Arial, розмір – 10 пт;
2. Зберегти документ у кореневий каталог диску А: з ім’ям Lab4 (розширення doc буде надано
автоматично). Закрити документ.
3. Відкрити документ Lab5
4. Створити наведений нижче нумерований список студентів
1. Петренко В.С.
2. Іванов Б.М.
3. Сидоренко С.П.
5. Вставити в список під номером 3. ще один пункт: Сомова О.Л.
· Для цього потрібно виставити курсор на початок третього номеру списку і натиснути клавішу
<Enter>. У пустий занумерований рядок, що з’явиться, можна ввести нове прізвище.
1. Петренко В.С.
2. Іванов Б.М.
3. Сомова О.Л.
4. Сидоренко С.П.
6. Виокремити усі занумеровані рядки. Відмінити для них нумерацію: натиснути кнопку
на
панелі Форматирование. Натиснувши цю кнопку повторно можна поновити відмінену нумерацію.
7. У новому рядку створити таблицю, відповідно до нижченаведеного зразка (див. Таблиця 1).
Для створення такої таблиці потрібно виконати наступне:
· У меню виконати команду Таблица/Добавить таблицу, після чого з’явиться вікно Вставка
таблицы.
· За допомогою кнопок лічильника ▼▲ потрібно виставити кількість стовпчиків та рядків поданої
таблиці і натиснути кнопку вікна Ok. На екрані з’явиться таблиця із зазначеною кількістю рядків
(однакової висоти) та стовпчиків (однакової ширини).
· Виокремимо перший рядок таблиці та зазначимо для всіх його комірок такі параметри:
вирівнювання по центру; напівжирний шрифт.
· Для комірок колонки "№" встановити автоматичну нумерацію (див. пункт 6 цієї роботи).
· Для комірок з прізвищами встановити вирівнювання абзаців по лівому краю, для комірок з
оцінками – по правому.
8. Заповнити таблицю текстом (не звертати увагу на відповідність ширини колонок ширині тесту).
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Таблиця 1.
№
1.
2.
3.
4.

Прізвище, ініціали
Петренко В.С.
Іванов Б.М.
Сомова О.Л.
Сидоренко С.П.

Історія України
добре
задовільно
добре
відмінно

Філософія
добре
задовільно
добре
добре

Інформатика
добре
відмінно
відмінно
добре

9. Всі стовпчики таблиці спочатку мали однакову ширину. Для того, щоб ширина стовпчиків
змінилася відповідно до введеного тексту, потрібно виконати наступне:
· виділити всю таблицю;
· виконати у меню команду Таблица/Автоподбор/ Автоподбор по содержимому
Додати ще один рядок до створеної таблиці таким чином, щоб він розташувався перед четвертим
рядком. Для цього потрібно:
· перемістити курсор у той рядок, перед яким потрібно вставити пустий (в даному випадку це –
четвертий рядок). Виконати команду Таблица/ Добавить строки;
· заповнити пустий рядок за власним розсудом.
10. Видалити щойно створений рядок. Для цього потрібно:
· перемістити курсор в той рядок, який потрібно видалити (в даному випадку це – третій рядок).
Виконати команду Таблица/Удалить строки.
11. Оформити межі першого рядка таблиці (широкі подвійні лінії). Для цього потрібно виконати
наступне:
· виокремити перший рядок;
· виконати команду Формат/Границы и заливка…, після чого з'явиться вікно Границы и заливка
(Мал. 17), активізувати вкладку Граница;
· за допомогою кнопок ▲▼ обрати потрібний тип лінії (подвійний) та ширину лінії (0,75 пт). Для
контрою над оформленням елементів існує поле Образец. Пересвідчившись у правильності
оформлення меж, натиснути кнопку вікна <Ok>.
12. Зберегти всі внесені зміни на дискету.
Обрати тип лінії

Обрати ширину лінії
Мал.17.
Модифікувати таблицю відповідно до зразка (див. Таблиця 2). Для виконання наступного завдання
потрібно виконати такі дії:
· помістити курсор у перший рядок таблиці і вставити до таблиці два пусті рядки (див. пункт 10
цієї лабораторної роботи);
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· виділити перший рядок таблиці і виконати у меню команду Таблица/Объеденить ячейки;
· аналогічно виділити і об’єднати всі потрібні комірки та заповнити їх відповідним текстом.
13. Доповнити таблицю в кінці ще трьома рядками та заповнити їх за власним розсудом. Виділити
потрібні комірки курсивом (див. Таблиця 2).
Таблиця 2.
Зведена відомість успішності студентів історичного факультету
Предмети
Прізвище,
№
Історія
ініціали
Філософія
Інформатика
України
добре
добре
добре
1.
Петренко В.С.
задовільно
задовільно
відмінно
2.
Іванов Б.М.
добре
добре
відмінно
3.
Сомова О.Л.
відмінно
добре
добре
4.
Сидоренко С.П.
14. Відсортувати прізвища студентів в алфавітному порядку. Для цього потрібно виконати наступне:
· виділити комірки з прізвищами студентів;
· виконати у меню команду Таблиця/Сортировка. Вказати у відповідному полі, що сортування
необхідно здійснити по возрастанию.
15. Після сортування границі таблиці можуть змінитися. Встановити їх у разі потреби відповідно до
зразка (Таблиця 2). Зберегти документ, закрити вікно додатку та завершити роботу.
На основі викладеного вище можна зробити наступні висновки.
Створення та використання мережевих курсів потребують кваліфікованої психолого-педагогічної
підтримки, адже відбір теоретичного матеріалу, розбиття його на відповідні модулі (теми) та обрання
методики їх подання з подальшим контролем мають свої специфічні аспекти та особливості
використання в умовах дистанційної форми навчання. Лабораторному практикуму в системі мережевого
курсу з інформатики відводиться значне місце як одному з елементів контролю.
Було визначено можливості створення лабораторного практикуму як частини дистанційного курсу
навчання інформатики з урахуванням усіх основних дидактичних принципів навчання та принципів
дистанційного навчання зокрема.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÈÕ ÄÆÅÐÅË ÒÀ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
1.
2.
3.
4.
5.
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Матеріал надійшов до редакції 1.11.2004 р.
Зарицкая О.Л. Лабораторний практикум как часть дистанционного курса информатики.
В статье рассмотрена проблема создания лабораторного практикума по информатике в условиях
дистанционной формы обучения с учетом основных дидактических принципов обучения.
Zarytska O.L. Laboratory Session as a Part of Distant Cours of Information Science.
The article deals with the problem of conducting laboratory session in information science under the conditions
of the distant form of education taking into consideration the basic didactic principles of learning.
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ЗАСТОСУВАННЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У КОЛЕДЖАХ
У статті аналізуються сучасні підходи до організації навчання студентів економічних коледжів
іноземної мови. Автором обґрунтовується модульно-рейтинговий підхід у навчальному процесі,
пропонується авторська програма вивчення іноземної мови студентами вищих навчальних закладів І-ІІ
рівнів акредитації
Стрімкі зміни, що відбуваються в політичному та соціально-економічному житті України, вимагають
перебудови системи вищої освіти. У наш час, коли обсяг знань подвоюється кожні десять років,
традиційна інформаційна модель освіти втрачає свою актуальність. На провідне місце у навчальному
процесі виступає індивідуальна самостійна робота студентів. У зв’язку з цим викладачі повинні
створювати для них відповідні умови та надавати допомогу в організації розвивальної навчальнопізнавальної діяльності, без чого не можна забезпечити компетентність спеціаліста в галузі його
професійної діяльності.
Входження України до цивілізованого світового співтовариства неможливе без структурної реформи
національної освітньої системи, спрямованої на забезпечення мобільності, працевлаштування та
конкурентоспроможності фахівців з вищою освітою. Однією із передумов входження України до єдиного
Європейського освітнього простору є реалізація системою вищої освіти України ідей Болонського
процесу. Саме на здійснення цього завдання спрямовано проведення з 2003/2004 навчального року
педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального
процесу у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації.
Запровадження дослідниками і творчими педагогами нових технологій навчання – це реальна
відповідь на гострі потреби сучасного демократичного суспільства у підготовці гуманістичної, освіченої,
працьовитої, культурної, творчої особистості. Метою впровадження модульної системи в організацію
навчального процесу є підвищення якості освіти фахівців і забезпечення на цій основі
конкурентоспроможності випускників та престижу української вищої освіти у світовому освітньому
просторі. Основними завданнями модульної системи організації навчального процесу є: адаптація ідей
Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи до системи вищої освіти України для
забезпечення мобільності студентів у процесі навчання та гнучкості підготовки фахівців, враховуючи
швидкозмінні вимоги національного та міжнародного ринків праці; забезпечення можливості навчання
студентів за індивідуальною варіативною частиною освітньо-професійної програми, що сформована
відповідно до вимог замовників та побажань студента, яка сприяє його саморозвитку і відповідно
підготовці до життя у вільному демократичному суспільстві; стимулювання учасників навчального
процесу з метою досягнення високої якості вищої освіти; відповідність порядку навчання можливостям
студента в отриманні професійних кваліфікацій відповідно до потреб ринку праці у конкурентноздатній,
підприємливій особистості, спроможній самостійно відповідати за свою долю, потужно розв’язувати
життєві й професійні проблеми, самореалізовувати свій творчий потенціал [1]. Для реалізації цих цілей
потрібен активний і багатоплановий пошук нових освітніх технологій, одним із напрямів якого є
модульна організація занять.
Модульна організація навчального процесу була об’єктом дослідження вітчизняних учених. Зокрема,
ними вивчалися такі її проблеми: теоретичні і методичні засади використання модульного навчання у
вищій педагогічній школі (А. Алексюк, І. Бабин, Н. Терещенко); поетапного контролю знань студентів та
учнів за модульно-рейтинговою технологією навчання (П. Сікорський); організації проблемномодульного навчання (М. Чоманов) та інші.
Нами здійснено спробу розробки модульно-рейтингової програми вивчення іноземної мови
студентами економічних спеціальностей у коледжі. За основу було взято перший тип моделі рейтингової
системи, який нами суттєво уточнено і доповнено чітким визначенням різноманітного спектру видів
навчальної діяльності, аудиторними, позааудиторними формами організації навчання і науковими
професійно-особистісними тьюторськими заняттями, що детермінувалися еталонною бальною оцінкою в
шкалі. Крім того, активність, самостійність, мобільність, творчість та ініціатива студента, його прагнення
до самореалізації стимулюються призовим фондом, введеним викладачем.
Отже, технологія модульно-рейтингового навчання базується на мобільній модульній побудові змісту
освіти, творчій персоналізованій самостійній навчально-пізнавальній діяльності викладачів і студентів як
її суб’єктів, оновленому і збагаченому рейтинговому контролі знань, співробітництві та співтворчості
всіх учасників навчально-виховного процесу.
© Іванцова О.П., 2004
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Вузівська підготовка з курсу "Іноземна мова" розкриває певні можливості в оволодінні майбутніми
фахівцями економічних спеціальностей іншомовними навичками і вміннями професійного спілкування.
Основною метою навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах є розвиток
здібностей учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізації сучасного
світу. Ця мета передбачає взаємопов’язаний комунікативний і соціокультурний розвиток учнів засобами
іноземної мови для підготовки їх до міжкультурного спілкування в різноманітних сферах
життєдіяльності. Як зазначено в Проекті державного стандарту з іноземних мов, основний зміст
освітньої галузі "іноземна мова" полягає у формуванні комунікативної компетенції, яка складається з
трьох основних видів: мовленнєвої, мовної, соціокультурної. Мовна компетенція базується на чотирьох
видах компетенції: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. Мовна компетенція також інтегративна й
містить ряд інших компетенцій: лексичну, граматичну, фонологічну та орфографічну.
Соціокультурна компетенція охоплює такі два види компетенцій, як країнознавча та
лінгвокраїнознавча, тобто студенти мають одержати певні країнознавчі та лінгвокраїнознавчі знання.
Країнознавчі знання – це знання з історії, географії, економіки, державного устрою та культури країни.
Лінгвокраїнознавчі знання – знання особливостей мовленнєвої та немовленнєвої поведінки носіїв мови
в певних ситуаціях спілкування.
Основні завдання полягають в удосконаленні фонетичних, граматичних, лексичних навичок, набутих
за період навчання в школі; формуванні й розвитку рецептивних і продуктивних навичок володіння
професійною лексикою; розвитку мовленнєвих умінь, набутих за період навчання в школі; розвитку
умінь мовленнєвої діяльності в професійній сфері.
Модульна організація навчання іноземним мовам визначається такими принципами:
1. Принцип першочерговості спілкування мовою в процесі опанування іноземною мовою (принцип
комунікативності), що реалізується завдяки принципу діяльності модульного навчання, який віддає
перевагу активній практичній діяльності студентів.
2. Принцип гнучкості, що вимагає такої побудови модульної програми в цілому та окремих її
модулів, яка забезпечує можливість варіювання цілей, обсягу та змісту навчання, а також режимів
виконання відповідно до індивідуальних потреб і можливостей студентів.
3. Принцип паритетності, що забезпечує тісний контакт між викладачем і студентами при
зростанні консультуючої та коригуючої функцій викладача за рахунок інформуючої функції.
4. Принцип особистісно-зорієнтованого навчання, основними підходами якого є: демократизація
(співробітництво); гуманізація (повага до інтересів та потреб особистості); природовідповідність
(врахування вікових особливостей); культуровідповідність (забезпечення культуроспадкоємності
поколінь); органічне поєднання універсального (загальнолюдського) та регіонального, національного,
етнолокального.
5. Принцип профільності навчання передбачає забезпечення зв’язку між загальною середньою і
професійною освітою відповідно до обраного профілю; створення умов для розвитку професійних знань,
умінь і навичок; формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної
компетенції; виховання в студентів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного
самоствердження; формування готовності працювати за обраним профілем.
Всі ці принципи базуються на загальнодидактичних принципах системності, послідовності,
наступності, доступності, єдності навчання, виховання та розвитку особистості.
На основі даних принципів нами визначено результати навчально-пізнавальної діяльності студентів,
які реалізуються у вигляді ряду умінь, а саме:

- свідомо читати, розуміти оригінальну літературу за фахом з метою отримання наукової
інформації;
- брати участь в усному спілкуванні іноземною мовою в соціально-побутовій, соціальнокультурній та професійній сферах у межах лексичного мінімуму та тематики, передбачених програмою;
- вміти написати резюме, анотацію до прочитаного тексту (статті); оформляти ділові папери зі
спеціальності.
Формами організації навчального процесу в умовах модульної системи організації навчального
процесу є: практичні, індивідуальні заняття, консультації, виконання самостійних завдань студентів та
інші форми і види навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів.
Навчальна дисципліна формується як система змістових модулів, об’єднаних у блоки за розділами.
Змістові модулі підпорядковані вимогам нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Навчальними планами всіх спеціальностей також передбачені заліки та іспити. Програмою передбачена
самостійна робота студентів, для якої мають бути створені спеціальні умови: індивідуальний режим для
самостійного вивчення студентами текстів із спеціальності, текстів суспільно-політичного та науковопопулярного характеру, текстів із художньої літератури; робота в лінгафонному кабінеті. Саме тому,
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крім традиційного робочого зошита, студентам рекомендується також вести зошит для самостійних
індивідуальних робіт.
До змістового блоку навчального модуля нами розроблено перелік знань, якими повинен оволодіти
студент. Серед них: професійні терміни та поняття зі спеціальності; розмовні кліше і моделі ділового
спілкування; лінгвокраїнознавчі реалії країни, мова якої вивчається.
Програмний навчальний матеріал поділено нами на шість модулів, кожен з яких оцінюється
відповідною сумою балів за рейтинговою системою. Саме розподіл матеріалу на 6 модулів, завдяки своїм
чітким рамкам, забезпечує послідовну й поступову професійно спрямовану побудову змісту навчання. У
кожному модулі здійснюється комплексне вивчення певних аспектів іноземної мови та формування
навичок і вмінь визначених видів мовленнєвої діяльності. Для розробки змістової частини кожного
навчального елемента модуля необхідно: а) визначити тематику навчання з урахуванням обсягу; б)
підібрати навчальну інформацію та розробити відповідні методичні матеріали; в) підготувати спеціальні
контрольні завдання для визначення та оцінювання рівня сформованості іншомовних мовленнєвих
навичок і вмінь(тести); г) забезпечити роботу студентів технічними засобами навчання. Формування
змісту кожного з шести модулів ґрунтується на визнанні того, що граматичний, лексичний і фонетичний
аспекти мови виступають у цілісній сукупності в усіх ситуаціях спілкування. Тому розподіл їх на окремі
навчальні модулі є недоцільним.
Модуль 1 вміщує теми, присвячені ролі іноземних мов у житті людини. У результаті вивчення цього
модуля студенти повинні знати: коли почали вивчати іноземні мови в Європі, Київській Русі (XI
століття), в яких країнах світу вживається конкретна іноземна мова, сфери її застосування в суспільстві
та роль для окремої людини; правила транслітерації, лексичний мінімум – назву навчального закладу,
назву відділень, спеціальностей та професій, які готує; відомості про себе, сім’ю, навколишнє
середовище. Уміти: пояснювати значення іноземної мови в професійній діяльності спеціаліста та роль
вивчення іноземних мов у суспільстві; написати власне ім’я та прізвище, адресу за правилами
транслітерації, розповісти про свій навчальний заклад, предмети, які там вивчаються, відділення та
спеціальність, розповісти про сім’ю, житло, організацію робочого дня, улюблене заняття. Основою для
організації навчання в модулі 1 є створення низок мовленнєвих ситуацій для спілкування іноземною
мовою в умовах аудиторного навчання, що дозволяє здійснювати орієнтацію на активну мовленнєву
комунікацію та є основною умовою успішного оволодіння іншомовним мовленням. Також основною
формою організації знань є ігрова форма.
Модуль 2 присвячений культурно-духовній спадщині України. У результаті вивчення цього
матеріалу студенти повинні знати: поняття "культура і духовна спадщина", роль мови як частини
культури, географічні, політичні та демографічні дані країни, історичні факти про країну, відносини з
іншими країнами. Лексичний мінімум. Граматичний мінімум. Уміти: розповісти про країну; скласти
програму перебування іноземної делегації в країні (Києві), рідному місті; знаходити слова-реалії в
текстах на країнознавчу тематику. Основними формами організації занять є диспут, рольова гра,
комп’ютерний урок, конференція.
Модуль 3 охоплює відомості про країну, мова якої вивчається. У результаті вивчення даного
матеріалу студенти повинні уміти: у виробничих умовах під час усного та письмового спілкування за
допомогою відповідних методів застосовувати компоненти соціокультурної компенсації для досягнення
взаємного розуміння. Формами організації таких занять є: лекція, семінар, інтегроване заняття,
комп’ютерний урок та інші.
Модуль 4 побудований у вигляді подорожі за кордон. У результаті таких занять студенти повинні
знати: найменування установ, організацій, назв предметів, фактів, процесів у різних сферах життя.
Уміти: складати свою програму подорожі за кордон, спілкуватися у конкретних життєвих ситуаціях.
Основною формою організації занять у цьому модулі є рольова гра (ігрове моделювання ситуацій,
"проживання" ситуацій , яка, крім мети засвоєння навчального матеріалу, вмінь і навичок, дає студентові
можливість самовизначитися, розвиває творчі здібності, сприяє емоційному сприйманню змісту
навчання тощо.
Модулі 1-4 виступають як своєрідне підґрунтя модулів 5-6, які, у свою чергу, повинні завершити
формування загальної комунікативної компетенції та розпочати розвиток компетенції спеціалізованої.
Модуль 5 передбачає оволодіння усними та письмовими діловими контактами у ситуаціях ділового
спілкування. У результаті вивчення даного матеріалу студенти повинні знати: граматику для усного та
письмового викладу інформації; мовні моделі спілкування та етикет при усних та письмових ділових
контактах; методику і правила заповнення анкет; особливість діалогів професійно орієнтованого та
загальнонаукового характеру (вживання термінів, спеціальних мовних кліше, досягнення порозуміння).
Уміти: 1) застосовувати лексико-граматичний мінімум у певній галузі під час усних ділових контактів із
використанням прийомів і методів усного спілкування та відповідних комунікативних методів:
обговорювати проблеми загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру, що має на меті
досягнення порозуміння; здійснювати усний обмін інформацією в процесі повсякденних і ділових
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контактів (ділових зустрічей, нарад тощо) з метою отримання інформації, необхідної для вирішення
певних завдань діяльності; готувати доповідь-презентацію в певній професійно орієнтованій галузі;
2) використовувати лексико-граматичний мінімум у певній галузі та іншомовні (друковані й електронні)
джерела в умовах письмових ділових контактів із використанням прийомів і методів письмового
спілкування та відповідних методів оформлення ділової документації: робити записи, виписки,
складання плану тексту, письмове повідомлення, що відображає певний комунікативний намір; вести
ділове листування, використовуючи фонові культурологічні та країнознавчі знання; реалізовувати
комунікативні наміри на письмі. Основними формами організації занять є ділова гра, лекція, семінар.
Модуль 6: знайомить безпосередньо з професійно орієнтованою іноземною мовою. У результаті
вивчення даного матеріалу студент повинен знати: професійно орієнтований лексичний мінімум;
основні абревіатури фахових термінів за професійним спрямуванням; граматичні особливості науковотехнічної літератури. Уміти: у виробничих умовах, опрацьовуючи професійно орієнтовані (друковані та
електронні) джерела з допомогою відповідних методів пристосовуватися до нових умов (нових мовних
засобів, нових людей), мобілізувати інші власні компетенції (шляхом спостереження, інтерпретації
результатів спостереження, індукції запам’ятовування тощо) та поповнювати лексичний / граматичний
матеріал; працювати з словниками, науково-технічною літературою тощо; фіксувати інформацію,
отриману під час читання тексту; складати план тексту; будувати діалог за змістом тексту; розуміти
монологічне повідомлення в рамках визначеної сфери й ситуації спілкування; у виробничих умовах,
користуючись лексико-граматичним мінімумом та професійно орієнтованими іншомовними
(друкованими та електронними) джерелами, за допомогою відповідних методів проводити: аналітичне
опрацювання іншомовних джерел з метою отримання інформації, що необхідна для вирішення певних
завдань професійно-технічною діяльності (виділяти нове, головне, другорядне, достовірне, корисне);
працювати з контрактами з метою врегулювання виробничих питань.
За видами мовленнєвої діяльності нами пропонується система умінь, на оволодіння якими
спрямовують студентів.
У галузі читання – це вміння ознайомлювального, переглядового та вивчаючого читання науковотехнічних текстів за загальнотехнічною та фаховою тематикою. У галузі аудіювання – вміння загального
та повного розуміння діалогічних і монологічних аудіотекстів, які використовуються як у ситуаціях
повсякденного контактного спілкування особистісного характеру, так і в професійно значущих ситуаціях
науково-технічного спілкування. У галузі говоріння – вміння непідготовленого діалогічного,
непідготовленого та підготовленого монологічного мовлення, які використовуються як у ситуаціях
повсякденного контактного спілкування особистісного характеру, так і в професійно значущих ситуаціях
науково-технічного спілкування. У галузі письма – вміння ділового листування, анотування,
реферування, які використовуються у професійно значущих ситуаціях науково-технічного спілкування.
Методи і засоби викладання матеріалу можуть бути різноплановими та застосовуватися викладачем
залежно від змісту, цілей та завдань діяльності.
Модульний підхід має відповідати кардинальним вимогам до цільового, змістового та організаційнодіяльнісного компонентів навчання іноземної мови у вищих технічних закладах освіти, який забезпечує:
І. Відповідність вимогам до цільового компонента:
1) забезпечення у тематичних модулях навчання мовленнєвого спілкування з різної тематики – від
загальної / повсякденної через загальну науково-технічну до фахової; 2) забезпечення усвідомлення
студентами конкретних об’єктивних цілей і завдань навчання як суб’єктивних цілей і завдань їх вчення,
що сприяє розвитку позитивної навчальної мотивації.
ІІ. Відповідність вимогам до змістовного компонента:
1) забезпечення науково обґрунтованої та систематичної мінімізації змісту навчання як основи для
формування іншомовної комунікативної компетенції; 2) забезпечення науково обґрунтованої професійно
спрямованої побудови змісту навчання та достатності цього змісту відповідно до цілей; 3) забезпечення
цілісної системи навчання всіх аспектів мови у кожному тематичному модулі при підпорядкованості
мовних аспектів мовленнєвої діяльності цією мовою.
ІІІ. Відповідність вимогам до організаційно-діяльнісного компонента:
1) забезпечення першочерговості спілкування мовою у процесі навчання, тобто реалізацію
методичного принципу комунікативності; 2) забезпечення індивідуалізації навчання, в тому числі
регулюючої індивідуалізації щодо об’єму навчального матеріалу, засобів і темпу навчання; 3)
забезпечення визначення початкового рівня знань, навичок і вмінь, а також індивідуальних особливостей
студентів як основи для формуючої індивідуалізації навчального процесу; 4) забезпечення регулярного
зворотного зв’язку та своєчасної корекції процесу навчання; 5) забезпечення тісного контакту між
викладачем і студентами (суб’єкт – суб’єктні відносини) при зростанні консультуючої та коригуючої
функції викладача; 6) забезпечення умов для творчої самостійної роботи студентів, у тому числі із
застосуванням технічних засобів навчання.
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Отже, можна стверджувати, що модульне навчання не суперечить цілям, змісту та організації
навчання іноземної мови у вищих технічних закладах освіти. Натомість, модульний підхід відповідає
вимогам до такого навчання значно краще, ніж інші дидактичні системи. Він створює більше
можливостей для оптимізації навчального процесу та задоволення вимог його запланованого
результативного компоненту.
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Іванцова О.П. Использование модульно-рейтинговой системы при изучении студентами
экономических специальностей колледжей иностранного языка.
В статье анализируются современные подходы к организации обучения студентов экономических
специальностей колледжей иностранному языку. Автором предложена разработанная ею программа
обучения студентов экономических специальностей колледжей иностранному языку на основе
модульно-рейтингового подхода.
Ivаnscоvа O.P. Using the Module System at the Study of Economic Professions of the Colleges of Foreign
Languages.
The article analyzes modern approaches of FLT (foreign language teaching) of economic faculties students in
colleges. The author offers her own programme of teaching a foreign language to students of economic faculties
based on module approach.
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МОВНА ОСВІТА У СТРУКТУРІ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ СУЧАСНОЇ ІСПАНІЇ
У статті розглядається система мовної освіти в середніх школах сучасної Іспанії з урахуванням
загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
За сучасних умов стрімкого розвитку спільного економічного ринку, створення єдиного європейського
ринку праці, впровадження ідеї європейського виміру в освіті спрямовується на соціальне та професійне
становлення європейської молоді, яка прагне мати якнайбільше можливостей та знайти гідне
працевлаштування. Дійсно, володіння іноземними мовами, знайомство з культурним оточенням та
насамперед підприємствами інших європейських країн є, між іншими, позитивними чинниками для
соціального та професійного ствердження молоді, їх відкритості світу, можливості бути на висоті змін, що
відбуваються у суспільстві. Одному з важливих принципів західноєвропейського суспільства можливості
вільного пересування сприяє той факт, що, починаючи з середньої школи, молодь вже має змогу
відвідувати інші європейські країни в межах білатерального обміну. Для того, щоб вільне пересування
стало для них звичкою, в ЄС передбачається, щоб діти, починаючи з раннього віку, мали можливість брати
участь у міжнародних зустрічах та проектах. І навпаки, погане володіння іноземними мовами,
недостатня інформація про інші країни є головною перешкодою для їхньої мобільності. Тому
лінгвістична компетенція є пріоритетом європейського виміру в освіті та необхідною умовою для
мобільності та міжшкільного європейського взаємообміну, 3 метою поваги до лінгвістичного плюралізму,
що становить культурне розмаїття Європи, приділяється увага вивченню мов національних меншин.
Вивчення не менше ніж однієї мови країн, що входять до ЄС, є необхідною умовою для вільного
пересування громадян Європи, яке потребує усного та писемного спілкування. Під час навчання у школі
є обов'язковим вивчення двох європейських мов, окрім рідної. Зважаючи на це, науково-методичне
забезпечення навчального процесу з іноземних мов створене у співпраці європейських педагогів, сприяє
набуттю педагогічного досвіду та підвищенню рівня викладання іноземних мов і, відповідно, оновленню
змісту цих дисциплін.
Як зазначається у "Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти вивчення, викладання,
оцінювання", Рада Європи прагне покращити якість спілкування між європейцями з різною мовою та
культурним підґрунтям. Адже поліпшення спілкування полегшує мобільність та більш прямі контакти,
що, у свою чергу, веде до кращого розуміння й до тіснішої співпраці. Рада також підтримує методи
вивчення і викладання, які допомагають молодшим учням, так само, як і старшим, формувати і розвивати
навички, знання та вміння, необхідні їм для того, щоб стати більш незалежними у своїх думках та діях і
більш відповідальними і готовими до співпраці з іншими людьми, У цьому аспекті ця праця Ради Європи
сприяє розвитку демократичного громадянства. Це є дуже важливим з погляду на існування культурних
та етнічних розбіжностей, на необхідність боротьби проти усіляких форм шовінізму та ксенофобії.
Системи освіти Європейських країн ставлять за мету не тільки передати школярам знання, але виховати
їх у дусі демократії, толерантності та поваги до відмінностей, навчити молодь бути громадянами
Європи. Тому громадянське виховання, формування європейської свідомості в школах Західної Європи
базується на впровадженні ідеї європейського виміру через вивчення декількох європейських мов, участі у
спільних європейських проектах у білатеральних обмінах школярами, через знайомство з культурним,
економічним та політичним розвитком Європи. Що стосується загальних підходів до проблеми мови як
суттєвого інструменту європейського єднання, то в головних документах з питань європейського виміру
пропонується перебороти мовні бар’єри і рухатися у напрямку мультилінгвістичності. Як ми вже
зазначали, можливість спілкуватися іноземною мовою є вимогою теперішнього часу, є життєвою
необхідністю для майбутніх громадян Європейського Союзу. Знання європейських мов дає змогу вільного
пересування об'єднаною Європою для фахівців, робітників та студентів, здійсненню культурного обміну,
отриманню більш різноманітної інформації тощо. Пріоритетом у шкільній освіті Іспанії визнано
доскональне і більш різноманітне вивчення рідної та інших європейських мов з перспективою переходу
до дво- або багатомовності. Тому існує дуже великий попит з боку суспільства на вивчення іноземних
мов не тільки у середній обов'язковій школі, але й у постобов’язковий період навчання. Державний
стандарт навчального плану Іспанії чітко визначає рівень володіння .іноземною мовою, який треба
здобути в школярів для кожного етапу навчання. Розглянемо можливість застосування рекомендованих
Радою Європи рівнів володіння мовою на прикладі іспанського Бачільерату, який охоплює 2 роки
постобов’язкового періоду середньої школи для учнів віком від 16 до 18 років.
Усне та писемне мовлення. Учні мають володіти іноземною мовою на рівні спілкування у більшості
знайомих ситуацій, а інколи у непередбачених ситуаціях, брати участь у дебатах, висловлювати та
захищати свою точку зору, представляти чіткі та детальні висловлювання про широке коло питань, що
стосуються сфер їхніх інтересів. Висловлювання учнів поступово звільняються від впливу рідної, мови, це
стосується як фонетики, так і синтаксису і є необхідним для максимального наближення до мовлення
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носіїв іноземної мови. Учні повинні вміти вести конспект іноземною мовою, скласти особистого та
офіційного листа, написати простий зрозумілий текст, пов'язаний з їхніми інтересами, описати події та
враження, написати доповідь, узагальнюючи інформацію або наводячи аргументи "за" чи "проти" певної
точки зору, виявляти при цьому творчі здібності.
Аудіювання та читання. Учні повинні досягти рівня розуміння та правильного інтерпретування
усного та письмового мовлення, наприклад, повідомлень, засобів масової інформації інших європейських
країн бути здатними розуміти достатньо детально політичні новини, програми про поточні події,
телевізійні дебати, різні точки зору, а також розуміти сюжет фільму на літературній мові. Мати навички
самостійного читання різноманітних спеціалізованих текстів, технічних інструкцій, літературних текстів,
особливо тих із них, які стосуються обраного учнями профілю навчання у Бачільераті. Читання статей та
повідомлень із сучасних проблем, автори яких займають особливу позицію або мають особливу точку
зору, а також неадаптовані літературні тексти сучасних зарубіжних авторів.
Розуміння структури іноземної мови та виправлення помилок. У цьому контексті учні Бачільерату
повинні досягти наступних навичок та вмінь: робити досить глибокий морфологічний, синтаксичний та
семантичний аналіз із іноземної мови, помічати схожість та відмінність, які існують між рідною мовою та
мовою, що вивчається, для найкращого розуміння внутрішніх систем обох з них; вдосконалювати усне
мовлення, звертаючи увагу на вимову, інтонацію, збагачення лексики; вдосконалювати письмове
мовлення, звертаючи увагу на орфографію та стиль. Прагнути не тільки швидкості, а й правильності.
Досягти зв’язності у мовленні, найбільшої відповідності у різноманітних мовних ситуаціях із
повсякденного життя, навчання з обраної спеціалізації.
Знання з країнознавства. Поглиблення знань про культуру країн, у яких розмовляють іноземною
мовою, надає учням необхідні елементи для найкращого розуміння мови. Знайомство з культурним
надбанням інших народів: літературою, кінематографом або музикою – допомагає учням встановити
зв'язок між семантикою іноземної мови та соціокультурними реаліями.
Самостійність у використанні іноземної мови у процесі її вивчення. Навчити учнів Бачільерату
використовувати методику вивчення іноземної мови, навчити володіти всіма лінгвістичними та
екстралінгвістичними засобами з врахуванням індивідуальності учнів. Розвити уміння та навички для
подальшої самостійної освіти на основі іноземної мови, а саме: використання словників, аудіовізуальних
засобів, Інтернету, іноземних періодичних видань, досвіду спілкування з іноземцями тощо.
Таким чином, в іспанському державному стандарті навчального плану для учнів Бачільерату
зазначені такі цілі: чітко та творчо користуватися іноземної мовою у письмовій та усній формах зі
зростанням швидкості та уникненням помилок у різноманітних життєвих ситуаціях; розуміти та
інтерпретувати усне та загальне писемне мовлення та аудіовізуальні засоби масової інформації;
самостійно читати тексти, що містять різноманітну інформацію; належно користуватися граматичносинтаксичною структурою іноземної мови з метою відповідності власного усного мовлення до більш
складних тем; знати основні аспекти соціально-культурного середовища країни, мова якого вивчається,
щоб якнайкраще розуміти витвори мистецтва; поглиблювати володіння іноземною мовою та
використовувати її для подальшого навчання й поширення знань як з цієї мови, так і в інших галузях
знань. Згідно до "Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти" цілі, які стоять у вивченні іноземної
мови перед учнями Бачільератів в Іспанії, можуть бути віднесені здебільшого до рівня В2 (просунутого),
що відповідає визначенню "Незалежний користувач", який може розуміти основні ідеї тексту, як на
конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й технічні (спеціалізовані) дискусії за своїм фахом. Може
нормально спілкуватися з носіями мови з таким ступенем швидкості та спонтанності, який не завдає
труднощів жодній із сторін, може чітко, детально висловлюватися на широке коло тем, виражаючи свою
думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи "за" і "проти". Здатність висловлювати свої
думки, розуміти та спілкуватися іноземною мовою надають учням значну допомогу для розуміння та
володіння рідною мовою. Знаходити контакт з іншими культурами за допомогою мови сприяє розумінню
та відчуттю поваги до інших точок зору, образу мислення та поведінки, відкриває молоді більш широке
та багате бачення реальності. У такій багатомовній країні, як Іспанія, вивчення іноземної мови поряд з
власними мовами має безперечний навчальний інтерес для розвитку спілкування та творчого
відображення дійсності
Матеріал надійшов до редакції 30.10.2004р.
Иващук Н.С. Языковое образование в структуре средней школы современной Испании.
В данной статье рассматривается система языкового образования в средней школе современной
Испании с учетом общеевропейских рекомендаций в области языкового образования.
Ivashchuk N.S. Language Teaching at Secondary Schools in Modern Spain.
The article deals with the system of language teaching at secondary schools in modern Spain, taking into
consideration of the Common European Framework of Reference.
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ПРОФЕСІЙНИЙ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПОРТФЕЛЬ ЯК ЗАСІБ ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ
СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР
У статті розглядаються можливості використання професійного соціокультурного портфеля як
засобу діагностики рівня сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя в стінах
ВНЗ, визначаються його функції та зміст.
Закон України "Про Освіту" зобов’язує вищу освіту забезпечити функціональну наукову професійну
та практичну підготовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх
покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки.
В умовах становлення в Україні громадянського суспільства, правової держави, демократичної
політичної системи освіта має стати найважливішим чинником гуманізації суспільно-економічних
відносин, формування нових життєвих орієнтирів особистості.
Передумовою утвердження розвинутого громадянського суспільства є підготовка освічених,
моральних, мобільних, конструктивних і практичних людей, здатних до співпраці, міжкультурної
взаємодії, які мають глибоке почуття відповідальності за долю країни, її соціально-економічне
процвітання.
Саме освіта має активно сприяти формуванню нової ціннісної системи суспільства – відкритої,
варіативної, духовно та культурно навченої, толерантної, здатної забезпечити становлення громадянина
на засадах пріоритету прав особистості, зменшення соціальної нерівності.
Національна доктрина розвитку освіти акцентує увагу на підготовці педагогічних працівників, їх
професіоналізмі, вдосконаленні як важливій умові модернізації освіти. Таким чином, стрижнем
професійної підготовки спеціаліста ХХІ століття стає розвивальна, культуротворча домінанта, виховання
відповідальності особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити,
опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого
розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.
Зазначене в повній мірі відноситься до професійної підготовки вчителя, який усвідомлює свою
соціальну відповідальність, постійно дбає про своє особистісне і професійне зростання, вміє досягти
нових педагогічних цілей. З цієї точки зору дослідження процесу формування професійної
компетентності майбутнього вчителя, обґрунтування його наукових основприпускаєрозуміння сутності
поняття професійної компетентності.
Аналіз сучасних досліджень, присвячених проблемі професійної компетенції вчителя, зокрема робіт
Піскунова Є.В., Розова Н.В., Зязюна Л.Г., Кузьміної Н.В., Маркової А.К., Павлютенкова Є.М., Сисоєвої
О.А., Дубасенюк О.А. та інших, дозволив нам виділити п’ять компонентів професійної компетентності
вчителя: цільо-мотиваційний, змістовний, операційно-діяльнісний, особистісний та рефлексивний.
Однак, розглядаючи професійну компетентність учителя іноземної мови, не слід забувати, що в світлі
нової мовної політики в Європі і в Україні, презентованої Рекомендаціями Ради Європи, з появою теорії
плюралінгвізму, соціокультурної освіти, виділені нами компоненти набувають нового звучання.
Особливого значення на сучасному етапі набуває компонент, пов'язаний з полікультурним розвитком
особистості, яка сприймає себе як особу культурно-історичного суб’єкту, готову до участі в діалозі
культур.
Діалог культур розглядається багатьма вітчизняними і зарубіжними вченими різних взаємодіючих
наукових галузей людського знання, таким, як філософія, соціологія, етика, лінгвістика, педагогіка. Це
дослідження В.С. Біблера, А.І. Ракітова, М.С. Кагана, Ю.І. Пасова, В.В. Сафонової, Н.Ф. Бориско, Byram
M., Edinton S., Pulverness H.та інших, в яких "діалог культур" визначається як процес взаємодії двох
індивідуальностей, двох ситуативних позицій [1: 4], "порівняння взаємодії та розуміння інших
культурних цінностей" [2: 2].
У світлі Рекомендацій Ради Європи поняття "діалог культур" також є ключовим, оскільки воно
визначає сутність змісту підготовки вчителя іноземної мови. Від того, наскільки майбутній учитель
готовий до роботи у новому соціокультурному просторі, від рівня сформованості його професійної
компетентності залежить успішність його самостійної роботи у ЗОШ, здатність бути для учнів
"ретранслятором" іншомовної культури. Тому під час формування професійної компетентності студентів
ВНЗ необхідно уважно слідкувати за цілями процесу в цілому, а також за ефективністю засобів, які
використовуються, з тим, щоб своєчасно скоректувати цей процес, надати студентам необхідну
допомогу. Таким чином, діагностика рівня сформованості професійної компетентності майбутнього
вчителя відіграє значну роль, від якої залежить успішність всього навчального процесу.
В педагогічній літературі описані різноманітні види діагностики.
© Калінін В.О., 2004
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Метою статті стала спроба розвинути можливості використання інноваційної технології "професійний
соціокультурний портфель" як засобу діагностики рівня сформованості професійної компетентності
майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур; визначити його функції та зміст.
Для того, щоб ліквідувати випадковість результатів та простежити динаміку формування процесу
формування професійної компетентності, що досліджується, протягом всієї експериментальної роботи
ми розробили функціональну модель діагностики формування професійної компетентності майбутнього
вчителя іноземної мови, в структурі якої було передбачено проведення трьох узагальнених зрізів:
вхідний діагностичний, проміжний, який проводився на різних стадіях формуючого експерименту;
підсумковий – після закінчення експерименту. Це дозволило простежити поетапний ріст професійних
педагогічних вмінь майбутнього вчителя, його готовність до здійснення професійної діяльності.
Використання функціональної моделі діагностики дозволяє діагностувати реальний рівень
професійної компетентності та на основі отриманих даних розробити стратегію та тактику подальшого її
підвищення, коректуючи по ходу процес її формування. Схематично дана модель може бути
представлена так.
Функціональна модель діагностики рівня професійної компетентності майбутнього
вчителя ІМ
Вхідна діагностика
1.
ІІІ
курс

2.

Самооцінка визначення рівня значущості компонентів
професійної компетентності та самооцінка рівня їх
сформованості.
Тест виявлення необхідності формування професійної
компетентності засобами діалогу культур.

Проміжна діагностика

ІІІ,
IV
курс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Самосертифікаційна анкета за принципом полярних профілів.
Тест незакінчених речень.
Професійна самооцінка якостей та здібностей вчителя ІМ.
Карта визначення рівня професійної готовності студентів до
формування СКК.
Експертна оцінка рівня сформованості професійної
компетентності.
Соціокультурний портфель.
Анкета „Ваша оцінка спецкурсу "Teaching Language and
Culture"".
Підсумкова діагностика

1.
2.
V
курс

3.
4.
5.

Самооцінка визначення рівня сформованості професійної
компетентності майбутнього вчителя ІМ.
Експертна оцінка рівня сформованості професійної
компетентності.
Самооцінка та взаємооцінка якостей та здібностей вчителя ІМ.
Карта особистісного росту професійної компетентності
майбутнього вчителя ІМ.
Анкета „Вивчення ціннісних орієнтацій студента".

Діагностика реалізувалася в процесі навчання при урахуванні наступних дидактичних вимог:
1) систематичність, яка проявляється в послідовності, ритмічності з постійним ускладненням
завдань, в поетапній методиці формування професійної компетентності;
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2) індивідуалізація, диференційованість, яка проявляється в установленні кількісних та якісних
відмінностей у знаннях, уміннях, навичках майбутніх вчителів ІМ;
3) цілеспрямованість, об’єктивність, всебічність, ступінь самостійності професійних дій, що
виконуються, з формування соціокультурної компетенції (СКК) учнів.
Метою систематизації діагностичних замірів різноманітних компонентів професійної компетентності
вчителя ІМ, ми вважали за необхідне створити паспорт діагностики формування професійної
компетентності вчителя ІМ. Ознайомившись з таким паспортом до початку експерименту, студент знав,
що контролюється та оцінюється СКК, весь процес становлення його професійного росту. Це
мобілізувало студентів до активного оволодіння своєю професією та сприяло підвищенню мотивації.
Паспорт діагностики складався з:
- загальних відомостей про студента;
- всіх видів анкет, запропонованих у функціональній моделі навчання.
При створенні паспорта діагностики ми використовували візуально-файловий метод, сутність якого
міститься в об’єднанні матеріалу, що вивчається, прийомів, засобів єдиними цілями, задачами та єдиною
полярною структурою подачі матеріалу, який враховує основні напрямки явищ, які діагностуються, та
полегшує їх проведення.
Кожний новий діагностуючий прийом (анкета, тест, опитувальник) займає свій файл, що
психологічно завіряло студентів в реальності вирішення задач формування професійної компетентності,
з одного боку, та полегшувало діагностувати "порційно", не змішуючи різні види діагностики, з іншого.
Для проміжної діагностики як механізму отримання зворотного зв’язку під час першої педагогічної
практики ми використали інноваційну технологію "соціокультурний портфель".
У педагогічній літературі технологія портфеля розглядається як інноваційний засіб, який забезпечує
цілісний портрет особистості, цілісну картину особистісних характеристик, яку студент складає та
прослідковує самостійно, як пакет робочих матеріалів, які представляють досвід студентів з оволодіння
ними професійною соціокультурної компетентністю (ПСКК). Такий пакет матеріалів дає студенту та
викладачу можливість за результатами учбової діяльності, представленої в портфелі, самостійно чи
сумісно аналізувати обсяг роботи та спектр досягнень учня в області його професійної компетентності,
динаміку оволодіння в різноманітних аспектах, а також досвід у формуванні СКК учнів.
За своєю концептуальною сутністю портфель є гнучким навчальним та діагностичним засобом, який
може бути адаптований до будь-якої навчальної ситуації. На думку Корякцевої Н.Ф., портфель
розглядається як своєрідне "дзеркало" навчального процесу, в якому за рахунок рефлексивної оцінки
учнів відображаються основні аспекти його навчальної діяльності з оволодіння професійною
компетенцією і, таким чином, створюються умови для розвитку здатності учнів до автономії в процесі
оволодіння своєю професією [3: 105].
Однією з важливих переваг портфеля є можливість для студентів самостійно простежувати динаміку
рівня оволодіння професійною компетентністю протягом певного часу та відобразити своєрідну
біографію своєї ПСКК.
У нашому випадку соціокультурний портфель дозволяє студентам у процесі педагогічної практики,
дякуючи рефлексивній самооцінці, "заглянути в себе" та отримати відображення своїх здатність,
прогресу в оволодінні професією та використання професійних соціокультурних умінь за рахунок
можливості представити реальні результати та особисті продукти своєї професійної соціокультурної
діяльності.
Розроблений нами соціокультурний портфель має низку функцій:
· оціночно-контролюючу, оскільки містить соціокультурні матеріали, розроблені та створені
студентами, які фіксують ступінь сформованості професійних соціокультурних умінь та здібність
майбутніх вчителів реалізовувати дані вміння у своїй професійній діяльності. Таким чином, здійснюється
зворотній зв’язок та на основі оцінки результатів проводиться необхідна корекція самостійної діяльності
студентів з оволодіння ПСКК;
· педагогічно-контролюючу, яка полягає у розвитку в студентів здатності та готовності до
самостійного (автономного) самовдосконалення своїх соціокультурних знань та вмінь. З цією метою
портфель містить засоби самостійної діагностики та оцінки володіння соціокультурними професійними
вміннями. У нашому випадку це завдання для рефлексивної самооцінки у вигляді тексту незакінчених
речень;
· інформаційно-контролюючу, яка полягає у зборі та обробці соціокультурної інформації, що
використовується майбутніми вчителями в практичній роботі;
· креативно-оціночну, при якій творчий, креативний потенціал особистості майбутнього вчителя
реалізується в процесі використання професійного соціокультурного портфелю не тільки за рахунок
активізації творчої мотивації, використання творчих видів роботи з відібраним соціокультурним
матеріалом, головним чином це відбувається за рахунок самовизначення особистості в характері
навчальної діяльності, підвищення самооцінки, набуття великої впевненості у собі як вчителеві,
самореалізації особистості майбутнього педагога;
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· продуктивно-взаємоконтролюючу, яка реалізується через взаємодію з товаришами по навчальній
групі. Ця взаємодія проявляється в обміні матеріалами та завданнями, у сумісному обговоренні
матеріалів, які включені у портфель, в обговоренні індивідуальних показників самооцінки своїх
професіональних соціокультурних вмінь при сумісному рішенні сумісних навчальних завдань. Така
взаємодія носить усвідомлений та активний характер сприяє взаємному збагаченню індивідуального
навчального досвіду та досвіду використання соціокультурних знань, умінь за рахунок порівняння та
взаємооцінки.
Розробка та використання такого діагностичного засобу розглядалося нами як оптимальний вид
контролю результативності процесу формування та вдосконалення ПСКК майбутнього вчителя ІМ. Весь
зміст професійного соціокультурного портфелю був пов’язаний з вирішенням проблем майбутньої
професійної діяльності з формування в учнів СКК.
Крім того, дякуючи "Професійному соціокультурному портфелю студента" викладач мав можливість
отримати обширну додаткову інформацію про кожного студента, його інтересах та потребах, труднощах
та проблемах у оволодінні ПСКК, а також міг слідкувати та оцінювати професійні вміння, які він
набував.
Такий діагностичний засіб також дозволив викладачу здійснити диференційований підхід у
формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя, максимально врахувати індивідуальний
стиль навчання кожного студента, своєчасно надати необхідні інструкції з корекції професійної
діяльності молодого вчителя, надати методичну допомогу.
Враховуючи сказане, описана вище інноваційна технологія "професійний соціокультурний
портфель", який представляє інтерес як для майбутнього вчителя, так і для викладачів, які здійснюють
процес професійної підготовки студентів у ВНЗ, може бути ефективним діагностичним засобом
формування професійної компетентності майбутнього вчителя.
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Калинин В.А. Профессиональный социокультурный портфель как способ диагностики уровня
сформированности профессиональной компетентности будущего учителя иностранного языка
средствами диалога культур.
В данной статье рассматриваются возможности использования профессионального социокультурного
портфеля как средства диагностики уровня сформированности профессиональной компетентности
будущего учителя в стенах ВУЗ, определяются его функции и содержание.
Kalinin V.A. Professional Sociocultural Portfolio as a Means of Diagnostics of the Future English Teacher’s
Proficiency.
The article considers the possibilities of using "professional sociocultural portfolio" as a means of diagnostics of
the future English teacher’s proficiency, determines its functions and content.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У КОНТЕКСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМОГ
Стаття присвячена огляду професійної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов у контексті
європейських вимог і виявляє ряд загальних тенденцій, які можуть удосконалити професійну компетенцію
в галузі викладання іноземних мов. Авторами аналізуються основні чинники успіху підготовки педагогічних
кадрів в вищих навчальних закладах з урахуванням Рекомендацій Ради Європи і сучасних педагогічних
досліджень. Запропоновано чотирьохмодульну модель організації навчального процесі, яка відповідає
специфіці функціонування професійних знань і умінь у роботі в початковій, основній і старшій школі.
Сучасні тенденції у розвитку мовної освіти на початку 21 століття передбачають міжнародну
інтеграцію в оновленні цілей і змісту навчання та вивчення іноземних мов у середніх і вищих навчальних
закладах. Європеїзація мовної освіти як один з напрямків удосконалення української освітньої системи,
висуває високі вимоги до тих, хто навчає, і до тих, хто навчається, оскільки має установку на підготовку
фахівців нової генерації, здатних до активного життя в умовах плюрилінгвізму і полілогу культур. Цим
пояснюється факт надання статусу пріоритетної галузі професійній освіти майбутнього вчителя
іноземних мов.
Успіх підготовки педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах безпосередньо залежить від: 1)
визначення нових цілей і змісту навчання іноземної мови на різних рівнях; 2) використання нових
технологій навчання; 3) сприяння розвитку індивідуальних когнітивних стилів студентів; 4) здійснення
адекватного контролю за рівнем сформованості професійних знань і умінь.
Спільну основу для розробки навчальних планів з професійної і мовної підготовки, типових програм,
іспитів, підручників у Європі забезпечують Рекомендації Ради Європи [1]. У них описуються знання і
вміння, які потрібно розвивати у користувачів мови для ефективного спілкування в кроскультурному
контексті; визначаються рівні володіння мовленням на кожному ступені навчання; пропонуються
комунікативні педагогічні завдання для активного залучення учнів до осмисленої комунікації.
Для визначення цілей професійної підготовки вчителя іноземних мов, у світлі головних компонентів
загальнорекомендованої моделі навчання слід враховувати специфіку і діапазон вирішення навчальних
задач – формування загальних компетенцій учнів, комунікативної компетенції вдосконалення володіння
видами мовленнєвої діяльності у конкретній сфері спілкування, збагачення або диверсифікації стратегій
чи вдосконалення завдання. Найважливішим завданням професійної підготовки студентів у вищому
мовному навчальному закладі є формування необхідного і достатнього рівня професійної компетенції
майбутнього вчителя іноземної мови.
Під професійною компетенцією ми розуміємо сукупність теоретичних знань з педагогіки, психології,
методики викладання іноземних мов, прикладної лінгвістики та вмінь їх практичного використання в
роботі в загальноосвітньому навчальному закладі. Поняття "знання" як компонент професійної
компетенції майбутнього вчителя іноземних мов можна розглядати з точки зору його змісту та засобів
його передачі. Змістом професійних знань є понятійно-фактична складова навчального матеріалу, яка
включає взаємопов’язані факти, закономірності, теорії, узагальнення, терміни [2: 232].
У сучасних умовах відкритого доступу до майже будь-якої інформації професійність знань учителя
вже визначається не тільки змістом цих знань, а й здатністю передавати їх таким шляхом, який сприяє
взаємодії, обговоренню, діалогу, аргументації [3: 570]. З цього випливає, що поряд зі знаннями наукових
фактів вчителю необхідне знання інтерактивних технологій їх опрацювання.
Саме тому базова підготовка вчителя розглядається, наприклад, у концепції Оксфордського
університету (керівник групи Д. Макінтур) як "практичне теоретизування", що акцентує увагу на вирішенні
фундаментальної проблеми взаємозв’язку теорії та практики в підготовці вчителя [3: 577]. За
Оксфордською концепцією, професійна підготовка майбутніх учителів має бути пов’язана з критичним
вивченням, удосконаленням та експериментальним використанням ідей, що надходять з різних джерел,
включаючи, з одного боку, знання та вміння досвідчених учителів, зразки педагогічної праці, з іншого –
різноманітну теоретичну та науково-дослідну літературу, тобто теоретизування про практику [3: 580-581].
Слід зауважити, що процес засвоєння професійних знань тісно пов'язаний з розвитком професійного
мислення, завдяки якому студенти здатні виділяти істотні ознаки педагогічних фактів, явищ, ситуацій,
аргументувати їх, прогнозувати результат, приймати власне рішення [4: 77]. Відповідно до ієрархії
мисленнєвих дій можна виділити п’ять рівнів сформованості у студентів професійних знань:
розуміння: студенти можуть визначити та інтерпретувати сутність базових фахових понять на основі
їх категоріального аналізу;
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застосування: студенти використовують знання сутності базових фахових понять у стандартних
ситуаціях під керівництвом викладача;
аналіз: студенти співставляють основні категорії, визначають взаємозв’язок між ними,
використовують набуті знання у нестандартних ситуаціях;
синтез: студенти встановлюють логіко-структурну залежність між основними педагогічними
поняттями, розробляють опорні схеми окремих питань, виступають з доповідями, повідомленнями;
оцінка: студенти оцінюють значення того чи іншого матеріалу у цілісній системі професійних знань,
ґрунтуючись на чітких критеріях оцінки [2: 17-18].
Тому головною властивістю професійних знань є усвідомлення вмотивованість вибору способу
виконання педагогічної дії.
Уміння в системі професійної підготовки вчителя іноземних мов – це здатність незалежно виконувати
педагогічні дії на основі оволодіння засобами та прийомами та застосування засвоєних знань на практиці
[2: 137].
Моделювання змісту й структури вчительської діяльності уможливило виокремлення восьми видів
умінь, на розвиток яких слід спрямувати процес професійної підготовки: 1) проектувальні (вміння
спроектувати, спланувати будь-який вид роботи); 2) адаптаційні (вміння застосовувати свій план у
конкретних навчальних умовах); 3) організаційні (вміння організовувати будь-який вид роботи); 4)
мотиваційні (вміння мотивувати учнів до навчальної діяльності); 5) комунікативні (вміння спілкуватися
на уроці і поза ним); 6) уміння контролю і самоконтролю; 7) пізнавальні (вміння вести дослідницьку
діяльність); 8) допоміжні (вміння співати, малювати, грати на музичному інструменті тощо) [5: 14].
Саме ці вміння в сукупності й складають стрижень проблеми підготовки вчителя іноземних мов, який
має загальнометодичну підготовку і може працювати як у різних типах ВНЗ, так і на різних рівнях
навчання – початковому, базовому і профільному. Специфіка функціонування зазначених умінь і
використання необхідних знань повинна знайти адекватне відбиття і в системі професійної підготовки
вчителя іноземних мов. На цих підставах ми вважаємо за доцільне виокремити чотири основні модулі
формування професійної компетенції:
І модуль – загальнометодична підготовка майбутнього вчителя іноземної мови;
ІІ модуль – професійна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до роботи у початковій
школі;
ІІІ модуль - професійна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до роботи в основній школі;
ІV модуль - професійна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до роботи в старшій школі.
Стисло дамо характеристику виділеним модулям:
Модуль І – загальнометодична підготовка майбутнього вчителя іноземної мови – забезпечує набуття
студентами теоретично обґрунтованого уявлення про професійну компетенцію вчителя іноземної мови
(ІМ); про методику викладання іноземних мов, її дослідницький апарат і зв'язок з іншими науками; про
цілі, зміст і засоби навчання іноземної мови; про систему вправ для формування іншомовної
комунікативної компетенції. Передбачається осмислення основних вимог до рівня підготовки вчителя
іноземної мови загальноосвітніх навчальних закладів, наукової бази методики викладання іноземних
мов, компонентів системи навчання іноземних мов, класифікації вправ. Засвоюється термінологія з
проблеми і формуються вміння визначати характерні ознаки сучасної системи викладання іноземних мов
в Україні, реалізувати окремі методи дослідження, характеризувати зміст навчання, зіставляти принципи
навчання іноземних мов, аналізувати структуру і зміст чинних програм та навчально-методичних
комплектів тощо.
Модуль ІІ – професійна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до роботи в початковій школі
– закладає методичні основи навчання ІМ учнів молодшого шкільного віку з урахуванням їх
психофізіологічних особливостей, цілей, завдань, змісту і принципів навчання ІМ у 2-4 класах,
специфіки імітативно-ігрового методу, який домінує у навчанні дітей іноземної мови. Опрацьовується
значна кількість навчальних матеріалів (віршів, пісень, ритмізованих діалогів і казок, римівок,
ситуативних мікродіалогів), які є автентичними зразками іншомовного мовлення, доступними для даного
ступеня. Особлива увага приділяється аналізу функцій, понять, граматики і лексики, необхідних і
достатніх для виконання комунікативних завдань елементарним користувачем (рівні А1, А2), відбору
форм і методів опрацювання мовного і мовленнєвого матеріалу із залученням яскравої наочності, ігрової
діяльності, елементів драматизації, рухової активності учнів.
Модуль ІІІ – професійна підготовка майбутнього вчителя ІМ до роботи в основній школі – передбачає
теоретичне вивчення питань розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності, серед яких домінує усне
мовлення, з подальшою апробацією власних практичних наробок студентів. Знання вікових
особливостей учнів середнього ступеня уможливлює визначення саме тих прийомів, форм і засобів
навчання, які приведуть до успішного вирішення вказаних вище завдань. Студенти навчаються
застосовувати різні технології активізації розумово-мовленнєвої діяльності учнів, організації самостійної
роботи на їхньому шляху до незалежного користування мовою (рівень В1).
Модуль ІV – професійна підготовка майбутнього вчителя ІМ до роботи в старшій школі – є
завершальним у процесі оволодіння професійною компетенцією вчителя іноземних мов. Студенти
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набувають професійних знань про такі особливості організації навчального процесу з ІМ на старшому
ступені, як послідовне здійснення комунікативно-пізнавального навчання, використання прийомів
особистісно-орієнтованого оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією на рівні В1+
(просунутий рубіжний рівень), цілеспрямована реалізація принципу професійної спрямованості навчання
ІМ, орієнтована на використання ІМ в майбутній практичній діяльності школярів, широке застосування
індивідуальних і групових форм самостійної роботи.
Виділений цикл навчальної діяльності майбутнього вчителя ІМ повинен на всіх етапах стимулювати
студентів до вдосконалення власної професійної компетенції. Спонукальними чинниками можуть бути
як формальні види контролю (залік, іспит, педагогічна практика), так і традиційні (професійні конкурси,
олімпіади). Основним критерієм ефективності формування професійної компетенції студентів є
наявність сформованих у них потреб й умінь у сфері професійної самоосвіти, самоорганізації,
самоконтролю, пошуку нових технологій навчання.
Технологічне забезпечення професійної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови, на нашу
думку, корелює з основним методологічним принципом Ради Європи: методи, що використовуються у
вивченні, викладанні та дослідженні мов, мають розглядатися з точки зору їх найбільшої ефективності
для досягнення цілей, узгоджених із потребами окремих учнів в їх соціальному контексті [1:141].
Дотримання цього фундаментального принципу неухильно приводить до великої різноманітності
методів і засобів навчання. Сучасний підхід, який запроваджується Радою Європи, базується на
комунікативних потребах учнів та використанні засобів і методів, які допоможуть учням задовольняти ці
потреби, і які відповідають їх характеристикам як учнів. Проте перспективним вважається представлення
різних напрямів, що сприятиме глибинному розумінню комплексної різноманітності сфери мовної
освіти. Тому актуальними проблемами професійної підготовки вчителя ІМ є аналіз цілей, змісту,
основних прийомів і засобів навчання в різних методах навчання іноземних мов, визначення доцільності
використання того чи іншого прийому / методу в конкретному педагогічному контексті, пошук і
адаптація новітніх технологій навчання, а також розробка власного професійного стилю викладання ІМ.
Для цього студентів слід залучати до активної участі в аудиторних та позааудиторних методичних
лекціях, семінарах, професійних майстернях, колоквіумах, конференціях з означеного кола питань, що
зробить можливою мобілізацію творчого потенціалу майбутнього фахівця, його особистісної і
професійної реалізації та самореалізації в освітньому процесі.
Навчальні технології як шляхи засвоєння конкретного навчального матеріалу в межах професійної
підготовки вчителя іноземних мов варіюються залежно від форми навчання. Провідною формою навчання
у вищому навчальному закладі, як відомо, є лекція, дидактичним завданням якої є не тільки ознайомлення
студентів з основним змістом, принципами, закономірностями, головними ідеями, а й спрямування
міркувань для подальшої самостійної роботи студентів [4: 99]. Сучасна лекція, зокрема з професійнометодичних дисциплін повинна відповідати таким основним технологічним вимогам: забезпечити діалог з
аудиторією для активного залучення слухачів до навчального процесу; звертатися до досвіду і знань
аудиторії для спільного опрацювання матеріалу; організовувати вільний обмін думками в інтервалах між
логічними розділами з метою активізації пізнавальної діяльності аудиторії; створювати проблемні ситуації
як засіб стимулювання професійного мислення. Для цього доцільно використовувати такі навчальні
технології, як евристична бесіда, мозковий штурм, дискусія, проблемне завдання.
На семінарсько-практичних заняттях із метою розвитку професійного мислення, пізнавальної
мотивації і професійного використання знань у навчальних умовах набувають поширення групові
технології, які передбачають підготовку до виконання групового завдання вирішити пізнавальну задачу,
групової роботи (знайомство з матеріалом, планування роботи, виконання індивідуальних завдань,
обговорення отриманих результатів), висновки про роботу групи і виконання поставленої задачі. Творчі
майстерні працюють із залученням ігрових технологій – ділових, рольових, імітаційних, операційних
ігор, які дають можливість студентам зрозуміти навчальний матеріал різних позицій і набути первинного
педагогічного досвіду.
Для організації лабораторних робіт у професійній підготовці вчителя ІМ доцільними є технічні
інформаційні технології. Це процес підготовки і передачі конкретної інформації, засобом якої є відео,
комп’ютер та інші технічні засоби. Перегляд відеоуроків із взаємопов’язаним виконанням завдання на
цілеспрямоване спостереження за навчальним процесом, їх подальше обговорення і пошук шляхів
оптимізації певної професійно-педагогічної ситуації поєднують особистісний і діяльнісний компоненти
навчання. Комп’ютерні технології можуть здійснюватися як "проникнення" в окремі теми курсу, що
забезпечить багатократне збільшення релевантної інформації, створить інформаційне середовище і
посилить інтерактивний характер навчання.
Розмаїття технологічного забезпечення процесу формування професійної компетенції майбутнього
вчителя ІМ уможливлює сприяння розвитку індивідуальних когнітивних стилів студентів у рамках
особистісно-орієнтованого навчання. Центром такого навчання є особистість студента, його
самобутність, самоцінність; суб’єктний досвід кожного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі
змістом освіти [6: 37-38]. Стосовно процесу становлення професійної особистості головними вимогами
до особистісно-орієнтованих технологій вважаються:
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виявлення та оцінка способів навчальної роботи, якими користується студент самостійно, стійко,
продуктивно;
урахування і розвиток когнітивних стилів студентів через індивідуалізовані завдання, поширені
частки самостійної роботи в опрацюванні навчального матеріалу, використання різних видів наочності як
засобів підвищення рівня мотивації до оволодіння професійними знаннями і вміннями;
активне стимулювання студента до самоосвіти, саморозвитку, самовираження в ході опанування
знань;
конструювання і організація навчального матеріалу, який дає змогу студенту вибрати його зміст, вид
та форму при виконанні завдань, рішенні задач тощо;
Ефективною технологією особистісно-орієнтованого навчання є робота над навчальним проектом, яка
передбачає самостійну діяльність студентів – індивідуальну, парну або групову – з метою розв’язання
певної професійної проблеми, що вимагає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів
навчання, а з іншого – інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, творчості [6: 295]. Результати
виконання проектів повинні бути "відчутні", тому проектна технологія передбачає застосування
студентами всієї сукупності професійних умінь, згаданих вище [6: 293].
Вирішення проблеми підвищення якості професійної підготовки майбутнього вчителя ІМ у контексті
європейських вимог передбачає також здійснення адекватного контролю за рівнем сформованості
професійних знань і умінь. З класифікації типів контролю, запропонованої Радою Європи [1: 183], з
предметом аналізу в рамках цієї статті співвідносяться такі: контроль певних досягнень – контроль
володіння, контроль знань – контроль умінь, контроль з боку інших осіб – самоконтроль.
Контроль досягнень вважається експертизою досягнення специфічних цілей – контроль того, чого
навчили. Тому він пов'язаний з тижневою / семестровою роботою, підручниками, навчальним планом.
Контроль досягнень орієнтований на курс навчання і представляє внутрішню перспективу. У свою чергу
він може бути організований у формі попередньої перевірки через письмову контрольну роботу,
фронтальне опитування, усну перевірку окремих груп студентів, тестування, колоквіум (міжсесійний
контроль) або у формі заліку, курсової роботи (рубіжний контроль), семестрового і державного іспитів
(підсумковий контроль).
Контроль володіння є експертизою (перевіркою того, що студент може знати / робити) у зв’язку із
застосуванням предмета в реальному світі. Він представляє зовнішню перспективу і здійснюється
переважно під час педагогічної практики в загальноосвітніх закладах освіти вчителем-методистом та
іншими фахівцями.
Контроль знань вимагає від учня відповісти на запитання різного типу до того, щоб
продемонструвати ступінь своїх професійних знань. Контроль умінь вимагає від студента виконати
професійно-методичні завдання усно чи в письмовій формі під час прямого тестування. Отримавши
інформацію про результати оволодіння студентами певною сумою професійних знань і умінь, викладач
повинен точно оцінити отримані дані. Тому слід добрати систему критеріїв, які б при чинних цілях
навчання забезпечили адекватність оцінки отриманої інформації. На нашу думку, для адекватної оцінки
професійних знань і умінь майбутніх учителів ІМ такими критеріями є ті, що враховують спонтанність
(тобто робота виконується в аудиторії без попередньої підготовки) і нормативність (тобто відповідність
до вимог до практичного застосування знань у вигляді умінь).
Складниками цих критеріїв при оцінюванні рівня сформованості професійних знань є: 1) спонтанний
критерій: відповідність змісту, повнота і обсяг відповіді; 2) нормативний і науковий характер знань,
грамотність викладу, доказовість. Контроль професійних умінь здійснюється за допомогою зазначених
критеріїв таким чином: 1) спонтанний критерій: обсяг, повнота, самостійність відповіді; 2) нормативний
критерій: грамотність викладу, адекватність рішення поставленій меті, доказовість, науковий характер
викладу, творчий підхід до вибору методів, відповідність запропонованих прийомів до етапів
формування навичок / умінь, до вікових особливостей учнів і до обраного підходу до навчання ІМ.
Контроль з боку інших осіб здійснюється викладачем або студентами під час проведення заняття і
передбачає передусім корекцію помилок студентів. Самоконтроль – це розумове вміння, яке забезпечує
навчальну дію порівняння результатів власного виконання навчального завдання (програми) зі змістом і
зовнішнім оформленням відповідного (заданого) іншомовного матеріалу [7: 272]. При здійсненні
самоконтролю відбувається самокорекція.
Ці методичні положення про контроль сформованості професійних знань і умінь співвідносяться з
виділеними вище чотирма модулями професійного підготовки майбутнього вчителя ІМ. Оскільки
кожний модуль – це відносно самостійна частина навчального процесу, він має певну специфіку щодо
здійснення контролю.
Модуль І. Загально-методична підготовка майбутнього вчителя ІМ відбувається на лекціях,
семінарсько-практичних заняттях і в самостійній роботі. У часовому вимірі він займає лише першу
частину VI семестру. Тому контроль має здебільшого поточний характер, а перевага надається контролю
професійних знань із залученням елементів самоконтролю. Засвоєння теоретичного матеріалу модулю І є
складовою заліку, який має місце після модуля ІІ.
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Модуль ІІ. Професійна підготовка майбутнього вчителя ІМ до роботи в початковій школі є
продовженням навчальної програми з методики викладання іноземних мов VI семестру. В ньому
лекційні заняття поєднуються із семінарсько-практичними і лабораторними. Досягнення студентів
контролюються поточно, а також підсумково – під час заліку.
Модуль ІІІ. Професійна підготовка майбутнього вчителя ІМ до роботи в основній школі розрахована
на VII і VIII семестри. У VII семестрі закінчується курс лекцій і семінарсько-практичних занять, після
чого студентам пропонується виконати письмову контрольну роботу, яка містить теоретичні та
практичні завдання для розбіжного контролю рівня сформованості професійних знань і умінь студентів.
VIII семестр передбачає проходження педагогічної практики в школі, відвідання факультативів,
написання курсової або бакалаврської роботи з методики викладання іноземних мов, складання
семестрового і державного іспитів, тобто здійснюються різні види контролю – поточний, рубіжний,
підсумковий – з трьох модулів одночасно.
Модуль ІV. Професійна підготовка майбутнього вчителя ІМ до роботи в старшій школі охоплює ІХ і
Х семестри і пропонує студентам такі види роботи: спецкурси з питань особливостей навчання іноземної
мови на старшому етапі і педагогічну практику, написання дипломних робіт. Контролюючими заходами
є заліки та державний іспит або захист дипломної роботи. Особливого значення набуває самоконтроль з
метою самооцінки рівня володіння теорією методики викладання іноземних мов і професійними
вміннями.
Отже, огляд професійної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов у контексті європейських
вимог виявляє ряд загальних тенденцій, які можуть посилити професіоналізм, розумову культуру студентів,
відповідальність за результати своєї навчальної праці на рівні визначення нових цілей і змісту навчання,
використання сучасних навчальних технологій, сприяння розвитку індивідуальних, когнітивних стилів і
здійснення адекватного контролю за рівнем сформованості професійних знань і умінь.
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Л.В. Калинина, И.В. Самойлюкевич. Профессиональная подготовка будущего учителя иностранного
языка в контексте европейских требований.
Статья посвящена обзору профессиональной подготовки будущего учителя иностранных языков в
контексте европейских требований и определяет ряд общих тенденций, позволяющих
усовершенствовать профессиональную компетенцию в области преподавания иностранных языков.
Авторами анализируются основные составляющие успеха подготовки педагогических кадров в вузах с
учетом Рекомендаций Совета Европы и современных педагогических исследований. Предлагается
четырехмодульная модель организации учебного процесса, отвечающая специфике функционирования
профессиональных знаний и умений в работе в начальной, основной и старшей школе.
L.V. Kalinina, I.V. Samoilyukevych. Pre-Service Professional Development of Foreign Language Teachers
in Context of European Requirements.
The article presents an overview of the professional development of future teachers of foreign languages in the
context of European requirements and reveals some general tendencies which can help to raise the level of the
formation of professional competence in the area of foreign language teaching. The authors analyse the main
constituents of effective pre-service teacher training with due regard for the recommendations of the European
Council and contemporary pedagogical research. They suggest a four-module model of organizing the learning
process in relation to the peculiarities of professional knowledge and skills necessary and sufficient for working
on the primary, basic and senior school levels.
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВНЗ
Завдяки комп’ютеру інвентар наочності у навчанні іноземних мов вимагає все більшої уваги.
Актуальною стає проблема визначення найбільш ефективної з точки зору навчання комбінації багато
рецепторних засобів наочності, яка має місце в арсеналі мультимедіа. Навчальний процес з
використанням комп’ютера має ряд специфічних особливостей порівняно з традиційними формами
навчання. Комп’ютер організовує самостійну роботу з мовним матеріалом і керує ним, контролює
засвоєння студентом матеріалу за допомогою таких вправ, як питально-відповідний діалог, діалог з
вибірковою відповіддю, діалог з повільно конструйованою відповіддю, вправи на заповнення пропусків
тощо, а також оцінює роботу студента.
Головна проблема, очевидно, полягає у тому, що викладач, який знає конкретний предмет навчання,
не готовий працювати з комп’ютером на рівних. Для середнього спеціаліста-педагога, як правило,
недоступна комп’ютерна логіка та її широкі можливості, і, як наслідок, комп’ютерні учбові курси,
частіше за все, являють собою перекладання на екран дисплея звичайного посібника, що не полегшує, а
ускладнює процес навчання. Можливості системи дистанційного навчання можуть значно полегшити
навчання тим, хто внаслідок різних причин, у тому числі, пов’язаних наприклад, з соціальними умовами,
віддаленістю місця проживання, не може отримувати необхідні знання загальнодоступним очним
способом.
На нашу думку, при підготовці навчальних комп’ютерних посібників для дистанційного навчання
слід точно розподіляти етапи навчання, наприклад,
- вивчення теоретичного матеріалу, після закінчення тест-контроль;
- отримання навиків практичного додатку теоретичних знань (розв'язування задач, прикладів і
т. д.); експрес-контроль у ході роботи;
- заключний етап – контроль зі всього об’єму учбового матеріалу, запропонованого для вивчення.
У рамках телекомунікаційних технологій методистами були докладені зусилля для створення
невеликого комп’ютерного посібника, який відповідає вимогам поетапного вивчення іноземної мови [1].
Методика організації контролю відрізняється нестандартністю (оригінальністю) як за рахунок
комп’ютерних можливостей, так і за рахунок структурної організації. Функції контролю знань
посередньо виконує і комп’ютерний експеримент: самостійно отримані теоретичні результати студент
перевіряє на досвіді, а не за готовою відповіддю. Такий підхід дозволяє стимулювати пізнавальний
інтерес, зближаючи роботу студента з науковим дослідженням, дозволяє використовувати навчальні
програми як у відкритому, так і в індивідуальному режимі. Персональні завдання та схеми демонстрації
матеріалу дозволяють враховувати всі помилки користувача і своєчасно скоректувати навчальний
матеріал. Електронна пошта пропонує додаткову можливість двостороннього обміну інформацією між
користувачем і авторами курсу.
Впровадження нових інформаційних технологій у процес навчання іноземних мов у вищих
навчальних закладах пов’язане з певними труднощами. Це пояснює фрагментарний характер
використання комп’ютерів і недостатню координацію відповідних розробок, їх планування та
фінансування. Дуже часто "програмні продукти", які створюються на основі найновіших технічних
засобів, мають на собі відбиток педагогіки та методики вчорашнього дня.
Однак багато сучасних педагогічних та методичних ідей виявляються перспективними для розробки
мультимедійних засобів навчання іноземних мов. При створенні програмних продуктів стала явною
необхідність врахування психологічних особливостей студентів, використання матеріалів, які навчають
міжкультурній комунікації, необхідно покладатися на принципи комунікативного підходу і на ідеї
розвинутого та ігрового навчання [2].
Перспективним є поєднання можливостей мультимедіа з ідеями проблемного навчання, розробка за
допомогою мультимедіа проблемних ситуацій різного типу.
Конструктивним є завдання алгоритмізації та автоматизації процесу складання проблемних завдань
комп’ютерними засобами на основі формалізації деяких елементів цього процесу. Дуже легко піддаються
автоматизації вправи щодо вивчення іноземних мов, які пов’язані з заповненням пропусків,
перестановкою, вибором, вилученням зайвого елемента тощо.
Головна ціль навчання англійської мови, яка стоїть перед нами, – розвиток та вдосконалення навичок
усної мови. Але класичні методи викладання не завжди дають можливість учителю в короткі строки
досягнути цієї мети – на його шляху виникають проблеми з граматикою, введенням нової лексики, її
закріпленням. Режим комп’ютерного навчання дозволяє перекласти і передати всю рутинну роботу
машині.
Комп’ютер не наділений ні упередженістю до одних студентів, ні добросердям до інших. Він не
помиляється так часто, як це трапляється з викладачами. Добре побудована програма дозволяє створити
© Ковальова С.М., 2004
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доброзичливу та невимушену обстановку. Це допомагає студенту без будь-яких зусиль засвоїти цікавий
матеріал.
Знаючи про те, що будуть навчатися діти з різним ступенем підготовки з англійської мови, необхідно
вивчити можливості та рівень складності кожного навчального курсу і, спираючись на навчальні
програми з іноземних мов для ВНЗ, поділити існуючі інтерактивні програми на 3 блоки: навчальний,
базовий та просунутий.
Відповідно до результатів вступної співбесіди з кожним студентом потрібно визначити рівень їх
підготовки з англійської мови і на основі цього вибрати відповідну індивідуальну траєкторію для
кожного з них.
На ринку інформаційних технологій намічається відкриття сектору, орієнтованого на сферу освіти.
Умови для цього складаються тільки зараз. Дійсно, постійні бюджетні проблеми останніх років
виключають навіть постановку питання про державні програми. Регіональні програми інформатизації
освіти, які поширюються за рахунок місцевого бюджету, не можуть забезпечити ринок освітніх
комп’ютерних технологій через обмеженість масштабів таких програм. Реальною основою для
поширення ринку освітніх комп’ютерних технологій на сьогоднішній день є домашній комп’ютер. Довгі
дискусії та наївні експерименти не завадили тому, що в 1997 році домашній комп’ютер став дійсністю.
На думку експертів, сьогодні в будинках українців знаходиться більше ніж півмільйона комп’ютерів. Це
означає, що вже сотні тисяч дітей мають доступ до достатньо потужного сучасного комп’ютера в
домашніх умовах. Бо насправді комп’ютер допомагає у навчанні та розвитку дітей.
Специфіка комп’ютерного навчання така, що традиційні методи роботи зі студентами, такі, як
лекційні та практичні заняття, орієнтовані на студентські групи, не дозволяють повною мірою отримати
якісне засвоєння матеріалу дітьми через природну різницю їх здібностей сприйняття та їхнього рівня
попередньої підготовки.
Найкращою формою комп’ютерної підготовки слід вважати індивідуальну роботу з кожним
студентом, у процесі якої питання концептуального характеру (архітектура комп’ютера, принципи
роботи операційних систем і додатків) динамічно чергуються з ілюстрованим та практичним матеріалом,
який у цей момент розробляється ним безпосередньо на персональному комп’ютері. Однак через
психологічні та інші причини ефективність засвоєння інформації протягом одного заняття надто
нерівномірна і нагадує плавно спадну криву, яка наближується до нуля. З урахуванням цього доцільно
вислів загального та ілюстрованого матеріалу розміщувати на початку заняття, а відпрацьовування
типових дій та навиків віднести на кінець заняття [3].
Питання про кількісну навчальну групу також вимагає окремого розгляду. Індивідуальна робота з
єдиним студентом у групі навряд чи може бути оптимальним варіантом. У цьому випадку відсутній
надзвичайно важливий момент зворотного зв’язку між кількістю прослуханого матеріалу та якістю його
засвоєння. Студент не може самостійно оцінити результат своєї внутрішньої праці над матеріалом у
процесі його викладання, а зовнішня оцінка викладача, як правило, позбавлена поправки на природну
швидкість засвоєння і базується в цілому по утилітарному принципу – можеш вирішувати поставлене
завдання чи не можеш. Ситуація різко змінюється, якщо група складається з двох або трьох студентів з
приблизно однаковим рівнем навчальної підготовки. Кожен із членів групи має можливість самостійно
оцінювати швидкість та ефективність свого сприйняття отриманої інформації, порівнюючи себе з
іншими. Навіть виникає ефект своєрідного змагання, в результаті якого загальна продуктивність заняття
може зрости багаторазово.
Зростання кількісного складу групи вище вказаних величин доцільне тільки в тому випадку, коли всі
студенти мають приблизно однаковий рівень навчальної підготовки і здатність сприйняття та
осмислення нової інформації. Оскільки апріорні оцінки з цього приводу в кожному конкретному випадку
дуже складні, зростання чисельності групи вище трьох-чотирьох чоловік здатне викликати зниження
ефективності навчального процесу. Мова йде навіть про ефект доцільного "зриву", внаслідок якого
кожен зі студентів не використовує повністю своїх можливостей, а викладач працює на межі своїх
педагогічних можливостей.
З урахуванням сказаного, питання про технології масової комп’ютерної підготовки студентів можна
вважати відкритим, хоча проблема, яка вище представлена, має достатньо загальний характер і охоплює
багато навчальних дисциплін.
Цікаво складена методика вивчення англійської розмовної мови. Успіх, який досягається за
допомогою цієї роботи, пояснюється тим, що:
1. Якщо постійно паралельно українському слову буде звучати його англійський еквівалент,
паралельно російській фразі – її англійський варіант, через деякий час у людини з’являється
асоціативний рефлекс.
2. Враховуючи здібності людської пам’яті, в програмах спочатку начитуються нові слова, а пізніше
готові речення з використанням цих слів. Речення складаються в осмислюючі блоки, внаслідок чого
засвоєння матеріалу значно полегшується.
3. Завдяки багаторазовому прослуховуванню – побудованих смисловими блоками слів, фраз і
речень – людина запам’ятовує їх на рівні автоматизму.
4. Найголовніше – чистий запис і приємний голос.
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Під словом (фразою), яка написана англійською мовою, пишеться українськими літерами його вимова
і поряд переклад на українською мовою:
Airport – аеропорт
Е’йрпорт
Прослуховування навчального матеріалу за допомогою комп’ютера та робота з посібником
дозволяють студенту варіювати темп і час заняття. Успіх засвоєння матеріалу досягається при такій
роботі не стільки внаслідок так названого сигналу на підсвідомість людини, а тим, що з’являється
концентрація всіх видів пам’яті (слухова, зорова, моторна тощо).
Практика проведення комп’ютерних уроків при вивченні англійської мови показує, що при цьому
підвищується інтерес до навчальних занять і стимулює у дітей активне мислення. Аналіз досвіду
використання комп’ютерної техніки на заняттях демонструє, що такі заняття підвищують творчий зміст
уроку і призводять до зростання високих результатів щодо індивідуальної та диференційованої форм
навчання. Підвищується якість відповіді студента та інтерес до предмета у процесі навчання навичкам
грамотного письма [4].
Лавиноподібна і повсюдна комп’ютеризація всіх сфер людської діяльності ставить перед вищими
навчальними закладами питання щодо організації ефективного масового навчання кваліфікованих
користувачів незалежно від кінцевої професійної орієнтації майбутніх спеціалістів. Уміння
використовувати у своїй предметній галузі засоби обчислювальної техніки і телекомунікацій слід
розглядати як критерій загальної грамотності, який порівнюють на сьогоднішній день з традиційним
трактуванням даного поняття – як вміння читати, писати, говорити, тощо.
Експериментальним засобом встановлений найбільш оптимальний варіант розподілу часу між
роботою учня з комп’ютером і бесідами з викладачем, тобто 70-85% учбового часу студент повинен
самостійно займатися з програмою і 15-30% залишати для бесіди з викладачем.
Ці цифри залежать від рівня знань студента: чим вищий ступінь навчання, тим менше часу
витрачається на контроль. Основний акцент ставиться на розвиток навичок вільної усної мови,
подолання психологічного бар’єру при спілкуванні іноземною мовою. Враховуючи виникнення в наші
дні можливості міжнародних обмінів і поїздок наших студентів за кордон, розвиток усної мови студентів
набуває особливої ваги.
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1. Кокарьов М.А. Проблеми та перспективи використання комп’ютера у навчанні іноземної мови: Автореф. дис. ...
канд.. філол. наук: 15.03.01 / Моск. держ. ун-т. – Москва, 2000. – 15 с.
2. Колмогорова-Моісеєва І.В. Модель для управління медіа-плануванням // Маркетинг. – 1997. – №1. – С. 62-68.
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Матеріал надійшов до редакції 13.11.2004 р.
Ковалева С.М. Использование компьютера для формирования коммуникативной компетенции
студентов неязыковых вузов.
Благодаря компьютеру инвентарь наглядности в обучении иностранным языкам требует к себе всё
больше внимания. Актуальной является проблема определения наиболее эффективной с точки зрения
обучения комбинации многорецепторных средств наглядности, которая имеется в арсенале
мультимедиа. Учебный процесс с использованием компьютера имеет ряд специфических особенностей
по сравнению с традиционными формами обучения. Компьютер организует самостоятельную работу с
языковым и речевым материалом и управляет ею, контролирует усвоение студентом материала с
помощью таких упражнений как вопросно-ответный диалог, диалог с выборочным ответом, диалог со
свободно конструируемым ответом, упражнения на заполнение пропусков и т. п. и оценивает работу
студента.
Kovalyova S.M. Forming the Student’s Communicative Competence of Non-Linguistic Institution with the
Help of Computer Technology.
Thanks to this technology the use of visual aids for teaching foreign languages has been getting more attention.
From the point of teaching the actual problem is to determine more effective methods of using visual aids, which
exist in the form of multimedia.
Teaching process with the use of computer technology has series of specific
peculiarities as compared with traditional forms of teaching. Computer organizes individual work with speech
patterns, controls how students assimilate this material with the help of such exercises as question-answering
dialogue, dialogue with selective answer, exercises where it is necessary to fill in gaps and it also evaluates
student’s work.
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
Аналізуються етапи організації художньо-технічної творчості молодших школярів.
Зміни у вітчизняній системі освіти, які мають глибинний характер, безпосередньо пов’язані з
особистісним фактором і, відповідно, передбачають вдосконалення та оптимізацію системи художньопедагогічної підготовки вчителя.
Роль учителя в системі професійної освіти полягає не лише в тому, щоб передати знання від одного
покоління до іншого, а й у тому, щоб забезпечити особистісний розвиток своїх учнів, зростання їх
художньо-естетичної культури. Для цього вчитель сам повинен бути висококультурною, творчою
особистістю, людиною майбутнього, носієм загальнолюдських цінностей, провідником ідей
державотворення і демократичних змін в українському суспільстві.
Отже, актуалізується проблема підготовки вчителя-вихователя, спроможного вийти за межі власного
навчального предмета, оптимально втілювати фахові знання в загальну систему культури. У його
підготовці особливу увагу слід звернути на професійну переорієнтацію в педагогічній діяльності – від
просвітництва до здійснення життєво творчої та культурної місії, від маніпулятивної, авторитарної
педагогіки до педагогіки особистісно зорієнтованої. Особливої актуальності така переорієнтація набуває
стосовно вчителів початкових класів, зокрема вчителів художньої праці (трудового навчання і
образотворчого мистецтва).
Окремі аспекти проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньотехнічної творчості учнів розкриті у працях Е.А. Антоновича, В.Г. Бутенко, І.А. Зязюна, Б.Т. Лихачова,
С.Г. Мельничука, Б.М. Неменського, В.Р. Аронова, М.М. Волкова, О.А. Тарасенко. Аспект підготовки
студентів до викладання художньої праці, трудового навчання, образотворчого мистецтва у початковій
школі висвітлюють роботи В.П.Тименка, І. Міщенко, В. Хорунжия, О.Я. Савченко, Н.М. Бібік та ін.
Проте такий аспект, як технологія підготовки вчителів початкових класів до організації художньотехнічної творчості учнів, залишається не достатньо дослідженим.
Метою цієї статті, що є складовою нашого дослідження, є розкриття педагогічного потенціалу
художньо-технічної творчості, головним завданням – підготовка майбутніх вчителів початкових класів
до організації художньо-технічної творчості учнів.
З 2001 року в Житомирському державному університеті на педагогічному факультеті нами
проводиться дослідження з цієї проблеми.
Актуальність та доцільність дослідження випливає з його спрямованості на розв’язання
суперечностей між потребами шкільної практики та практикою підготовки у вищих навчальних закладах
спеціаліста до здійснення художньо-технічної освіти у початковій школі, зокрема:
а) між вимогами, які ставляться в сучасних умовах до підготовки студентів у контексті викладання
методик з художньої праці, трудового навчання та образотворчого мистецтва, і реальним станом
підготовки майбутніх учителів у вищих навчальних закладах;
б) необхідністю розробки й удосконалення змісту підготовки майбутніх учителів до викладання
художньої праці, трудового навчання і образотворчого мистецтва у початкових класах та недостатнім
науковим обґрунтуванням структури поновлюваних і новостворюваних посібників, невизначеністю
критеріїв відбору навчального матеріалу;
в) між вимогами до теоретичних знань і практичних умінь майбутніх учителів і науково-методичним
забезпеченням підготовки до здійснення художньо-технічної освіти у початковій школі;
г) між потребою оновлення методів та форм художньої праці, трудового навчання й образотворчого
мистецтва у початковій школі і невідповідністю викладання їх у вищій школі.
У Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) проголошено, що у процесі навчання учні
мають прилучитися до образних мов різних видів мистецтв, розмаїття жанрів і стилів українського
мистецтва, вітчизняної та світової культури в контексті світових культуротворчих процесів.
В основу підготовки вчителів початкових класів мають бути покладені "Концепція полікультурного
виховання" та "Концепція естетичного виховання молоді в умовах відродження української національної
культури". Останнім часом у соціально-педагогічній науці в змісті поняття "політкультурного
виховання" з’являється аспект навчання міжетнічного взаєморозуміння, усвідомлення себе частиною
цілого, формування крос-культурної свідомості, під якою розуміється не лише діалог культур, а й
сприйняття етнопсихологічних відмінностей і менталітету протилежної сторони, а також відзначено, що
нові підходи мають бути в епіцентрі відродження національної культури.
У сучасних умовах гуманізації суспільства в Україні проблема формування художньо-естетичної
культури школярів вимагає суттєвого перегляду.
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Вивчення шкільної практики показує, що 60% вчителів початкових класів відчувають труднощі при
викладанні художньої праці, трудового навчання й образотворчого мистецтва в школі, в першу чергу –
щодо застосування нових технологій у навчально-виховному процесі та відбору відомостей, які доцільно
використовувати у процесі формування художньо-технічних уявлень і понять. Їм важко здійснювати
конструктивно-технологічний підхід, етнодизайн (декоративно-вжиткове мистецтво), сучасний дизайн,
пластичне мистецтво, а також диференційований та інтегрований підходи. Звідси випливає, що знання,
раніше здобуті вчителями у вищих навчальних закладах, виявляються недостатніми стосовно сучасних
вимог реформування освіти, а це негативно впливає на здійснення особистісно зорієнтованого навчання і
виховання молодших школярів, формування у них знань про цілісність художньо-технічної картини
світу.
Готуючи молоде покоління до життя і активної участі в суспільному виробництві, необхідно
враховувати два основних фактори: 1) суспільні потреби, що зумовлюються об’єктивними
закономірностями розвитку продуктивних сил та характером виробничих відносин; 2) нахили й здібності
самих вихованців.
Сучасний етап характеризується бурхливим розвитком техніки, впровадженням електронної
технології та інших новітніх досягнень науки.
Все це дає підставу стверджувати, що початкова технічна підготовка потрібна всім, що обізнаність з
технікою має бути невід’ємною якістю сучасної освіченої людини.
Характерною особливістю нашого сучасного виробництва є художньо-технічна творчість, яка в нашій
країні не може не позначитися на завданнях, що ставляться перед загальноосвітньою школою та
позашкільними дитячими закладами. Підготовка майбутніх фахівців у наш час немислима без залучення
їх до художньо-технічної творчості.
Ідея розвитку художньо-технічних здібностей дітей і широке розгортання на цій основі відповідної
творчості проходить через навчальні програми предметів, що вивчаються в загальноосвітній школі, та
програми виховної роботи позашкільних закладів освіти.
Технічна діяльність людини в умовах сучасного виробництва надзвичайно складна і різноманітна.
Видів технічної діяльності настільки багато, що дати вичерпну їх класифікацію і аналіз вимог, які
ставляться ними до людини, практично неможливо, бо кожна конкретна діяльність характеризується
своїми специфічними вимогами. З другого боку, спостерігається ніби "накладання" одного виду
діяльності на інший. Інакше кажучи, у багатьох видах діяльності актуалізуються деякі спільні
компоненти. З психолого-педагогічної точки зору дуже важливо визначити для учнів початкової школи
такі види технічної діяльності, в яких концентрувалися б спільні компоненти багатьох інших її видів. Це
дозволить визначити якості людини, які б зумовлювали високу продуктивність її діяльності в різних
галузях виробництва, і накреслити шляхи формування цих якостей в учнів.
Аналіз різних видів технічної діяльності молодших школярів дозволив зробити висновок, що
багатьом з них притаманні процеси створення технічних об’єктів. Отже, є підстави виділити з різних
видів діяльності художньо-технічну діяльність, у якій провідна роль належить процесам створення
образів певних об’єктів.
Але створення будь-якого виробу в одних випадках може відбуватися за відомими правилами, а в
інших – бути за своїм характером оригінальним процесом. Тому художньо-технічну діяльність
молодших школярів можна умовно поділити на репродуктивну і творчу:
· репродуктивна художньо-технічна діяльність передбачає виготовлення певних виробів за
наперед відомими правилами;
· творча ж художньо-технічна діяльність передбачає створення оригінальних виробів.
Конкретними її формами є конструювання, винахідництво, моделювання тощо.
Обидві ці види діяльності вимагають достатнього рівня розвитку художньо-технічного мислення,
уяви, спостережливості, ґрунтовних загальноосвітніх і спеціальних художньо-технічних знань, умінь і
навичок та інших якостей. Співвідношення елементів творчої та репродуктивної діяльності в процесі
розв’язання певного технічного завдання є показником ступеня творчої активності та самостійності учня.
Художньо-технічна діяльність займає певне місце в усі періоди життя школяра. В дитинстві вона
проявляється в іграх (будування з кубиків, робота з набором деталей "Юного будівельника",
"Конструктора", конструювання з природного матеріалу, паперу), потім у школі, особливо на уроках
художньої праці, трудового навчання (робота з пластиліном, нитками, тканиною, папером; карбування,
бісероплетіння, витинанка, конструювання, моделювання).
Організація творчої художньо-технічної діяльності учнів вимагає від майбутнього вчителя
початкових класів глибокого розуміння логіки процесу в цілому та окремих його етапів.
Питання структури творчого процесу в будь-якій сфері людської діяльності давно хвилювало
психологів. Цій проблемі присвячено багато праць. Так, у 1901 році французький психолог Рібо
приходить до висновку про існування двох основних способів процесу винаходу, перший з яких
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називається повним, а другий – скороченим. Усі інші способи, на думку Рібо, можуть бути зведені до цих
двох.
У разі повного творчого процесу, на думку автора, мають місце три етапи, а саме: підготовка
винаходу (виникнення ідеї-завдання та її більш-менш тривале визрівання), відкриття або винахід,
перевірка та застосування результатів відкриття чи винаходу.
У скороченому способі процесу винаходу мають місце також три етапи (фази): загальна підготовка
винаходу (не свідома); виникнення ідеї (натхнення); побудова та розвиток ідеї.
Як бачимо, запропоновані Рібо схеми повного і скороченого творчого процесу відрізняються лише
тим, що в першому випадку ідея-завдання виникає на першому етапі, а в другому – на другому.
Аналогічну схему творчого процесу запропонував російський інженер П.К. Енгельмейєр (19101912рр). Більш детальні схеми творчого процесу були розроблені радянськими психологами
П.М. Якобсоном і С.М. Василейським, а також американським психологом Росманом.
Зіставляючи та аналізуючи запропоновані останніми трьома авторами схеми, неважко переконатися,
що вони є конкретизованими формами схем Рібо та Енгельмейєра [3: 12].
З погляду підготовки учнів до творчої художньо-технічної діяльності дуже важливо знати не тільки
основні етапи творчого процесу, але й ті психологічні вимоги, що ставляться до учня, до його підготовки
на кожному етапі.
Педагогічний досвід свідчить, що за характером вимог до інтелектуальної діяльності майбутніх
учителів початкових класів, до їх підготовленості, інтересів тощо етапи творчого процесу зовсім не
однакові. Нерідко ми буваємо свідками фактів, коли учень вбачає потребу певного винаходу і самостійно
ставить перед собою творче завдання (тобто намагається реалізувати перший етап творчого процесу), але
виявляється неспроможним розв’язати його. В інших випадках учень успішно справляється із
завданнями творчого характеру (тобто спроможний реалізувати другий етап творчого процесу), але
виявляється не здатним до самостійного пошуку проблеми і постановки творчого завдання. Трапляється і
таке: учень, який відмінно розв’язує творчі завдання графічно, неспроможний реалізувати свої ідеї в
предметному плані. Все це є свідченням того, що кожний етап творчості ставить свої специфічні вимоги
перед творцем.
У нашому дослідженні ми намагаємося з’ясувати умови успішної реалізації кожного етапу творчого
процесу в художньо-технічній діяльності. За основу використовуємо триетапну схему, яка включає такі
основні моменти: постановка творчого завдання; розв’язання завдання в графічному плані; виготовлення
новостворюваного об’єкта художньо-технічної творчості.
У процесі дослідження ми з’ясували, які фактори зумовлюють самостійну постановку дітьми творчих
завдань. Виявилося, що головним у вищезгаданій проблемі є наявність в учнів певних мотивів творчості.
Це інтереси, повсякденні життєві потреби, зокрема потреби шкільного життя, почуття обов’язку перед
учнівським колективом, учителями, батьками тощо.
Важлива умова реалізації першого етапу творчого процесу – художньо-технічна спостережливість:
уміння учнів аналізувати конкретні художньо-технічні явища, критично ставитися до них, помічати
недоліки в об’єктах і процесах художньо-технічної творчості.
Реалізація другого, найважчого етапу творчого процесу ґрунтується на складній аналітикосинтетичній діяльності школяра. Цей етап передбачає пошук провідної ідеї творчого задуму, розробку
принципу винаходу, конкретизацію способу розв’язання завдання і його здійснення в графічному плані.
Інакше кажучи, другий етап творчого процесу передбачає створення ідеальної моделі художньотехнічного об’єкта та її втілення у формі графічного зображення. Умовами успішної реалізації цього
етапу є високорозвинена творча уява, технічне мислення, здатність здійснювати уявне перетворення
образу предмета, що створюється, а також відповідні знання, вміння та навички.
Третій етап творчого процесу передбачає виготовлення виробу за заданим графічним зображенням.
Цей етап не позбавлений елементів творчості. Перехід від "теоретичної" моделі виробу до "практичної"
нерідко висуває нові завдання і вимагає деяких пошуків та інтелектуального напруження. Проте у
більшості випадків дитячої творчості, коли завдання, як правило, прості, третій етап здійснюється на
основі графічних і трудових умінь та навичок і не вимагає особливих творчих зусиль, тобто здійснюється
шляхом репродуктивної діяльності.
Аналіз проблеми показує, що справжня творча діяльність починається з самостійного пошуку
завдання і завершується кінцевим втіленням розробленої ідеї у новостворюваному виробі. Отже за
результатами нашого дослідження основними умовами успішної творчої діяльності є: наявність
художньо-технічних інтересів, мислення, уяви, спостережливості, а також таких загальнолюдських
якостей, як воля, цілеспрямованість, наполегливість і відповідна підготовленість (певний обсяг загальнотехнічних і спеціальних художньо-технічних знань, умінь та навичок, у тому числі графічних і
трудових).
Усі ці якості, звичайно, недостатньо розвинені у школярів, а тим більше у молодших. Тому,
приступаючи до організації та розвитку художньо-технічної творчості учня, майбутній учитель
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початкових класів має керуватися принципом конкретизації творчих завдань, який полягає в тому, щоб
правильно поєднувати репродуктивні й творчі елементи в діяльності з інтелектуальними можливостями,
емоційно-вольовими якостями, знаннями, вміннями та навичками особистості і т.п. Інакше кажучи,
організовуючи творчий процес, майбутній учитель початкових класів має налаштовувати своїх
вихованців на самостійну роботу, але з таким розрахунком, щоб при виникненні труднощів він міг
надати необхідну допомогу.
Співвідношення між творчою та репродуктивною діяльністю учня є показником його активності.
Аналіз результатів нашого дослідження дає можливість виділити особливості художньо-технічної
творчості школярів.
По-перше, творча художньо-технічна діяльність учнів має навчальний характер. Це значить, що
головна мета її організації – не стільки одержання певної продукції, скільки психолого-педагогічна
підготовка учнів до художньо-технічної діяльності.
По-друге, новизна продуктів художньо-технічної діяльності учнів у переважній більшості випадків
відносна. Речі, створювані учнями, є оригінальними лише для них самих, а не для техніки взагалі. Проте
й така творчість дуже важлива з точки зору розвитку здібностей підростаючого покоління.
По-третє, творча художньо-технічна діяльність учнів є керованим процесом (у педагогічному
розумінні цього слова), вона здійснюється, як правило, під керівництвом учителя, який заздалегідь знає
кінцевий продукт праці своїх вихованців і подає їм у процесі роботи відповідну допомогу.
Ці особливості зумовлюють своєрідний характер художньо-технічної діяльності учнів та її
організацію. Педагогічна ж ефективність впливу на розвиток здібностей учнів до художньо-технічної
діяльності залежить від психологічних передумов особистості молодшого школяра та їх урахування
вчителем початкової школи, а також рівня підготовленості вчителя до організації художньо-технічної
творчості.
Нами розроблена модель підготовки вчителя початкових класів до організації художньо-технічної
творчості, яка включає такі компоненти: цільовий, мотиваційно-стимулюючий, змістовий, операційнодіяльнісний, діагностично-корегуючий, оцінно-результативний.
Матеріал надійшов до редакції 27.10.2004р.
Колесник Н.Е. Педагогический потенциал художественно-технического творчества.
Анализируются этапы организации художественно-технического творчества учеников младших
классов.
Kolesnyk N.Ye. The Pedagogical Potential of Artistic and Technical Creative Activity.
The article deals with the stages of organizing artistic and technical creative activity of pupils of the elementary
school.
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ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ІНШОМОВНИХ
ТЕКСТІВ ПРИ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕСПЕЦІАЛЬНИХ
ФАКУЛЬТЕТІВ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВИВЧАЮЧОГО ЧИТАННЯ
Доводиться необхідність створення підручників з іноземної мови з відбіркою сучасних науковопубліцистичних текстів для студентів немовних факультетів вищих навчальних закладів.
Обґрунтовуються шляхи природної мотивації роботи з автентичними науково-публіцистичними
текстами. Пропонується приклад заняття з англійської мови на фізико-математичному факультеті з
використанням автентичних текстів з астрономії, де за мету ставилося формування вмінь вивчаючого
читання.
Минуле сторіччя зробило величезний стрибок у розвитку сучасних технічних засобів: те, що колись
здавалося казкою, стало реальністю сьогодні. Завдяки науково-технічному прогресу світ, який ще в
недалекому минулому здавався таким великим, змінився до малих розмірів. Сучасні технології
змінюються настільки швидко, що людство не встигає стежити за цими змінами. Кожний день приносить
нові відкриття в різних галузях науки: медицині, комп’ютерній технології, будівництві, дослідженні
космосу тощо.
Англійська мова стала мовою спілкування всього світу. Таким чином, виникає проблема підготовки
спеціалістів різних професій, які б володіли навичками вдумливого читання іншомовних наукових
текстів. Це дасть змогу користуватися послугами Інтернету і самостійно обробляти терміново
необхідний матеріал, написаний іноземною мовою.
Останнім часом з’явилося багато публікацій, присвячених використанню іншомовних наукових
текстів у середніх спеціальних та вищих навчальних закладах. Але, на нашу думку, таке питання, як
шляхи формування навичок вивчаючого читання на базі текстів у методичній літературі, висвітлено
недостатньо. Не запропоновано методики природної мотивації роботи з подібними текстами. Про це
свідчить відсутність підручників з іноземної мови з відбіркою сучасних науково-публіцистичних текстів
з певної спеціальності. Тому така тема актуальна і потребує подальшого вивчення.
Нами був проведений аналіз досвіду вітчизняних і зарубіжних публікацій, пов’язаних з формуванням
навичок вивчаючого читання. За Ніколаєвою С.Ю. "вивчаючим читанням є таке читання, яке
здійснюється у повільному темпі (50–60 слів/хв.), а його об’єктом є вивчення не мовного матеріалу, а тієї
інформації, що подається у тексті". Таким чином, виходячи з цього визначення, ми в своєму досліджені
спробували розробити етапи формування навичок вивчаючого читання на базі науково-публіцистичних
текстів [1: 275].
Ознайомившись з досвідом провідних методистів, ми вважаємо, що є такі етапи формування навичок
вивчаючого читання і лексичної компетенції на базі автентичних текстів, як: підготовчий етап (рrereading), eтап ознайомлення з текстом (while-reading), етап після прочитання тексту (post-reading).
Кожному етапу відповідає певна мета. Ці етапи зображені в таблиці №1.
Таблиця 1
Етапи формування вивчаючого читання на базі автентичних текстів
Етапи формування вивчаючого
читання на базі автентичних
текстів
І етап – підготовчий
II етап – операційний
III етап – післятекстовий етап

МЕТА
Створення рівня мотивації, необхідного і достатнього для
сприйняття нової інформації.
Оперування отриманою інформацію.
Розвиток лексичної компетенції в ситуаціях реальної
комунікації в опорі чи без опори на автентичні тексти.

З таблиці видно, що І етап – це сукупність різноманітних збудників – потреб, мотивів, почуттів,
інтересів тощо, зняття певних лексичних і граматичних труднощів розуміння тексту.
Метою операційного етапу є ознайомлення студентів з новою інформацією в тексті, вилучення її з
тексту за певними ознаками.
© Кравець О.Є., Зимовець О.А., 2004
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Метою післятекстового етапу є творче використання нової інформації в ситуаціях реальної
комунікації.
На наш погляд, саме ці етапи формують навички вивчаючого читання на базі автентичних текстів,
тому що вони відображають:
широкій спектр видів дій;
дають можливість задовольнити прагнення до самостійності;
активізують вже вивчені ЛО;
4) формують навики вивчаючого читання в опорі на автентичні текст.
Наведемо приклад заняття на фізико-математичному факультеті на базі автентичних науковопубліцистичних текстів [4: 55-56], де за мету ми ставили формування навичок вивчаючого читання.
Topic: "Are the Planets Habitable?"
Practical Aim : to teach the learners to produce connected utterances on the basis of the topic.
Adjoining Task : to contribute to the development of the learners’ group communicative skills.
Cultural Aim
: to contribute to the development of the learners’ intellect, voluntary and involuntary
memory and imagination.
Educational Aim : to contribute to the development of the learners’ world outlook on the basis of the topic.
Equipment
: pictures, cards, tables, glue-sticks, pencils.
Lesson Structure
1. Warming-up activity – 5 m.
2. Writing the letters – 10 m.
3. Astronomical quiz – 5 m.
4. Guessing game about the planets of our Solar System – 20 m.
5. Working with the texts – 27 m.
6. Creating a collage – 10m.
7. Summing-up – 3 m.
Lesson Procedure
1. Warming-up Activity
Teacher: Some days ago I read an article about a man who saw a UFO. Do you think that it could be the
truth? Do you personally believe in UFOs and extraterrestrials?
Students: As for me…
To my mind…
Frankly speaking I…
To tell you the truth I…
Teacher: You know, a year ago I read an article in one of the popular magazines and it said that a scientist
from Russia had received a letter from extraterrestrials. One day when he switched on his computer and decided
to look through his E-mail he saw a very strange text in his inbox letters. It was an appeal of ETs to the
inhabitants of the Earth. Maybe it’s not true. But, if it could be true, give your suppositions about what this
appeal could be about.
Students: 1. They want to warn us about some dangerous event that is to take place in the nearest future.
2. They want to teach us how to live to avoid ecological catastrophe.
3. They want to invade us.
4. They want to get acquainted with us.
5. They want to invite us to their planet.
6. They need our help.
Teacher: Now let’s be divided in 4 groups. Imagine that you are in the shoes of ETs. Write your appeal to
the inhabitants of the Earth.
II. Writing the Letters
The students are writing their letters in groups, then reading and discussing them.
Ш. Astronomical Quiz
Teacher: You know, when I was a child I dreamed of being a cosmonaut. And you? If so, today you’ll have a
possibility to make an imaginary space trip. But it might be dangerous to fly into the outer space without good
knowledge of it. Now you’ll be divided into 2 groups and we’ll have a quiz about space. Answer the questions of
the quiz. The team with the highest number of correct answers will win.
Questions:
1.
When was the first artificial satellite launched into space?
2.
What was the first creature that was launched into space?
3.
Who was the first person who was launched into space?
4.
Who was the first woman in space?
5.
Who said these words: "That’s one small step for a man, one giant step for mankind"? When were
they said and what were they about?
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6.
How often does the Earth orbit the Sun?
7.
What is the nearest planet to the sun?
8.
Which is the largest planet in our Solar System?
9.
How far is the moon from the Earth?
10. What planets of our Solar System have seasons?
IV. Guessing Game about the Planets of Our Solar System
Teacher: I see that all of you know some information about space, important events connected with space
exploration and the planets of our Solar System. But still it’s not enough to decide where we can really go in our
imaginary trip. So let’s analyze the physical conditions on different planets more in detail.
The students are given 3 sets of cards: 1) with the names of all nine planets of the solar system;
2) with the description of the main characteristics of these planets (size, revolution about the Sun, surface
temperature, the contents of atmosphere, etc.); 3) the photos of the planets.
The students are to match the planets with the pictures and the corresponding information and stick the cards
on the blackboard. After that they discuss the following:
a) If you were given the opportunity to go into space, on what planet would you go taking to consideration
the information you’ve just learnt? Give reasons.
b) Which of nine planets is the most suitable for the existence of life and the closest to the physical
conditions on the Earth?
c) What are the most interesting things about space travel? What problems are there?Teacher: As far as I’ve
understood from your answers, the majority of you would like "to go" to Mars. Really, it’s the most suitable
planet for the existence of life and the closest to the physical conditions on the Earth. But even Mars is not so
"friendly" planet as you may seem. We are going to read two articles that contain very interesting information on
the topic we’re discussing now. But first let’s look at the following headlines. [4: 54]

V. Working with the texts
І етап – підготовчий (pre-reading)
Teacher: As far as I’ve understood from your answers, the majority of you would like "to go" to Mars.
Really, it’s the most suitable planet for the existence of life and the closest to the physical conditions on the
Earth. But even Mars is not so "friendly" planet as you may seem. We are going to read two articles that contain
very interesting information on the topic we’re discussing now. But first let’s look at the following headlines
[4:54].
1. One of these headlines comes from an encyclopedia. Which is it? How do you know?
2. Where do the other headlines come from?
II етап – операційний (while-reading)
1. There are two types of texts: one from an encyclopedia, the other from a "popular" newspaper. In both, the
information and style of writing are different. Ignore the numbered gaps at this stage. The texts are mixed
together but the paragraphs are in their correct order. Separate the paragraphs into the two texts. Read the texts
and select the correct headlines from those above [4: 55].
A
Russian cosmonaut Yuri Romanenko, _____(1)_____, is mentally unbalanced and has serious physical
illnesses after his ordeal, according to a respected Italian newspaper.
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B
Apart from the Earth, Mars is the friendliest world we know. Its thin carbon dioxide atmosphere is
harmless (though not life-supporting), and, with an average surface temperature of minus 23ºC, Mars is
generally no cooler than the Antarctic in winter.
C
The results of his experiment look likely to put an end to any hopes of sending a man to Mars,
_____(2)_____, says La Stampa science correspondent.
D
Romanenko returned to Earth on December 29 after a record-breaking stay in space and his condition
was said to be "optimum" by the Russians. But now news is filtering out that all is not well.
E
Even so, the first explorers will need plenty of protection from Martian conditions. Spacesuits will be
vital because the atmosphere is so thin that, by Earth standards, it is a near vacuum.
F
Although they will not admit it, his bones have become decalcified and he has lost a quarter of his
blood, down from seven litres to just over five. _____(3)_____, have lost weight and function badly on
Earth, while he shows signs of mental instability after being subject to cosmic radiation.
G
According to Professor Aristide Scano of a Rome university who lectures in aerospace
physiopathology, it is well known that long periods in space lead to a slowing down of the change of
calcium in the bones.
H
There is no chance that Mars explorers could survive in it. Even if it consisted of pure oxygen, no one
could breathe Mars’s air. Our bodies require a much greater pressure of gas to breathe. One problem is
that, as the atmospheric pressure goes down, so does the boiling point of a liquid. On a high mountain on
Earth, water boils at only 70ºC. On Mars, blood at body temperature would begin to boil almost
immediately. We must be kept safe from these dangers.
I
"After six months in space decalcification reaches up to 10 per cent. After that we have no figures. The
heart beats slower because the blood weighs almost nothing, so it loses its volume."
J
One Italian candidate for a future astronaut’s place, physicist Cristiano Batalli, says; "It is clear that
Romanenko was used as a guinea pig.. We know he was due to stay in space for a year, _____(4)_____.
K
Nevertheless, even in their cumbersome spacesuits, the explorers will find that they can move around
just as easily as they can on Earth. This is because Mars’s surface gravity is much lower. You would weigh
only 38 per cent of what you do on Earth.
L
"Gymnastics and radio contact with the Earth are not enough to overcome the physiological
difficulties. Only rockets ten times more powerful than the ones we have today _____(5)_____, would
make it possible to put a man on Mars. The only solution seems to be a spaceship with artificial gravity.
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2. Complete the paragraphs above with the following phrases. ( The paragraphs with gaps are all from
the same text.)
a) … but he had to re-enter because of heart trouble.
b) … a voyage taking three years.
c) … which would reduce the trip to a matter of months…
d) … who spent 326 days in space…
e) His muscles, including his heart…
3. Creating a collage
Teacher: Well, your conversations were very interesting. You were speaking about extraordinary imaginary
worlds and imaginary inhabitants of these worlds. But, as they say, there is no place like home, and it’s time for
us to come back. Really our Earth is the dearest and the most beautiful place in the Universe for us. But what
shall we expect in the future? Can we save our home for the future generations? Now let’s be divided into 3
groups again. Each group will represent a collage describing their view on the future of our planet and the people
on it.
4. Read the text again and complete the table:

MARS
Length

Problems

Journey
(Text 1)
Living there
(Text 2)
III етап – післятекстовий (post-reading
1. On the basis of information from the texts, how do you think life (for human beings ) on Mars would
compare with life on Earth? Give reasons for your answer.
2. Striking Conversations
Teacher: So imagine that we are going into space, and suddenly we see a large spaceship of extraterrestrials.
They are rather friendly and they’re eager to get acquainted with you. What would you speak about?
(The students are striking conversations with the aliens describing the way of living on the Earth and asking
about their world )
VI. Creating a collage
Teacher: Well, your conversations were very interesting. You were speaking about extraordinary imaginary
worlds and imaginary inhabitants of these worlds. But, as they say, there is no place like home, and it’s time for
us to come back. Really our Earth is the dearest and the most beautiful place in the Universe for us. But what
shall we expect in the future? Can we save our home for the future generations? Now let’s be divided into 3
groups again. Each group will represent a collage describing their view on the future of our planet and the people
on it.
(The students are making collages and discuss them).
VII. Summing-up
Teacher: And now let’s summarize the things we’re been done today. Your home task is to write an essay
on one of the following topics : " Are the Planets Habitable?", "The Planet of My Dream", "The Perspectives of
Space Exploration in the Nearest Future". Thank you for your work today.
На наш погляд, автентичні тексти є мовним матеріалом, запозиченим з реальної комунікативної
практики, він надає сильного мотиваційного імпульсу. Читання таких текстів уже включає в себе мотив
подальшого обміну вражень з приводу отриманої інформації, містять нову сучасну інформацію, а також
ілюструють функціонування лексичних одиниці. Велика розумова робота, яка виконується читачем з
метою проникнення у зміст тексту, розвиває мовну здогадку та процес сприйняття, самостійність у
подоланні мовних та смислових труднощів, інтерес до оволодіння іноземною мовою.
Запропонована методика була перевірена експериментально на третьому курсі фізико-математичного
факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Отримані результати свідчать
про приріст вмінь вивчаючого читання (56%), зростання інтересу до опрацювання іншомовних текстів
студентами, набуття ними впевненості в собі, що сприяє більш адекватному розумінню прочитаного.
Отже, вищезазначена технологія вивчаючого читання є ефективною і може бути рекомендована для
застосування на інших факультетах педагогічного університету.
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Матеріал надійшов до редакції 5.11.2004 р.
Кравец Е.Е., Зимовец Е.А. Использование аутентичных научно-публицистических текстов на
иностранном языке при обучении английскому языку студентов неспециальных факультетов как
средства формирования умений изучающего чтения.
Доказывается необходимость создания учебников по иностранному языку с подборкой современных
научно-публицистических текстов для студентов неязыковых факультетов высших учебных заведений.
Обосновываются способы естественной мотивации работы с аутентичными научнопублицистическими текстами. Предлагается пример занятия по английскому языку на физикоматематическом факультете с использованием аутентичных научно-публицистических текстов по
астрономии, основной целью которого было формирование умений изучающего чтения.
Kravets O. E., Zymovets O. A. The Usage of Authentic Popular Science Literature While Teaching Students
of Non-Linguistic Faculties as a Means of Informative Reading Habits.
The article analyses the necessity of creation English textbooks, which include modern science popular texts for
students of non-linguistic faculties of institutions of higher learning. The ways of natural motivation of work with
authentic science popular texts are substantiated. A new technology of using authentic science popular texts as a
means of reading skills formation at all stages is suggested.
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О.Л.Красковська,
аспірант,
(Київський національний лінгвістичний університет)
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБЛЕНОЇ У
БРИТАНІЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МОДЕЛЕЙ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ
СТАРШОЇ ШКОЛИ
У публікації представлено результати експериментальної перевірки ефективності розробленої
методики навчання моделей комунікативної поведінки старшокласників загальноосвітніх шкіл у
Британії. Стаття присвячена експериментальному підтвердженню ефективності впровадження в
навчальний процес розробленої автором методики.
Оволодіння іншомовним міжкультурним спілкуванням, яке передбачає формування в учнів певного
рівня комунікативної компетенції для вирішення комунікативних завдань, є одним із найголовніших
завдань сучасної методики навчання іноземних мов (ІМ). Комунікативна компетенція визначається як
спроможність людини організовувати свою мовленнєву діяльність в її продуктивних і рецептивних видах
адекватно до ситуації спілкування; вирішувати засобами ІМ задачі спілкування в основних сферах
людської діяльності, досягаючи взаєморозуміння і взаємодії з носіями мови відповідно до норм і
традицій культури народу, мова якого вивчається [1: 190]. Тому й учнів, які вивчають англійську мову,
слід навчати моделей (норм, стандартів) комунікативної поведінки у відповідній мовній спільноті [2].
Аналіз спеціальної літератури з проблеми показав, що проблема навчання і формування
міжкультурної комунікативної компетенції (МКК) неодноразово порушувалася сучасними науковцями:
розглянуто її структуру, розроблено методики і сформульовано конкретні рекомендації щодо її
формування, визначено об’єкти контролю рівня сформованості МКК (Т.М. Астафурова, Н.Ф. Бориско,
Л.П. Голованчук, Т.А. Лавиш, С.Ю. Ніколаєва, О.Г. Оберемко, Ю.І. Пассов, В.В. Сафонова, Н.К. Скляренко, І.А. Стернін, П.В. Сисоєв, О.Б. Тарнопольський, С.Г. Тер-Мінасова, Г.Д. Томахін, В.П. Фурманова, І.І. Халєєва, Л.І. Харченкова та ін.; P. Adams, J. Chick, M. Brandt, L. Bredella, P. Brown, M. Byram,
M. Fleming, J. Gumperz, C. Kramch, E. Murphy, S. Stempleski, B. Tomalin, J. Valdes). Серед цих питань
недостатньо розробленим і принципово важливим залишається питання навчання моделей
комунікативної поведінки (МКП), притаманних країні, мова якої вивчається. У методичній літературі
описана спроба визначити та ознайомити читачів із найрозповсюдженішими МКП США [3], а також із
системою навчання цих МКП студентів вищих навчальних закладів [2: 22-24; 4: 755-760]. Метою нашого
дослідження є визначення та розгляд відповідних МКП у Великобританії та методика навчання таких
моделей учнів старшої школи.
Невирішеним також залишається принципово важливе питання експериментальної перевірки
ефективності розробленої методики навчання МКП у Британії учнів старших класів ЗОШ. Тому метою
цієї статті є описати результати експериментальної перевірки ефективності розробленої методики
навчання МКП у Британії учнів старших класів загальноосвітніх шкіл (ЗОШ) на уроках англійської мови.
Експеримент складався з двох серій. У цій статті ми розглянемо хід та результати другої серії
експериментального дослідження. Учасниками експериментального навчання, яке проводилося в
природних умовах з 12 січня до 19 березня 2004 року в середній школі № 17 м. Житомира, були учні
одинадцятих класів, які склали дві експериментальні групи (ЕГ): ЕГ-4 (14 осіб) та ЕГ-5 (14 осіб).
Загальна кількість учасників експерименту − 28 осіб. За класифікацією П.Б. Гурвича [5: 26-36], це
експериментальне дослідження було базовим, вертикально-горизонтальним, природним, відкритим
методичним експериментом.
Гіпотеза другої серії експерименту: успішне оволодіння старшокласниками ЗОШ МКП у Британії як
невід’ємного компоненту МКК, прогнозування можливих комунікативних "пасток" і запобігання
виникнення культурного шоку під час перебування в країні, мова якої вивчається, можливе за умов:
1) використання спеціальної підсистеми вправ, створеної в межах системи вправ для навчання говоріння;
2) вибору оптимального варіанту методики навчання старшокласників МКП у Британії; 3) методика
навчання МКП у Британії сприяє підвищенню рівнів загальної культури мовлення та загальної
культурної грамотності учнів старших класів. Представимо структуру методичного експерименту в
табл. 1.
Зупинимося на визначених етапах докладніше. При проведенні передекспериментального зрізу ми
виходили з того положення, що головною вимогою до зрізів є їхня повна адекватність суті дослідження,
що проводиться [4: 47]. Тому об’єктом контролю був рівень знань учнями старшої школи МКП у
Британії в межах теми "Telephoning in Britain".
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Таблиця 1.

Час проведення

Кількість груп /
учасників

Етапи експериментального
навчання

Кількість годин

Структура методичного експерименту

Основні завдання

12. І – 17.І.
1. Передекспериментальний зріз 2004
1 тиждень

1

2
28 уч.

Визначення вихідного рівня володіння
знаннями МКП у Британії

19.І – 15.Ш
2004
7 тижнів

22

2
28 уч.

Перевірка
ефективності
розробленої
методики навчання МКП у Британії у ДМ

2
28 уч.

Визначення досягнутого рівня володіння
знаннями та сформованості знань і умінь
володіння МКП у ДМ

2. Експериментальне навчання

17 – 22.Ш
2004
3. Післяекспериментальний зріз 1 тиждень

1

Індекс
групи
ЕГ-4
ЕГ-5

Коефіцієнт навченості
за результатами
передекспериментального
навчання
0,48
0,51

Коефіцієнт навченості
за результатами
післяекспериментального
навчання
0,91
0,87
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Приріст

На першому етапі експерименту з метою визначення вихідного рівня знань МКП у Британії з теми
"Telephoning in Britain" було проведено передекспериментальне тестування старшокласників. Наводимо
фрагмент тесту, який виконували учні:
Приклад 1
Read the following statements and choose the most appropriate variant(s) from the suggested below.
1. If you need to make a telephone call from the street in Britain look for a telephone booth or a telephone
_______
a) inside big supermarkets and small boutiques.
b) in most pubs and public buildings.
c) on most street corners, shopping precincts, railway, bus stations.
2. The main types of British public telephones are:________
a) coin operated phones.
b) card-phones.
c) mobile phones.
3. Telephone cards are sold by _________
a) post offices.
b) retailers, newsagents.
c) newsstands.
4. To learn the telephone number you need one may from _________
a) the telephone directories.
b) Directory Enquiries.
a) International Operator.
Key: 1 – b, c; 2 – a, b; 3 – a, b, c; 4 – a, b.
Тестування проводилося на першому занятті протягом 15-20 хвилин. Тести виконувалися кожним
учнем окремо на індивідуальних бланках для відповідей. За кожну правильну відповідь учень отримував
1 бал. Тест містив 11 запитань, тому максимальна кількість балів, яку міг отримати учень за відповіді на
всі запитання, складає 11 балів. Якщо питання передбачало декілька правильних відповідей (2 чи 3), то за
кожну правильну відповідь нараховувалось 0,5 чи 0,3 бала відповідно. Для визначення вихідного рівня
знань МКП у Британії ми знаходили коефіцієнт навченості за формулою В.П.Беспалька: К=А/N, де А –
кількість правильних відповідей, а N – максимально можлива кількість балів [2: 56]. При цьому
виконання завдань вважалось задовільним, якщо А становило не менше 0,7.
Результати передекспериментального тестування представлено в табл. 2.
Таблиця 2.
Порівняльна таблиця результатів перед- та післяекспериментального тестування учнів

1,9
1,7

О.Л.Красковська. Результати експериментальної перевірки ефективності розробленої у Британії методики
навчання моделей комунікативної поведінки учнів старшої школи

Аналіз результатів передекспериментального тестування в експериментальних групах показав, що
середній рівень знань МКП у Британії з теми "Telephoning in Britain" склав 0,48 в ЕГ-4, та 0,51 в ЕГ-5.
Мінімальний показник в обох групах склав 0,28, а максимальні показники по групах: ЕГ-4 − 0,62, ЕГ-5 –
0,6. Оскільки ці результати не досягли коефіцієнта навченості − 0,7 за В.П. Безпальком, можна
стверджувати, що учні обох груп не володіють на достатньому рівні знаннями про МКП у Британії, які є
необхідними для взаєморозуміння при спілкуванні представників двох культур − української та
британської. Тому було неправомірним проводити передекспериментальний зріз для визначення рівня
сформованості навичок і умінь володіння МКП у Британії в діалогічному мовленні (ДМ). Крім того, ця
тема не вивчалася учнями раніше.
Недостатньо високі результати передекспериментального зрізу (див. табл.1) підтверджують необхідність виконання спеціального комплексу вправ, побудованого на основі розробленої в дослідженні
підсистеми вправ для навчання старшокласників ЗОШ МКП у Британії.
Експериментальне навчання проводилося в природних умовах на основі підготовленого автором
навчального матеріалу [7; 8] на уроках англійської мови поряд з навчанням іншомовного програмного
матеріалу, займаючи приблизно половину навчального часу на уроці, та тривало 9 тижнів.
Основними цілями експериментального навчання були: 1) підтвердити принципову адекватність
методики навчання старшокласників МКП у Британії; 2) визначити ефективність двох варіантів методики навчання МКП у Британії; 3) простежити, як навчання МКП у Британії сприяє підвищенню рівня
загальної культури мовлення та рівня загальної культурної грамотності учнів старших класів ЗОШ.
Розкриємо зміст експериментального навчання. Цей методичний експеримент був вертикальногоризонтальним. Його вертикальний характер надає змогу зробити висновок про загальну ефективність
методики навчання МКП у Британії шляхом порівняння рівня знань МКП у Британії до і після
експерименту, а також визначити рівень сформованості навичок і умінь володіння МКП у Британії
учасниками експерименту після експериментального навчання. Горизонтальний характер експерименту
полягав у порівнянні двох варіантів комплексів вправ для навчання старшокласників МКП у Британії.
Незмінними величинами були: 1) рівень підготовки учасників експерименту; 2) склад
експериментальних груп; 3) тривалість навчання (9 тижнів); 4) асистент − автор розробленої методики.
Змінною величиною було: 1) використання двох різних варіантів комплексів вправ для навчання МКП
у Британії.
Розроблена нами методика навчання МКП у Британії реалізовуваласz за допомогою спеціально
створеної підсистеми вправ у два етапи: підготовчий та основний. Варто зауважити, що підготовчий
етап роботи експериментатор починав з бесіди про особливості вербальних та невербальних МКП у
Британії у соціально-побутовій сфері спілкування [5; 6], з якими учасники експерименту стикаються в
навчальних типових комунікативних ситуаціях (НТКС). Крім того, на цьому етапі здійснювалася подача
нового навчального матеріалу за допомогою методично-автентичних інформативно-пізнавальних текстів,
мета яких – ознайомити учасників експерименту з МКП у Британії. Основний етап, який складався з
умовно-комунікативних та комунікативних вправ, мав на меті сформувати навички і вміння володіння
відповідними МКП у Британії за допомогою НТКС у ДМ у соціально-побутовій сфері спілкування.
Як зазначалося вище, власне експериментальне навчання проводилося на основі двох варіантів
спеціально створених комплексів вправ. Учасники ЕГ-4 навчалися за варіантом "А" комплексу вправ,
який передбачав формування знань, навичок і умінь володіння МКП у Британії порівняно з відповідними
МКП в Україні. Учням пропонувалися рецептивно-репродуктивні та продуктивні умовно-комунікативні
та комунікативні вправи, спрямовані на порівняння МКП у Британії та Україні. Слід зазначити, що в
цьому комплексі вправ застосовувалися вправи-проекти, при виконанні яких учні повинні були
самостійно знайти певну інформацію безпосередньо з "перших рук": розпитати працівників телефонних
служб, знайти необхідну інформацію зі спеціальних довідників, знайти і навчитися користуватися
телефонами-автоматами тощо. Іншими словами, старшокласники повинні були зуміти пояснити
іншомовному товаришеві, як і чим відрізняються МКП у Британії від МКП в Україні. Наведемо декілька
прикладів.
Приклад 2
Мета вправи: навчити учнів самостійно знаходити необхідну інформацію про МКП в Україні і
порівнювати її з відповідною в Британії.
Інструкція: In the pictures below you can see the most common types of public telephones in Ukraine.
Usually they come with clear instructions of their usage on the phone or inside the booth.
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coin-operated
card-phone
and card-phone
а) Do you know how they operate?
Yes
No
Find public telephones shown in the pictures in
Make sure you know the way they operate: find
your city or town and learn the way they operate.
public telephones shown in the pictures in your city
After this write instructions on their usage to be ready
or town and learn the way they operate. Write
instructions on their usage to be ready to explain how to explain them to your British friend. (Follow the
examples given in the passage "Public telephones").
they operate to your British friend. (Follow the
examples given in the passage "Public telephones").
b) Your classmate is going to visit Britain. Inform him/her about the differences and similarities of
telephone operating in Ukraine and Britain.
Приклад 3
Мета вправи: навчити учнів самостійно знаходити потрібну інформацію з eлементами МКП в Україні.
Інструкція: Your British friend visiting Ukraine now asked you to tell him about the way the telephone
calls are made in Ukraine.
a) Do a kind of a research work, learning the necessary information from telephone books, Directory
Enquiries or "Ukrtelecom" tellers concerning the following items:
- whether you need to dial the area code if you are making a call within the same area in Ukraine;
- whether you need to dial the area code if you are making a long-distance call within Ukraine;
- how the long-distance calls within the same area/Ukraine/ countries of the former USSR are charged;
- what the main codes for mobile phones inside Ukraine are.
Make necessary notes to be ready to answer your friend’s questions.
a) Work in groups of three students. One of you is himself; the others are his/her British friends.
British friends

Ukrainian student
Share the information
you’ve learned from telephone
books, Directory Enquiries or
"Ukrtelecom" tellers with your
British friends.

Ask your friend the following questions:
1) Is it necessary to dial the area code if I’m making a call within the
same area in Ukraine?
2) Is it necessary to dial the area code if one is making a longdistance call within Ukraine?
3) How are the long-distance calls charged?
4) What are the main codes for mobile phones inside Ukraine?

Учасники ЕГ-5 навчалися за варіантом комплексу вправ "Б", який був спрямований на формування
знань, навичок і вмінь володіння МКП у Британії. У цьому варіанті комплексу вправи на порівняння
МКП у Британії з МКП в Україні замінювалися рецептивно-репродуктивними та продуктивними,
умовно-комунікативними вправами на формування знань, навичок і умінь володіння старшокласниками
МКП тільки у Британії.
Повідомлення нової інформації про МКП у Британії, а також навчання інтерактивного виду
мовленнєвої діяльності – ДМ відбувалося як на матеріалі методично-автентичних інформаційнопізнавальних текстів та автентичних діалогів-зpазків, так і в максимально наближених до умов реальної
комунікації НТКС, що значно підвищувало інтерес до спілкування. Підготовчий етап роботи
експериментатор починав з бесіди про особливості вербальних і невербальних МКП у соціальнопобутовій сфері спілкування, з якими учні зустрічаються в НТКС.
Наприкінці експериментального навчання був проведений післяекспериментальний зріз, який
складався з двох частин. Метою першої частини було тестування рівня знань МКП у Британії з теми, що
вивчалася. Для тестування старшокласникам було запропоновано той самий тест, що вони робили під час
передекспериментального зрізу (див. Приклад 1).
Мета другої частини зрізу – визначити рівень сформованості навичок і вмінь володіння
старшокласниками ЗОШ МКП у Британії у ДМ після проведеного навчання, тому учням було
запропоновано дві НТКС, аналогічні до тих, з якими вони зустрічалися під час вивчення теми
"Telephoning in Britain": у першій учням пропонувалося подзвонити до одного з підрозділів служби "999"
і повідомити про екстремальну ситуацію, в яку потрапив учень під час перебування в Британії; у другій –
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подзвонити в довідкову службу і дізнатися номер телефона необхідного учневі абонента чи замовити
міжміські або міжнародні переговори. Кожна пара учнів одержувала картку з індивідуальними НТКС.
Наведемо приклади деяких завдань післяекспериментального зрізу:
Приклад 4
Work in pairs. Role-play emergency situation suggested below.
Student 1
You are a caller. (Your name, address,
telephone number and the description of the
situation are on your role card.) Dial for
Emergency Calls Service, describe your problem,
answer the questions of the Switchboard
Operator and Emergency service worker, ask for
a piece of advice or recommendations.

Student 2
Firstly you’re an Emergency Switchboard
Operator. Answer the telephone. Ask the caller what
Emergency Service he/she needs. Put him/her through to
the Emergency Service he/she needs.
Then you’re working for Ambulance/ Fire/
Police Service. Listen to the caller. Give him/her some
recommendations according to the emergency situation
he/she describes.

Make use of the information on your role card.
Name
Jerry O’Neill

Address
22 Brook Avenue,
Nettlebed

Telephone
number
264832

Emergency situation
From your window you can see a thick smoke
coming from the windows and doors of the
backer’s. The ground floor is on fire.

Приклад 5
Work in pairs:
You are an operator of the Directory
Enquiries. Answer your client’s calls using the
information from the telephone directory below.

You are a caller. Dial for the Directory Enquiries
Service (( 192) and find out the telephone number of
Stevenson E.K. living in Carterton .

Telephone directory (fragment)
Dale T.C,11 Grange Park………………….……….…… Didcet 816274 (0655)
Dalgaro B.J, 7 Park End…………………………….…
Wantage 69875 (0889)
Oxford University Press, 2 Walton Street………….…… Oxford 50007 (0865)
Stevenson E.K, 22 Richens Street …..…………………
Carterton 858377 (043)
Dillons Andrew, 93 Rose Hill…………………………… Aylesbury 656999 (0443)
Challenton Management Service Ltd, 44 Beaumont Street Witney 70543 (0976)
Clive Reed Wellington D.N, 14 Stanton Hill……….....… Stanton St. John 807 (076)
Мовленнєвий продукт учасників експерименту записувався на магнітну плівку з метою подальшого
аналізу висловлювань учнів за основними та додатковими критеріями оцінки вмінь володіння МКП у
Британії у ДМ. До основних критеріїв ми віднесли:
1) відповідність змісту висловлювання комунікативній ситуації (ступінь реалізації комунікативного
завдання). Показник відповідності змісту висловлювання мовленнєвій ситуації вимірювався
відношенням кількості реплік, спрямованих на реалізацію комунікативного завдання учня, до загальної
кількості реплік;
2) наявність у висловлюванні учнів лінгвістичних засобів, специфічних для ДМ. При оцінці
мовленнєвого продукту учнів ми користуємося 25-бальною ранговою шкалою і враховуємо вживання
характерних для автентичного усного спілкування таких мовних і мовленнєвих засобів, як неповні
речення, еліпси на всіх мовних рівнях, скорочені форми, "заповнювачі мовчання", "готові" речення у
вигляді соціально-етикетних кліше, мовленнєві формули, прості за структурою речення тощо, які є
можливими способами реалізації комунікативних намірів (КН) співрозмовників;
3) ступінь реалізації комунікативного наміру кожного комуніканта (вживання притаманних
соціально-побутовій сфері типів та видів КН). Показник ступеня реалізації КН кожного комуніканта
вимірюється відношенням кількості реплік, спрямованих на реалізацію комунікативного наміру учня, до
загальної кількості реплік;
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4) дотримання національного мовленнєвого етикету при спілкуванні в соціально-побутовій сфері
(дотримання відповідної до ситуації спілкування інтонації, уникнення вживання категоричних суджень у
висловлюваннях, мінімальне використання кінетичних засобів, дотримання відповідної дистанції між
комунікантами). Обчислення цього якісного критерію здійснювалося за 15-бальною ранговою шкалою.
До додаткових критеріїв належать:
5) відносна правильність мовлення (врахування лише комунікативно значущих помилок);
6) темпоральні характеристики мовлення (кількість хезитаційних пауз, їх тривалість, кількість хибних
початків, повторів);
7) темп (задовільним вважався темп 180 складів на хвилину).
Середні показники післяекспериментального зрізу в ЕГ-4 та ЕГ-5 представлені в таблиці 2.
Таблиця 2
Середні показники рівня сформованості навичок і умінь володіння МКП у Британії у
діалогічному мовленні (післяекспериментальний зріз)
Отримані бали за окремими критеріями
Основні
№

Темп

Сума набраних балів

Середній коефіцієнт
навченості

401
379

398
387

243
241

118,5
109

274,5
270

2652
2584

0,94
0,92

Максимальні
показники

20

25

15

15

10

5

10

2800

1

Темпоральні
характеристики мовлення

671
646

Відносна правильність
Мовлення

Дотримання мовленнєвого
етикету при спілкуванні у
соціально-побутовій сфері

546
534

1
2

Наявність специфічних
для дм лінгвістичних засобів

ЕГ - 4
ЕГ - 5

Індекс
групи

Відповідність змісту
висловлювання комунікативній
ситуації

Ступінь реалізації
комунікативного наміру

За всіма критеріями

У цілому аналіз результатів експерименту (див. табл. 1 та 2) показав, що застосування розробленої
підсистеми вправ для навчання старшокласників ЗОШ МКП у Британії у ДМ привело до значного
приросту рівня знань МКП у Британії (EГ-4 – 1,9; ЕГ-5 –1,7), сформованості навичок і умінь володіння
МКП у Британії в обох експериментальних групах. Такий висновок нам дозволив зробити той факт, що
середній коефіцієнт навченості володіння знаннями МКП у Британії значно підвищився (див. табл. 1),
крім того, всі учасники експерименту після проведеного експериментального навчання
продемонстрували достатній рівень навченості. Отже, результати експериментального навчання
підтвердили принципову адекватність запропонованої методики навчання старшокласників ЗОШ
використання МКП у Британії у ДМ.
Перейдемо до розгляду результатів експериментального навчання по горизонталі. З цією метою
порівняємо ефективність двох варіантів методики навчання МКП у Британії (див. табл. 2).
Як видно з таблиці 2, кращі результати як за основними критеріями: відповідність висловлювання
комунікативній ситуації (ЕГ-4 –546 балів, ЕГ-5 – 534 бали), наявність лінгвістичних засобів, специфічних
для ДМ (ЕГ-4 – 671 бали, ЕГ-5 – 646 балів), ступінь реалізації КН (ЕГ-4 – 401 бал, ЕГ-5 – 379 балів),
дотримання мовленнєвого етикету при спілкуванні в соціально-побутовій сфері (ЕГ-4 – 398 балів та ЕГ-5
– 387 балів), так і за додатковими критеріями: відносна правильність мовлення (ЕГ-4 – 243 бали, ЕГ-5 –
241 бал), темпоральні характеристики мовлення (ЕГ-4 – 118,5 балів, ЕГ-5 – 109 балів), темп (ЕГ-4 – 274,5
балів, ЕГ-5 – 270 балів) показали учасники ЕГ-4. Таким чином, можна стверджувати, що методика
навчання за варіантом "А", тобто оволодіння МКП у Британії порівняно з МКП в Україні є
ефективнішою за методику навчання МКП тільки у Британії.
Все викладене вище дозволяє зробити наступний висновок: виконання експериментальної підсистеми
вправ позитивно вплинуло та значно покращило рівень знань МКП у Британії, а також на такі
характеристики рівня сформованості навичок і умінь володіння МКП у Британії учнів, як: відповідність
змісту висловлювання комунікативній ситуації, наявність лінгвістичних засобів, специфічних для ДМ,
ступінь реалізації комунікативного наміру, дотримання мовленнєвого етикету при спілкуванні в
соціально-побутовій сфері, правильність, темпоральні характеристики та темп мовлення, що сприяло
підвищенню рівня загальної культури ДМ і рівня загальної культурної грамотності та формуванню МКК
у старшокласників ЗОШ.
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Успішність навчання визначається прогресивними змінами в оволодінні іншомовною мовленнєвою
діяльністю за певний фіксований відрізок часу [5: 201]. Отже, спираючись на викладене вище, можна
стверджувати, що результати експерименту підтвердили нашу гіпотезу і свідчать про те, що
застосування розробленої методики навчання МКП у Британії дозволяє раціонально керувати процесом
формування МКК учнів старшої школи, а відтак покращити загальну успішність учнів у процесі
оволодіння ними іноземною мовою. Таким чином подальші роботи в галузі навчання МКП у Британії
старшокласників ЗОШ будуть пов’язані із розробкою методичних рекомендацій щодо організації
навчання МКП у Британії старшокласників ЗОШ.
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Красковська О.Л. Результаты экспериментальной проверки эффективности разработанной в
Британии методики обучения моделей коммуникативного поведения учеников старшей школы.
В данной публикации представлены результаты экспериментальной проверки методики обучения
старшеклассников общеобразовательных школ моделей коммуникативного поведения. Статья
посвящена экспериментальному подтверждению эффективности внедрения в учебной процесс
разработанной автором методики.
Kraskovs’ka O.L. Verification and confirmation of effectiveness of teaching communicative behavioural
patterns tо senior students of the secondary schools.
The article focuses upon the problem of teaching communicative behavioural patterns tо senior students of the
secondary schools. The article dwells upon verification and confirmation of effectiveness of the suggested
assessment design in the process of experimental teaching.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ВИТОКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття присвячена висвітленню психологічних витоків педагогичної теорії ігрової діяльності дітей
молодшого шкільного віку та її впливу на розвиток дитячої особистості.
Гуманізація освіти України зумовила постановку багатьох проблем, які дозволяють технологічно
забезпечити процес "олюднення" школи, її наближення до потреб дітей. Об’єктивно необхідною умовою
нормального розвитку організму і формування особистості учня молодшого шкільного віку, його
потребою є ігрова діяльність.
Завданням цієї публікації є висвітлення внеску зарубіжних психологів у формування педагогічної
теорії ігрової діяльності молодших школярів.
Ґрунтовні дослідження ігрової діяльності порявняно з іншими галузями наукового знання почали
здійснюватися досить пізно – лише у кінці ХVIII – на початку ХIХ століття. Це пояснюється загальним
ставленням суспільства до дитинства. У зв’язку з відсутністю знань про особливості дитячого віку аж до
ХVIII до дитей ставилися як до маленьких дорослих.
З часом інтерес до дитини зростає. Потреби суспільства в освіті і вихованні підростаючого
покоління зумовили розгортання дослідженнь у галузі дитячої психіки. Теоретичні уявлення про гру
формувалися разом із становленням дитячої психології як науки. Одним з її засновників вважають
Стенлі Холла – американського вченого, який одержав наукову підготовку в Європі. Перші спроби
з’ясувати причини виникнення психічних явищ і ролі гри у формуванні психіки людини мали
біологічний ухил. Натуралістичні концепції розвитку психіки відбилися і на поясненні походження
дитячої гри та розумінні її значення для людського життя. Так, С. Холл в основу своєї концепції
ігрової діяльності поклав біогенетичний закон. За його теорією, яка в психології отримала назву "теорії
атавізму", гра розглядається як процес, у якому послідовно виявляються ознаки і типи діяльності,
притаманні далеким предкам людини, тобто відбувається процес рекапітуляції. Гра, будучи механізмом
відтворення в онтогенезі філогенетичних процесів, на думку С. Холла, допомагає дитині позбутися
інстинктів минулого і набути ознак цивілізованої людини. Аналізуючи теоретичні концепції гри,
Я.Ф. Чепіга писав, що теорія атавізму вважає гру виявленням у дитини діяльності минулих поколінь, яка
зберігається в ній згідно з еволюційною теорією. За цією теорією, гра спрямовується на знищення
рудиментних і нині вже цілком не корисних функцій – дитина, подібна "пуголовку", який рухає своїм
хвостом, щоб він відпав. Я.Ф. Чепіга робить висновок, що ця теорія не може задовольняти педагогів,
оскільки виховна практика засвідчує: гра у дітей завжди є не руйнівною, а створюючою діяльністю,
самовихованням у процесі гри дитина створює себе, характером гри визначаються ті властивості, які
виявляються і в подальшому житті особистості: "Прості бажання гратися в руках умілого педагога
стають базою звичок і інтересів вищого порядку" [1: 85].
Г. Спенсер [2], розглядаючи гру дитини, висловлював таку думку: оскільки в цивілізованих
суспільствах діти доглянуті і нагодовані батьками, у них залишається резерв часу і невитрачена енергія
для того, щоб гратися. У грі знаходять застосування сили індивіда, які не були повністю використані
на забезпечення його життєдіяльності. Грою діти вправляють свої бездіяльні здібності. Цю теорію
називають теорією достатку енергії. Вона зазнала значної критики, оскільки привертає увагу таке
протиріччя: діти граються і під час втоми – після серйозної праці, фізичного й розумового напруження.
Втративши сили внаслідок тяжкої хвороби, в ліжку дитина теж грається, хоч у цьому випадку не можна
говорити про достаток енергії чи сил.
Водночас Д.А. Колоцца [3], погоджуючись з теорією "надлишку сил" Г. Спенсера, виявляє
ставлення до гри як до способу підготовки дітей до майбутньої серйозної діяльності.
Ґрунтовне монографічне дослідження гри дитини, результати якого опубліковані 1899 р. в праці "Ігри
людини", було здійснене К. Гроосом. Іграм дитини К. Гроос надає значної уваги також у праці
"Душевная жизнь ребёнка". У концепції гри цього вченого, що в науковому світі була пануючою на
початку ХХ сторіччя і яку він називав теорією вправляння і самовиховання, також виявилося визнання
пріоритету біологічної домінанти в розвитку людської психіки.
За теоретичною концепцією К.Грооса, гра спричиняється суто біологічними чинниками: "Там, де
індивідум, який розвивається, із власної внутрішньої спонуки і без будь-якої зовнішньої мети виявляє,
зміцнює і розвиває свої нахили, там ми маємо справу із самими споконвічними явищами гри" [8: 71].
Дитина, маючи недостатність вроджених реакцій, грою здобуває необхідні для майбутнього життя
пристосування: "Якщо пристосування для подальших життєвих задач складає головну мету нашого
дитинства, то видатне місце в цьому цілеспрямованому зв’язку явищ належить грі, так що ми цілком
можемо сказати, використовуючи дещо парадоксальну форму – ми граємо не тому, що буваємо дітьми,
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але нам саме тому дане дитинство, щоб ми могли гратися" [8: 72]. З погляду К.Грооса, об'єктивно гра –
первинна стихійна школа, уявний хаос якої дає дитині можливість ознайомлення з традиційними
формами поведінки людей, які її оточують. К. Гроос розглядав гру дітей як біологічно визначений
спосіб підготовки до майбутньої трудової діяльності, до життя. У цілеспрямованій організації
виховання, за словами К. Грооса, є два способи застосування гри: 1) вводити елементи гри у навчальне
заняття; 2) використовувати гру для загального розвитку. Але елементи гри у навчанні не слід змішувати
із справжньою грою. Елемент гри у навчальному занятті дає позитивний ефект тоді, коли він
застосовується правильно. Більш важливим завданням для педагогів є організація вільних дитячих ігор,
їх використання для виховання.
Хоча в концепції гри К.Грооса виявився пріоритет біологічної домінанти розвитку людської психіки,
величезною заслугою вченого є те, що він окреслив проблему гри і своєю теорією обґрунтував її місце
серед тих діяльностей, які є суттєвими для всього розвитку людини.
Теорія К. Грооса стала основою для багатьох пізніших концепцій ігрової діяльності (Дж. Селлі,
Е. Клапаред, В. Штерн, К. Бюлер тощо). Дж. Селлі у "Нарисах з психології дитинства", поставивши
питання про природу дитячої гри, не зміг дати на нього вичерпної відповіді. Спостереження за дитячими
іграми дозволили Дж. Селлі виділити основні особливості рольової гри, а саме: грою дитина
перетворює себе і навколишнє матеріальне середовище; у грі вона глибоко занурюється у власний
вимисел і живе в ньому.
В. Штерн побудував іншу теорію ігрової діяльності – теорію конвергенції. "У грі, – писав психолог,
– перед нами типовий приклад конвергенції природженого і того, що переймається: зовнішній фактор
навколишнього середовища постачає виключно важливі матеріали і зразки для ігор, те, що слугує
опорою для імітації, проте лише внутрішній фактор інстинкту гри визначає, коли і як вийдуть з них
дійсні наслідування (Imitatio)" [4: 172]. Вибір матеріалу для наслідування здійснюється несвідомо,
спосіб його засвоєння і переробки повністю залежать від природжених, внутрішніх умов розвитку
дитини. В. Штерн висловив важливу для розуміння сутності гри думку: дитина у власні ігри вводить
із оточуючого світу предмети (екіпаж, залізницю тощо) і, що більш важливе, – людей, ролі яких діти
беруть на себе. "Ця заміна власної особистості особистістю іншого … може досягати вражаючої
інтенсивності" [4: 153]. Отже, В. Штерном розроблена теорія конвергенції. Ним, хоч і недостатньо
усвідомлено, висунута ідея про перевтілення як помітний фактор впливу ігрової діяльності на дитячу
особистість і соціальні корені цього перевтілення.
В. Штерн значну увагу приділив символічній функції гри – уявлюване значення предмета, з яким
пов’язана ігрова дія, психолог пов’язує з утворенням простого символу. З цим перетворенням В. Штерн
пов’язує безтурботність дитячої фантазії, яка не має ніяких обмежень. В.Штерн зазначає, що ігрова дія
є тим фундаментом, на якому будується фантазія у мистецтві, так і в побудові світогляду первісних
народів, не кажучи вже про дитячу психологію.
Вивчаючи роботу психічного апарату на ранніх формах діяльності дитини, до аналізу гри
звертається З. Фрейд [5: 43]. Гру він оцінював як "велику культурну роботу дитини над собою". За
розробленою З. Фрейдом теорією психоаналізу, діти наслідують у грі все те, що в житті справляє на них
велике враження. Ці враження стимулюють нейрофізіологічні стани збудження. Вони породжують
психічну енергію, яка зумовлює людські потреби, виражені у вигляді бажань (потягів). Мотив гри в
теорії З. Фрейда – потяг до наслідування. Гра спрямовується на реалізацію біологічно обумовлених
потягів, найважливішими серед яких для дитини є бажання "стати дорослими і робити так, як роблять
дорослі". Бажання "стати дорослим" З. Фрейдом пов’язується із найважливішим для реалізації
людського життя задоволенням сексуальних потягів.
На формування психологічної теорії ігрової діяльності значно вплинула теорія соціальної дії
американського соціолога Толкотта Парсонса, яка викладена ним у творах "Структура соціальної дії" ,
"Нариси чистої і прикладної соціологічної теорії", "Соціальна система". Визначальним фактором
соціальної, а відтак і ігрової діяльності, є акт взаємодії індивидів, у процесі якої вони реалізують
соціально зумовлені ролі. Узгодження дій дітей у процесі гри відбувається під впливом засвоєння
загальноприйнятих норм, стандартів поведінки, які перетворюються у внутрішні мотиви діяльності.
Оскільки діти є частиною соціального цілого, їх поведінку у процесі гри визначають ідеали і,
насамперед, нормативно-ціннісна система суспільної свідомості [6].
У другій половині ХХ століття
набула значного поширення у світі психологічна теорія гри
Е. Еріксона – американського психолога, представника неопсихологічної школи "психології Я".
Вихідним елементом теорії Е. Еріксона є психоаналіз З. Фрейда. Вчений зробив спробу осмислити
положення класичного психоаналізу, зокрема тезу про антоганізм особистостей і суспільства.
Внаслідок цього концептуально теорія гри Е. Еріксона збагачується новим на той час фактором –
врахуванням серед причин розвитку людини і причин соціального характеру. Вплив соціуму Е. Еріксон
пов’язує з прагненням особистості до відтворення у власному житті соціально зумовленої суми ролей,
які є продуктом певної культури. Прийняття особистістю на себе суми ролей відбувається в умовах
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активної діяльності. До кола діяльностей, у процесі яких відбувається рольова ідентифікація, належить
і гра. Вона реалізує можливість активного набуття дитиною досвіду взаємодії з навколишнім світом і
знань про соціальне оточення. Успішно сформована соціальна ідентичність є найважливішою умовою
психічного здоров’я особистості.
Поширене на початку ХХ століття еволюційне вчення Ч. Дарвіна зумовило формування генетичної
концепції ігрової діяльності, прихильниками якої були Е. Клапаред, К. Бюлер, Ж. Піаже, А. Валлон та
ін. Так, за Е. Клапаредом гра, як і інші фактори душевного розвитку дитини, зумовлюється її потребами і
бажаннями, які відповідають тому, що необхідно для безперешкодного удосконалення особистості. У
дитинстві важливим фактором становлення людини є наслідування, яке часто набуває ігрової форми.
Наслідування Е. Клапаред уявляє як пошук "аналогу повної відповідності", що складає істинний бік
процесу наслідування. "Воно є намаганням цілком визначеним і незмінним, отже, його цілком можна
вважати інстинктом – інстинктом пошуку відповідності" [7: 71].
К. Бюлер під впливом З. Фрейда розглядає гру з позицій поняття "функціонального задоволення" –
спрямованості людини до насолоди. Рушієм ігрової діяльності є переживання задоволення. Ця діяльність
викликається насолодою і нею підтримується. У творчих іграх переживання задоволення дитини
викликає процес, а не результат гри. Теорію К. Бюлера не можна визнати цілком об’єктивною, проте
відзначена ним емоційність цієї діяльності пояснює впливовість гри на подальший розвиток дитячої
особистості.
Вихідною позицією теорії ігрової діяльності Ж. Піаже, відомої під назвою "теорії двох світів", є
боротьба двох тенденцій – егоцентричної природи дитини, з одного боку, і примусової соціалізації всіх
форм її життя дорослими – з іншого. Гра відбиває суб’єктивний світ дитини, світ її бажань, який існує
від її народження. Об’єктивний світ – це світ дорослих, сфера мислення в уявленнях, світ унормованих
соціальних відносин. Від складної реальності, яка вимагає підпорядкування особистості соціальним
нормам, дитина втікає в уявний світ гри, через яку реалізується природжений "принцип
задоволення". Л.С. Виготським теорія гри Ж. Піаже оцінена як біологізаторська. Проте цінним для
педагогічної теорії ігрової діяльності є встановлена Ж. Піаже закономірність щодо зв’язку гри з
розвитком моральної свідомості
дітей від 5 до 12 років, зокрема, становлення уявлень про
справедливість. Під впливом міжособистісного спілкування в процесі гри, яке сприяє накопиченню
досвіду моральних ставлень і на основі цього досвіду формуванню суджень дітей про взаємини з
однолітками, їхні уявлення про справедливість змінюються від морального реалізму (підтвердження
справедливості міжособистісних стосунків авторитетом дорослого) до морального релятивізму –
розуміння того, що всі мають рівні права на справедливість і повагу.
Розуміння гри як біологічно обумовленої форми поведінки, її незалежності від соціальних умов
життя дитини обмежувало цілеспрямоване використання гри з метою навчання, виховання і розвитку
підростаючого покоління.
Значно відрізняється від розглянутих психологічних теорій ігрової діяльності концепція гри
французьского психолога і освітнього діяча А. Валлона. Підійшовши до розуміння вирішального впливу
на розвиток психіки дитини соціального середовища, в якому вона зростає, психолог вважав гру
соціальною потребою дитини і необхідною умовою соціалізації дитячої особистості.
Проблемою гри А. Валлон торкався, зокрема, у зв’язку з дослідженням питання виникнення і
розвитку у дітей самосвідомості. Він не поділяв погляди представників інтроспективної психології на
формування самосвідомості особистості, які вважали, що людина пізнає спочатку себе, а потім інших
людей. А. Валлон вважав, що, навпаки, спочатку дитина пізнає оточуючий світ і людину як головний
елемент соціального середовища, а потім себе. Гра, завдяки наслідуванню і перевтіленню, допомагає
дитині у пізнанні предметного і соціального світу. Гра сприяє пізнанню різних видів людської діяльності,
ставлень дорослих до праці і один до одного. Уявлення про соціальне середовище в подальшому
справляють великий вплив на формування підростаючої особистості. Науковий пошук А.Валлона
торкався також проблеми розвитку мислення і мови в дитячому віці. Мислення дитини розвивається у
процесі різних діяльностей, серед яких гра вирізняється тим, що активно сприяє переходу мислення на
якісно нову сходинку. Розом з позитивними змінами мислення, у процесі гри змінюється,
удосконалюючись, і мовлення дитини.
Крім того, чений звертав увагу на відмінність ігор дітей різної статі – через наслідування звичаїв та
вплив на дітей зумовленої їхнім етнічним походженням ментальності, хлопчики та дівчатка, готуючись
до прийняття на себе тієї соціальної ролі, яка чекає на них у майбутньому, ідентифікують себе з
дорослими особами відповідної статі. У нашому дослідженні концепція А. Валлона сприяла розробці ідеї
про диференціацію педагогічного керівництва ігровою діяльністю учнів різної статі.
Так історично склалося, що першість у розробці психологічної теорії ігрової діяльності належить
зарубіжним ученим. Далі на напрацьованому ними теоретичному матеріалі активно розгорнулися
дослідження вітчизняних учених - І.О. Сікорського, Л.С. Виготського, О.В. Запорожця, В.В. Зеньківського, О.М. Леонтьєва, С.Л. Рубінштейна, Д.Б. Ельконіна, Б.Г. Ананьєва, Є.А. Аркіна, П.П. Блонського,
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П.Р. Чамати та ін. Вони збагатили психологічну теорію ігрової діяльності дітей розумінням її соціальної
сутності і культурно-історичного походження, в чому і є їх неоціненний внесок у формування
педагогічної теорії ігрової діяльності дітей.
Отже, теоретичні дослідження ігрової діяльності започатковані психологічної наукою. Найбільш
відомими є психологічні концепції гри С. Холла, Г. Спенсера, К. Грооса, Дж. Селлі, Е Клапареда, В.
Штерна, Ж. Піаже, К. Бюлера, Е. Еріксона, А. Валлона та ін. вчених. Їх суть в односторонньому
поясненні гри біологічними або соціальними факторами. Пізніше на тлі означених концепцій
сформується культурно-історична теорія ігрової діяльності дітей. Вона, на наш погляд, є найбільш
об’єктивно виправданою і водночас плідною з огляду на розробку педагогічної теорії ігрової діяльності
дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.
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Кудыкина Н.В. Психологические истоки педагогической теории игровой деятельности.
В статье освещаются психологические истоки педагогической теории игровой деятельности. Первые
попытки научного объяснения игры имели биологический характер, затем ученые стали отмечать
связь игр детей с социальной жизнью общества и постепенно сформировалась теория культурноисторического происхождения игровой деятельности.
Kudykina N.V. The psychological sources of the playing activity theory in pedagogics.
The article highlights the psychological sources of the playing activity theory in pedagogics. It reveals the
cultural historical origin and social nature of games, their principal significance for a young personality’s
socialization.
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ПРО ОДИН ІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ
Стаття присвячена важливому питанню про розширення форм вивчення іноземних мов у ВНЗ згідно з
потребами та інтересами студентів, а саме розширенню сітки факультативів з іноземних мов та
особливостями їх роботи.
Західноєвропейський досвід вивчення іноземних мов для громадян, які закінчили середню
загальноосвітню школу, та роботи вітчизняних освітян, присвячені вивченню та узагальненню
західноєвропейського досвіду, свідчать про необхідність вироблення гнучких та економічних за часом
форм викладання іноземних мов [1: 3-4]. Це детерміновано прискоренням темпу життя в цілому, а також
інтенсифікацією прагматичної орієнтації в процесі набування молодими людьми професійних та
академічних знань. Виявляється, що значний за кількістю прошарок молодих людей зацікавлений в
опануванні основами навичок спілкування не одною, а двома й, якщо це можливо, більшою кількістю
іноземних мов. Вони виявляють інтерес до навичок читання та грамотного спілкування на іноземних
мовах, які можуть бути корисними для них у подальшій професійній діяльності [2: 42]. Тобто на перший
план висувається прагматична потреба ділового та повсякденного спілкування, теоретичні засади
вивчення мови стають менш важливими. У таких умовах у нагоді стають різноманітні курси іноземних
мов, проте майже всі вони відзначаються бодай одним недоліком – великими розбіжностями у
початковому рівні, віці, здібностях, соціально-психологічній спрямованості тих, хто приходить вивчати
мову. Тому ефективність таких курсів часто виявляється нижчою від бажаної.
З огляду на сказане доцільність організації факультативного навчання іноземних мов за вибором не
викликає сумніву. Зокрема впровадження факультативного вивчення іноземних мов особливо важливе
для студентів ВНЗ, оскільки додаткове знання іноземної мови розширює їх освітні та професійні
можливості: дозволяє претендувати на закордонне стажування, орієнтуватись у професійно-необхідній та
науковій літературі, ширше користуватись Інтернетом та електронною поштою тощо. Звичайно,
насичена навчальна програма ВНЗ не дозволяє зробити впровадження факультативів з іноземних мов
масовими, проте анкетування студентів других та третіх курсів трьох факультетів – філологічного,
історичного та фізико-математичного – виявило зацікавленість близько 25% опитаних студентів у
пропонованому навчанні. Студенти факультету іноземних мов показали ще більший інтерес до вивчення
ще одної іноземної мови.
У 2003-2004 навчальному році кафедрою іноземних мов та деканатом факультету іноземних мов
ЖДУ було розроблено навчальний план та приблизну програму факультативного вивчення французької
та іспанської мов, загальний обсяг якого становить 280 годин практичних занять (протягом двох
навчальних років), що дещо більше за обсяг загального курсу вивчення іноземної мови на неспеціальних
факультетах ВНЗ. Пілотування факультативного вивчення цих двох мов відбулося того ж року та
виявилося ефективним. У 2004-2005 навчальному році вивчення іспанської та французької мов було
продовжено після проведення заліку в кінці другого семестру навчання. Крім того, студентам було
запропоновано ряд інших факультативів: англійської, німецької та італійської мови для тих, хто раніше
їх не вивчав, а також група для поглибленого вивчення англійської мови.
Слід зазначити, що для студентів факультету іноземних мов, які обов’язково вивчають дві мови,
факультатив є засобом опанувати третю іноземну мову. Цей факт створює певні особливості, властиві
саме цій групі вивчаючих. Серед них можна виділити як позитивні, так і негативні фактори. Серед
позитивних, які безумовно сприяють темпу та ефективності навчального процесу, слід назвати:
- вироблені під час початкового етапу опанування основною мовою/мовами навички імітативноаналітичної роботи над артикуляцією та інтонацією нової мови;
- уже наявна психологічна готовність до виконання вправ активно-реактивного характеру, що
особливо важливо для засвоєння та закріплення насамперед комунікативних кліше, формул ввічливості,
розмовних фраз тощо;
- наявність у таких студентів розробленого механізму та тактичних навичок запам’ятовування нової
лексики як в усній, так і в письмовій формі;
- наявність усвідомленого розуміння студентами певних мовознавчих категорій та понять,
необхідних для засвоєння будь-якої мови;
- психологічна готовність студентів до існування значної кількості розбіжностей у лексичних,
граматичних та смислових фактах різних мов, що полегшує роботу викладача над такими мовними
явищами;
- можливість ефективного використання паралельних або подібних явищ, фактів та категорій в
основній та новій мовах, що сприяє значній економії часу.
Проте нашаровування збільшеної кількості лінгвістичної інформації при паралельному вивченні
декількох іноземних мов створює певні труднощі, з якими не стикаються викладачі, працюючи з
"немовними" студентами. Зупинимося на найбільш суттєвими з них:
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- поглиблення широко відомої інтерференції при вивченні нової іноземної мови, при якій певні
лексичні та лексично-граматичні явища основної мови механічно переносяться на факти іншої іноземної
мови. Найбільші труднощі в цьому плані становлять деякі службові слова, зокрема сполучники,
прийменники та артиклі, а також деякі вставні слова та вирази. Окрему проблему становить категорія
граматичного роду іменних частин мови. Для подолання цієї низки проблем значна частина навчального
часу повинна відводитися тренувальним активно-реактивним вправам з елементами аналізу, роботою над
скоромовками, короткими віршами та пісеньками тощо;
- нашарування випадків інтерференції рідної мови та інтерференції вже частково автоматизованої
основної іноземної мови;
- перевантаженість іншомовної інформаційної бази в свідомості студентів, що викликає випадки
підсвідомого механічного переносу фактів однієї іноземної мови на іншу. Найбільш часто це набуває
такої форми: студенти неконтрольовано вживають одне слово або вираз більш знайомої мови в реченні
нової для них іноземної мови. Зрозуміло, що помилки такого типу найчастіше відзначаються при спробі
спонтанного монологічного та діалогічного мовлення студентів;
- певні труднощі становлять факти артикуляційного незбігання окремих звуків та їх сполучень (так звані
"stubborn mistakes," - "уперті помилки"), які механічно переносяться з однієї іноземної мови на іншу.
Робота на факультативах зі студентами інших факультетів виявила іншу групу проблем,
нехарактерних для процесу навчання студентів-мовників. Серед них слід назвати:
- у першу чергу достатньо серйозні проблеми опанування деяких мовознавчих фактів та явищ,
необхідних для оперування під час пояснення матеріалу. Іноді доводиться звертатися до мовознавчого
матеріалу середньої школи, особливо коли мову вивчають студенти нефілологічних спеціальностей
(математики, фізики, біологи і т.д.);
- однією з найсуттєвіших проблем є сприйняття та засвоєння численних випадків незбігання та
несхожості мовних фактів та явищ (категорія роду, використання артиклів, різні логіко-процесуальні
характеристики видо-часових форм дієслова та інше). В основі проблеми лежить відсутність
психологічної готовності студентів до адекватного розуміння такої інформації, тому значна частина
навчального часу повинна виділятися на подолання названої проблеми. Потрібно пропонувати студентам
велику кількість тренувальних вправ з елементами аналізу (рекреативного характеру), використання
спеціально підібраних пісень, коротких віршів, мовних ігор;
- фактором, який уповільнює засвоєння іноземної мови, є порівняна невиробленість фонетичного
слуху та відсутність навичок імітативного та реактивного опанування артикуляційними особливостями
нової іноземної мови, що продовжує тривалість початкового етапу навчання.
Наявність неоднакових труднощів у процесі факультативного вивчення іноземної мови привела до
спроби навчати студентів мовних та немовних спеціальності в окремих групах. Можна висловити
сподівання, що такий диференційований підхід надасть позитивного досвіду щодо підвищення
ефективності навчання. Як і при застосуванні більш класичних форм навчання іноземним мовам, на
факультативних заняттях велика увага приділяється використанню наочності та технічних засобів
навчання. Бажаною формою роботи є також використання навчаючих комп’ютерних програм за умов
сіткового підключення комп’ютерного класу. Використання таких програм країнознавчого характеру
може бути сильним стимулом підвищення зацікавленості студентів у предметі. Крім того, такий матеріал
дає численні підстави для традиційно-культурних порівнянь з життя різних країн, і це створює хороші
природні підстави для різних комунікативних видів роботи.
Підсумовуючи сказане вище, вважаємо правомірним стверджувати, що факультативна форма
вивчення іноземних мов у ВНЗ є ефективною в сучасних умовах, вона відповідає суспільних вимогам
сьогодення та знаходиться в руслі загальноєвропейських рекомендацій.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÈÕ ÄÆÅÐÅË ÒÀ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
1. Curriculum for English Language Development in Universities and Institutes (Draft 2) – Kyiv: Ministry of Education
and Science of Ukraine; the British Council, 2001. – 245 p.
2. Martynyuk A. Speech Behaviour of Ukrainian Men and Women in a Classroom Setting // Messenger. Scholarly Journal
of English Studies. № 1. – Kyiv – Kharkiv: Konstanta, 2000. – Р. 41-48.
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Кузнецова И.В. Об одном из современных подходов к изучению иностранных языков в ВУЗе.
Статья посвящена важному вопросу о расширении форм изучения иностранных языков в ВУЗе
согласно запросам и интересам студентов, а именно развертыванию сети факультативов по
иностранным языкам и особенностям их работы.
Kuznetsova I.V. On One of the Modern Approaches to Studying Foreign Languages in Universities.
The paper deals with the important issue of broadening the forms of studying foreign languages in universities in
accordance with the students’ requirements and interests, and namely, with the development of the network of
foreign language optional courses and the details of their work.
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ФОРМУВАННЯ ОСНОВ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ
НЕСПЕЦІАЛЬНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті розглянуто формування основ соціокультурної компетенції студентів неспеціальних
факультетів на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах.
В умовах розширення економічних та культурних зв’язків між країнами, об’єднання Європейських
країн в єдиний Союз, мобільності та багатомовності Європи знання іноземної мови стало необхідним
явищем для освіченої людини. Це зумовило різке зростання інтересу всього континенту до вивчення
мови як інструменту комунікації та взаємодії між різними народами.
Згідно з вимогами Програми з англійської мови для вищих навчальних закладів [1], зміст навчання
має забезпечити досягнення головної мети, яка полягає в тому, щоб навчити студентів спілкуватися
іноземною мовою в типових ситуаціях повсякденного життя. Здатність студентів спілкуватись
іноземною мовою забезпечується формуванням в них іншомовної комунікативної компетенції, одним із
видів якої є соціокультурна компетенція.
Однією з провідних тенденцій сучасної методики є систематичне включення у навчальних процес з
іноземної мови на всіх етапах її вивчення елементів культури. Студенти повинні розуміти різницю між
культурами рідної країни та інших країн, позитивно сприймати інші культури та вміти долати
соціокультурні відмінності. Тому в процесі навчання важливо залучити студентів до нової національної
культури, традицій, соціальних відносин, формувати позитивне ставлення до народу країни, мова якої
вивчається. Таким чином, соціокультурна компетенція набуває важливого значення в процесі навчання
іноземної мови, тому що мова та культура тісно пов’язані між собою. Ознайомлення з культурою народу
розглядається представниками майже всіх методів та напрямків навчання в різних країнах як одна з цілей
оволодіння мовою.
Соціокультурна компетенція включає лінгвістичний, нелінгвістичний та країнознавчий компоненти.
Лінгвістичний компонент полягає в засвоєнні та правильному вживанні лексики, необхідної для
спілкування з урахуванням соціокультурних особливостей. Нелінгвістичний компонент базується на
засвоєнні певних соціальних моделей поведінки. Країнознавчий компонент вимагає ознайомлення та
володіння історичною, географічною та соціальною інформацією про англомовні країни.
Представимо це у вигляді таблиці.
Таблиця 1
Соціокультурна компетенція
Лінгвістичний
Нелінгвістичний
Країнознавчий компонент
компонент
компонент
Засвоєння та вживання
Засвоєння
загальних
Засвоєння
відомостей
про
мовних
формул,
що відомостей про норми та англомовні країни та порівняльна
використовуються в різних цінності народу країни, мова характеристика з традиціями рідної
ситуаціях спілкування
якої вивчається
країни
Враховуючи вищезазначене, програмний матеріал з іноземної мови для неспеціальних факультетів
вищих навчальних закладів повинен оновлюватись відповідно до Рекомендацій Ради Європи [2]. Таким
чином, у цій статті розглядається можливість введення компонентів соціокультурної компетенції в
передбачені Програмою теми для неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів.
Звертаючись до програмних тем з англійської мови, передбачених для вивчення на спеціальності
"Початкове навчання та англійська мова", пропонуємо розглянути можливість формування основ
соціокультурної компетенції на прикладі деяких тем.
Стосовно лінгвістичного компоненту, звернемося до теми "Appearance and Character Traits" (1-й рік
навчання). При вивченні цієї теми вводиться та засвоюється лексика, яка використовується для
порівняння та протиставлення, вираження захоплення, критики, подання фактичної інформації, опису
характеристик та якостей і т.п.
Наведемо приклад завдання, яке може бути використано. (На матеріалі підручника Opportunities
Intermediate [3])
I. Have a look at the photos of these people. What do you think about them?
II. Match these verbs with the multi-part verbs in italics in the sentences.
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stop trying, depress, have a good relationship with, do something seriously, annoy, criticize, tolerate, meet,
start doing (a hobby or sport)
1. Geoff never lets things get him down.
2. Alice doesn’t give up easily and always gets on with her work in class.
3. My mum gets on with most people and she loves to get together with her friends.
4. Tom is good at art and would like to take up photography.
5. Charlie is always getting at me. In fact, he’s always putting other people down.
6. Mary puts up with a lot of criticism.
III. Match the people with the characteristics.
bad-tempered, cheerful, confident, creative, disorganized, dynamic, generous, hard-working, helpful, honest,
insensitive, materialistic, moody, outgoing, patient, reliable, selfish, shy, sociable, stubborn, sympathetic,
tolerant
e.g. Geoff is cheerful.
IV. How would you describe yourself? Be honest! Write 3-5 sentences using the multi-part verbs and
characteristics from exercise III.
Розглянемо формування нелінгвістичного компоненту соціокультурної компетенції на прикладі теми
"Everyday Routines" (1-й рік навчання). Впровадження цього компоненту полягає у вивченні
особливостей вербального та невербального спілкування, а саме у порівнянні міміки та жестів,
соціальних стосунків, обговоренні різних моделей поведінки в рідній країні та країні, мова якої
вивчається. У цій темі ефективним та цікавим для студентів є завдання, спрямоване на порівняння
національних стереотипів. Наведемо приклад завдання. (На матеріалі підручника Opportunities PreIntermediate [4]).
Have a look at the table presenting national stereotypes of everyday life and complete it. Discuss the results
in groups of 3-4.
Таблиця 2.
American
English
Ukrainian
Works
Lives
a private house
a flat
Has for breakfast
Hobby
rugby
Carries
an umbrella
Drinks
Newspaper
Goes to work by
trolleybus
Wears
Loves
money
Has
a garden
Pets
a cat
a dog
Comes home
Sport
Emotions
jolly
reserved
Does in the evening
watches TV
Goes to bed
Watches on TV
talk shows
Has for supper
Формуванню країнознавчого компоненту найбільш сприяє тематика другого року навчання (Great
Britain, London, British and American Holidays and Celebrations, Sports in Britain, British Painting, etc.). При
вивчені даних тем студенти не тільки засвоюють відомості про англомовні країни, але й порівнюють
отриману інформацію з інформацією про рідну країну, формуючи уявлення про подібності та відмінності
між країнами, розширюючи свій світогляд. Пропонуємо завдання до теми British and American Holidays
and Celebrations. (На матеріалі підручника Matters Upper Intermediate [5])
Scan the following text and complete the table. Are there analogical celebrations in your country? In what
way are the celebrations different/alike?
Every year people build bonfires on hilltops all over Cornwall in the southwest of England. These fires are a
celebration of summer and they are lit on the night after the Summer Solstice (on 22 June). The ceremony isn’t
performed in English; it is performed in Cornish, an old Celtic language.
The Helston ‘Furry (Floral) Dance’ is one of the oldest festivals in England. It takes place in Helston, an old
Cornish town. It celebrates the coming of spring. The ‘dance’ is a procession through the narrow streets of the
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town. The men wear top hats and suits, the women wear their best dresses and children are dressed in white. The
streets are decorated with flowers. People follow an old route through the town and even pass through people’s
houses, shops and gardens!
The celebration of Halloween on 31 October was begun by the Celts over 2000 years ago. Their festival of
the dead marked the beginning of winter. People believed that ghosts and witches came out on that night. These
beliefs were not encouraged by the church, but the festival wasn’t abandoned. The Irish lit lanterns and candles
to keep the ghosts away and wore costumes and masks to frighten them. People traveled from village to village
and asked for food. They believed that any village that didn’t give food would have bad luck. The Irish
immigrants brought these customs to the USA in the nineteenth century. Today in the USA and UK, children
wear costumes and go from door to door saying ‘Trick or treat!’ and they are given sweets to take home.
Таблиця 3
Name
The Summer
Solstice
The
Furry
Dance

Season/date

Place

Reason

summer

Symbol

Things to do

Ukrainian
analogy

bonfire
Helston

Have
a
dancing
procession

Halloween

To celebrate pumpkin
the
beginning of
winter
Хочемо зазначити, що наведені завдання були ефективно використані із студентам спеціальності
"Початкове навчання і англійська мова" під час вивчення зазначених тем. При цьому виявилося, що
вивчення англійської мови у контексті полілогу культур сприяє підвищенню мотивації до навчання,
більш продуктивному засвоєнню програмного матеріалу, формуванню свідомої світоглядної позиції
студентів.
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Кухарëнок C.С., Пашинская В.В. Формирование основ социокультурной компетенции студентов
неспециальных факультетов на занятиях по иностранному языку в высших учебных заведениях.
В статье рассмотрено формирование основ социокультурной компетенции студентов неспециальных
факультетов на занятиях по иностранному языку в высших учебных заведениях.
Kukharyonok S., Pashinskaya V. Forming the basics of socio-cultural competence of unspecialized faculties
students during foreign languages lessons at higher educational establishments.
The article deals with forming the basics of socio-cultural competence of the students of non-linguistic faculties
during foreign languages lessons at higher educational establishments.
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ТЕСТИ ЯК ПРОДУКТИВНИЙ ЗАСІБ КОНТРОЛЮ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ
ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ УНІВЕРСИТЕТУ
У статті представлені теоретичні матеріали та результати впровадження тестового контролю для
перевірки рівня сформованості вмінь писемного мовлення з англійської мови у студентів 1 курсу мовного
факультету університету.
Входження України в сучасні соціально-економічні умови вимагає від молодого покоління володіння
іноземною мовою на високому рівні. Реформування змісту вищої освіти, її розбудова відповідно до
міжнародних стандартів забезпечує вирішення цього завдання. Тому питання виміру знань і вмінь
студентів набуває підвищеної уваги. Як свідчить досвід викладання англійської мови в Житомирському
державному університеті, оцінювання і контроль навчальних досягнень студентів-першокурсників
здійснюються за кінцевим результатом. Але майже не піддаються оцінці їх діяльність, рівень розвитку в
динаміці та вплив зовнішніх факторів на момент оцінювання. У зв’язку з цим ми вважаємо за доцільне
розглядати успішність визначеного нами контингенту студентів у двох аспектах: як процес просування
від одного рівня навчального досягнення до іншого і як результат досягнення певного стандарту. Не
можна не враховувати той факт, що проблема оцінювання пов’язана насамперед з тим, що контроль має
бути об’єктивним і давати викладачеві інформацію про результати навчального процесу. Але у
практичній діяльності оцінка часто позбавлена цієї об’єктивності. З цього випливає, що існує потреба у
пошуку об’єктивних методів, методик і засобів оцінювання знань та вмінь студентів першого курсу
педагогічних університетів мовлення. Особливо це важливо, якщо йдеться про вміння писемного
мовлення.
Такий акцент уваги на вміннях писемного мовлення пояснюється тим, що у зв’язку із
впровадженням нової програми для інститутів/університетів змінюється роль письма у навчанні
англійської мови. Якщо до прийняття цього документу письмо визначали частіше як засіб, а не як мету
навчання, то нова чинна програма для інститутів/університетів підкреслює, що письмо є метою і
важливим засобом навчання іноземної мови [1:11-12; 30]. Крім того, в цій програмі дається перелік умінь
писемного мовлення, якими повинні оволодіти студенти мовного факультету протягом першого року
навчання: вміти написати лист/листівку; автобіографію; інструкцію; нотатки; короткий твір; коротку
розповідь; вміти описати людей, об’єкти, процеси, події [1: 58]. Ось чому перед викладачем вищого
навчального закладу постає питання вимірювання реального рівня сформованості цих умінь.
Як показує аналіз методичної літератури (В.Г. Бризгалова, В.В. Голубець, Ю.В. Головач, О.В. Кміть,
О.О. Молокович, О.П. Петращук, О.П. Петренко, Ю.І. Пассов, Н.С. Саєнко, І.А. Цатурова та ін.), з цією
метою у практиці сучасної вищої школи дедалі частіше використовують тестування. Вважається, що
тестування виявляється більш ефективним порівняно з традиційними формами контролю знань –
перевірочними та контрольними роботами, іспитами тощо. Отже, метою цієї статті є спроба автора
вирішити проблему створення такого комплексу тестових завдань з писемного мовлення, який би
дозволив об’єктивно визначити реальний рівень навчальних досягнень студентів першого курсу
педагогічного університету.
Необхідність створення цього комплексу зумовлена також тим, що в сучасній теорії та практиці
тестового контролю нараховується багато різновидів тестів: залежно від мети, характеру та функції
контролю, характеру, форми відповіді і т. ін. Цим, на наш погляд, пояснюються певні труднощі у їх
розробці та правильному методичному застосуванні.
Питання комплексу тестових завдань з аудіювання, говоріння, читання на різних етапах навчання вже
порушувалось у роботах вітчизняних дослідників (Кміть 2000; Молокович 2001; Петренко 1997). Щодо
проблеми створення комплексу тестових завдань з писемного мовлення для студентів першого курсу
мовних факультетів педагогічних університетів, вона не вирішувалася взагалі. Для того, щоб перейти до
висвітлення порушеного в цій статті питання – визначення комплексу тестових завдань з писемного
мовлення для студентів першого курсу мовного факультету педагогічного університету, доцільно
сформулювати поняття комплексу тестових завдань з писемного мовлення. Так, базуючись на
прийнятих у методиці визначеннях [2: 8], під комплексом тестових завдань з писемного мовлення ми,
слідом за тестологами, розуміємо впорядкований набір і опис тестових завдань, які спрямовані на
вимірювання реального рівня сформованості вмінь писемного мовлення у студентів першого курсу
мовного факультету педагогічного університету з метою їх багаторазового використання в процесі
навчання англійської мови. Отже, згідно з цим визначенням, основним призначенням тестових завдань
такого комплексу є визначення реального рівня навчальних досягнень студентів-першокурсників, що
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забезпечується тільки при дотриманні певних положень, які, в свою чергу, визначають теоретичні
передумови тестового контролю рівня володіння писемним мовленням у студентів-першокурсників. Так,
ми вважаємо, що розробка комплексу тестових завдань з писемного мовлення повинна ґрунтуватися на
прийнятих у методиці розробки тестів положеннях, а саме:
§
визначення типів тестових завдань за конкретними критеріями;
§
здійснення добору прийомів тестування для складання визначених типів тестових завдань;
§
опис тестових завдань для вимірювання дійсного рівня сформованості вмінь писемного
мовлення у студентів 1 курсу мовних факультетів педагогічних університетів під час проведення
підсумкового тестування;
§
уточнення методу оцінювання відповідей тестованих;
§
визначення структури комплексу тестових завдань.
Розглянемо детальніше кожне з цих положень. Так, розробка комплексу тестових завдань з писемного
мовлення вимагає визначення типів тестових завдань, спрямованих на перевірку рівня володіння вмінь
писемного мовлення у студентів першого курсу мовного факультету педагогічного університету. Це, в
свою чергу, вимагає врахування положення про те, що компоненти комунікативної компетенції, які
вимірюються за допомогою виконання тестових завдань з писемного мовлення, співвідносяться з
компонентами, якими повинні оволодіти студенти першого курсу педагогічного університету в
навчальному курсі з англійської мови. Відповідно до цього типи тестових завдань повинні
співвідноситися з типами комунікативних завдань, які застосовуються у процесі навчання писемного
мовлення студентів 1 курсу мовних факультетів педагогічних університетів. Нагадаємо, що такий
характер відносин між типами тестових і комунікативних завдань ґрунтується на існуючому в теорії і
практиці тестування інтеракціональному підході. Основна ідея такого підходу полягає у взаємозв’язку та
взаємодії між складниками процесу іншомовної комунікації в реальних (позатестових) обставинах і під
час виконання тесту, з одного боку, та між компонентами тесту і складовими процесу тестування – з
другого [3: 75]. Отже, питання співвіднесеності характеристик тестової і позатестової діяльності в
процесі тестового контролю вмінь писемного мовлення студентів першого курсу мовного факультету
педагогічного університету, на наш погляд, повинно розглядатись з огляду на даний підхід.
У процесі розробки тестового завдання слід також враховувати, що воно є інструментом
моделювання мовленнєвої поведінки тестованих і, в свою чергу, обумовлює цілі, засоби і способи
здійснення іншомовного спілкування в тестових обставинах. Таким чином, типи тестових завдань
повинні враховувати специфіку здійснення спілкування в письмовій формі в тестових обставинах і
моделювати реальне писемне спілкування, спонукаючи тестованого на утворення письмового продукту.
Досліджуючи особливості визначеного виду мовлення, потрібно зауважити, що комунікативний акт,
який реалізується за допомогою письма, полягає у відсутності безпосереднього контакту із
співрозмовником. Це означає, що той, хто пише, не має можливості коректувати свою мовленнєву
поведінку на основі реакції співрозмовника. Автору писемного продукту потрібно передбачити рівень
освіти, соціальний статус, бажання спілкуватися та можливу реакцію адресата з метою компенсації
розірваності комунікативного акту і збереження повноцінного вербального спілкування. Отже, писемне
висловлювання вимагає від автора більшої розгорнутості змісту та чіткості висловлювання, ніж,
наприклад, усне висловлювання. Крім того, створюючи писемне висловлювання автор повинен ретельно
опрацьовувати зміст, логічну структуру та мовну форму тексту, що, в свою чергу, дає можливість
адресанту використовувати складні лексичні та граматичні структури, властиві писемному мовленню.
Наступна особливість письма зумовлює також і графічний запис тексту. Іншими словами, всі
продукти писемного мовлення повинні фіксуватись у графічних знаках. Така особливість пояснюється
тим, що здійснення акту письма зумовлюється існуванням певних зв’язків між слуховим та мовленнєвомоторним артикуляційним аналізаторами, артикуляційно-слуховими центрами та центрами аналізаторів
зору та руки.
Ще одна особливість, на наш погляд, полягатиме у зв’язку письма з іншими видами мовленнєвої
діяльності, що важливо для здійснення писемного спілкування. Так, доведено, що за більшістю критеріїв
письмо як вид діяльності має найбільше спільних рис з говорінням, що враховуватиметься нами при
розгляданні особливостей писемного висловлювання. Ми не вважаємо за потрібне зупинятися детально
на цих критеріях, оскільки це не входить у завдання написання цієї статті. Зазначимо тільки, що такими
критеріями є: спрямованість мовленнєвої дії; характер ролі, виконаної в процесі тестування; характер
зовнішнього вираження; характер зворотного зв’язку.
Вищезгадані особливості здійснення писемного спілкування зумовлюють реалізацію конкретних
умінь писемного мовлення як об’єктів тестового контролю. Це вимагає здійснювати добір таких тестових
завдань, які максимально моделюють реальне спілкування в письмовій формі та спонукають тестованого
на утворення письмового продукту. Отже, необхідно уточнити типи тестових завдань (ТЗ) для таких
форм письмових висловлювань, як ТЗ типу листа/листівки; ТЗ типу автобіографія; ТЗ типу інструкції; ТЗ
типу нотатки; ТЗ типу короткої розпові; ТЗ типу короткого твору; опис людей, об’єктів, процесів, подій.
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Визначаючи основні типи тестових завдань, потрібно уточнити основні характеристики, які
зумовлюють особливості таких завдань. На наш погляд, такими характеристиками, які можуть бути
покладені в основу визначення типів тестових завдань, є: 1) види писемних висловлювань, які
продукують студенти-першокурсники; 2) прийоми навчання писемного мовлення, за допомогою яких
реалізуються визначені типи тестових завдань.
Розглядаючи згадані вище характеристики, необхідно акцентувати увагу на тому, що теоретичною
основою аналізу представлених результатів дослідження є теорія діяльності, розкрита в роботах ряду
психологів (Леонтьєв 1975; 1977; Рубінштейн 1989; Суходольський 1988). Вищезгадані автори вважають,
що будь-яка діяльність людини складається з певних дій. Ці дії визначаються вченими як предметна
діяльність, яка може бути представлена у вигляді ієрархічної системи дій. У цій системі
Г.В. Суходольский (1988: 46-50) виділяє 3 рівні: 1) елементарні дії; 2) складні індивідуальні дії; 3)
складні колективні дії. Визначальним для дії вважається її результат (продукт), що є важливим для
вивчення професійної діяльності. В нашому випадку такою професійною діяльністю студента першого
курсу мовного факультету педагогічного університету є навчальна діяльність у письмі. Продуктом такої
діяльності студента-першокурсника виступають ті письмові висловлювання, які були отримані в
результаті здійснення письмових дій, які знаходять відображення у листі / листівці, нотатках, інструкції,
автобіографії, короткому творі, короткій розповіді, письмовому описі людей, об’єктів, процесів, подій.
Ми вважаємо, що ці продукти писемного мовлення зумовлюють типи тестових завдань з писемного
мовлення. Для того, щоб вирішити цю проблему, необхідно структурувати отримані в результаті
здійснення тестованим письмових дій продукти писемного мовлення за критеріями. Основою критерію
може бути характер діяльності студента першого курсу відносно створення ним письмового продукту.
Цей критерій ґрунтується на специфіці здійснення особою писемного висловлювання. Так, за
специфікою залучення автором ( тобто тим, хто пише) різних мовних і мовленнєвих засобів у діяльність
по створенню даних висловлювань, доцільно розподілити продукти писемного мовлення, отримані в
результаті письмових дій на 3 групи: 1) особистісні; 2) зовнішні; 3) клішовані.
До першої групи – особистісних продуктів писемного мовлення – ми пропонуємо віднести
автобіографію, лист/листівку і нотатки; до другої групи – зовнішніх продуктів писемного мовлення –
слід віднести короткий твір, коротку розповідь, опис людей, об’єктів, процесів, подій. Третя група
включає інструкцію.
У свою чергу визначені вище продукти письма реалізуються завдяки конкретним умінням писемного
мовлення. Визначаючи вміння писемного мовлення, ми враховували результати досліджень цієї
проблеми, що висвітлюються в роботах вітчизняних і зарубіжних авторів (Антонова 1994; Абрамова
1974; Бедросова 1979; Глазунова 1997; Доліна 1982; Демиденко 1973; Громова 1993; Калініна 1979;
Калініна, Самойлюкевич 2000; Леонтьєва 1987; Литвин 2002; Мельник 2001; Нижникова 1991;
Похмєлкіна 1970; Пінська 2001; Скуратівська 2002; Krashen 1984; Scheraga 1994; Stern 1996; Raimes
1983 та інші). Так, особистісний продукт писемного мовлення – автобіографія – передбачає володіння
такими вміннями: написати прізвище, ім’я по батькові; написати дату народження; описати місце
проживання; дати відомості про освіту; дати відомості про громадську роботу; написати короткі
відомості про склад сім’ї; заповнити анкету. Написання листа/листівки базується на таких уміннях:
писати адресу; починати листа/листівку; логічно і послідовно висловлювати свою думку; ставити
риторичні питання уявному другу; робити узагальнення; завершувати лист. Останній особистісний
продукт – нотатки – зумовлює володіння вміннями виділяти основну думку тексту, статті, доповіді;
викладати події в хронологічному порядку.
Перейдемо до характеристики другої групи продуктів писемного мовлення – зовнішніх, до яких ми
віднесли короткий твір, коротку розповідь, опис людей, об’єктів, процесів, подій. Так, написання
короткого твору потребує вміння починати твір; визначати тему; робити узагальнення; членувати текст
на параграфи; завершувати твір. Наступний продукт писемного мовлення – коротка розповідь –
передбачає володіння такими вміннями: вміння починати розповідь; логічно викладати головні події;
компресувати події; коментувати події; членувати текст на параграфи; завершувати розповідь. Опис
людей, об’єктів, процесів, подій має за мету володіння вміннями давати чіткий опис розміру, ваги, ціни;
описувати якості предмету; дотримуватись певного порядку опису; описувати почуття і ставлення людей
до предмету, події, процесу. До третьої групи продуктів писемного мовлення, як уже було зазначено, ми
віднесли інструкцію. Основними вміннями, якими повинні володіти студенти-першокурсники
педагогічного університету, є вміння викладати події в хронологічному порядку; деталізувати
інформацію; логічно поєднувати думки.
Отже, базуючись на вимогах чинної програми для університетів, враховуючи особливості здійснення
писемного спілкування, ми виділили і структурували види писемних висловлювань і перерахували
вміння писемного мовлення, якими повинні володіти студенти першого курсу мовного факультету
педагогічного університету, здійснюючи ці види писемних висловлювань. Це, в свою чергу, дозволить
визначити такі тестові завдання, які реалізуються в конкретних уміннях даного виду мовлення як
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об’єктів тестового контролю. Нагадаємо, що в даному дослідженні ми спираємось на навчальне
спілкування шляхом добору таких тестових завдань, які повинні моделювати реальне писемне
спілкування. З цією метою доречно звернутися до вимог чинної програми для інститутів/університетів.
Згідно з цим документом, у навчальному процесі студенти I курсу повинні вміти виконувати
комунікативні завдання, спрямовані на розвиток перерахованих умінь.
Враховуючи викладене вище, для контролю рівня сформованості визначених нами вмінь ми
пропонуємо використати в тесті з писемного мовлення такі групи тестових завдань:
I група – особистісні: I – тестове завдання типу лист/листівка; II – тестове завдання типу нотатки; III
– тестове завдання типу автобіографія;
II група – зовнішні: IY – тестове завдання типу короткий твір; V – тестове завдання типу коротка
розповідь; VI – тестове завдання типу опис ( людей, об’єктів, процесів, подій);
III група – клішовані: VII – тестове завдання типу інструкція.
Для реалізації визначених типів тестових завдань слід визначити прийоми тестування писемного
мовлення. Проаналізувавши науково-методичну літературу з проблем тестування, О.П. Петращук
описала різні прийоми тестування, за допомогою яких отримується відповідь тестованих в різних видах
мовлення [3:167-168]. З метою визначення прийомів навчання писемного мовлення звернемося до
результатів анкетування. Серед прийомів, які найчастіше використовуються викладачами кафедри
англійської мови Житомирського державного педагогічного університету ім. І. Франка (38 респондентів),
виділяють диктант (38% опитуваних), твір (91% опитуваних), складання нотаток (32% опитуваних),
заповнення пропусків/доповнення (13% опитуваних), лист/листівку (52% опитуваних), опис малюнка
(38% опитуваних), письмове викладення подій (68% опитуваних), заповнення бланка, формуляра (13%
опитуваних), написання короткої розповіді (21% опитуваних), трансформація запропонованої інформації
(11% опитуваних). Наведені результати анкетування свідчать про те, що найбільший відсоток мають такі
прийоми, як твір (91%), письмове викладення подій (68%), написання листа (52%). Отримані дані
свідчать про те, що ці прийоми найчастіше використовуються в тестуванні вмінь писемного мовлення.
Найменший відсоток належить таким прийомам як заповнення пропусків/доповнення (13%) та
трансформація запропонованої інформації (11%). Нагадаємо, що в нашій роботі з позицій
інтеракціонального підходу прийоми тестування повинні співпадати з тими прийомами, які частіше
використовуються в процесі навчання студентів різних видів письмових висловлювань, що
підтверджується результатами нашого дослідження.
Таким чином, розробляючи тестове завдання з писемного мовлення, ми повинні виходити з того, що
це тестове завдання повинно бути спрямовано на перевірку рівня сформованості володінням
визначеними видами писемних висловлювань, з одного боку, і повинне виконуватись за допомогою
таких прийомів, які знайомі студентам-першокурсникам у навчанні. До того ж, відповідно до визначених
прийомів, студентами здійснюватимуться різні за характером відповіді, що впливатиме на результати
тестування.
Отже, перейдемо до опису тестових завдань для вимірювання дійсного рівня сформованості вмінь
писемного мовлення у студентів першого курсу мовного факультету під час проведення підсумкового
тестування. Аргументами на користь підсумкового тестування виступають вимоги чинної програми з
англійської мови для інститутів/університетів [1: 18], наявність повної структури (поточні тести,
наприклад, мають скорочену структуру) і повний обсяг матеріалу, який визначається обсягом
навчального матеріалу з письма, який був опанований студентами за семестр або рік навчання. Це
надасть можливість розглянути всі характеристики тестових завдань з писемного мовлення.
Характеризуючи тестові завдання з писемного мовлення для вимірювання дійсного рівня
сформованості вмінь писемного мовлення у студентів-першокурсників педагогічного університету, ми
беремо до уваги результати досліджень, проведених в роботах Л.В. Банкевич (1981), В.О. Коккоти
(1989), О.П. Петренко (1995), Н.С. Саєнко (1998), О.П. Петращук (1999). Вважається, що кожне тестове
завдання, незалежно від його типу, повинно супроводжуватися зовнішньою специфікацією або
паспортом завдання. В методиці розроблена загальна схема складання такого паспорта на основі різних
критеріїв класифікації тестових завдань, причому найважливіша роль належить критерію структури і
способу фіксування відповіді [2: 76]. З огляду на прийняті в методиці критерії класифікації тестових
завдань, критеріями класифікації тестових завдань з писемного мовлення є: форма пред’явлення стимула
(вербальна / невербальна); форма відповіді студентів (вербальна / невербальна); мова пред’явлення та
відповіді (за результатами проведеного нами анкетування – англійська); лінгвістичний рівень відповіді
(слово, ПФЄ, текст); спосіб фіксування відповіді, який є основою визначення типів тестових завдань.
Так, з точки зору структури і способу фіксування відповіді, тестові завдання з писемної мови
поділяються на тестові завдання з напівпродукованою і продукованою відповіддю. В основі такого
розподілу лежить природа речення. Так, напівпродукованою відповіддю вважають таку, що має обсяг від
слова до речення (висловлювання), продукованою відповіддю – писемне висловлювання обсягом більше,
ніж речення (висловлювання), тобто відповідь обсягом ПФЄ і тексту. Залежно від обсягу відповіді
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тестованого, побудовані писемні висловлювання можуть бути обмеженими або поширеними [3: 90].
Залежно від характеру діяльності студента-першокурсника по створенню письмового продукту, яка
вимагається від нього під час виконання тестового завдання, ми пропонуємо диференціювати цей вид на
: 1) тестові завдання I групи – особистісні продуковані (необмежені) / напівпродуковані (обмежені); 2)
тестові завдання II групи – зовнішні продуковані (необмежені); 3) тестові завдання III групи – клішовані
напівпродуковані (обмежені).
З урахуванням цих критеріїв до кожного з тестових завдань з писемного мовлення для використання
під час підсумкового тестування паспорт специфікації може містити такі параметри:
1)
тип тестового завдання;
2)
стимул завдання: форма пред’явлення матеріалу (вербальна і невербальна, у зоровій,
аудіальній модальності), мова пред’явлення, лінгвістичний рівень (слово, ПНЄ, речення);
3)
реакція на завдання: форма відповіді студентів, спосіб фіксування відповіді і характер:
особистісні продуковані (необмежені) / напівпродуковані (обмежені); зовнішні продуковані
(необмежені), клішовані напівпродуковані (обмежені).
Таким чином,
опис характеристик кожного тестового завдання може даватися згідно з
специфікаціями. При цьому тестові завдання можуть розроблятися за спеціальною схемою-матрицею,
яка запропонована в роботі О.П. Петращук [3: 152]. Так, автор вважає, що розробка матриці тестового
завдання передбачає визначення певних специфікацій: мети, дефініції конструкту, характеристики
сетінгу, розподіл часу, інструкції, характеристики подачі матеріалу, характеристики очікуваної відповіді,
метод оцінювання відповідей. Нагадаємо, що під специфікаціями тесту у практику тестування розуміють
такі характеристики тесту або тестового завдання, які визначають його мету, тип, вид і є певним
еталоном для розробника тесту, який, у свою чергу, є основою для встановлення конструктної валідності
[4: 9]. У специфікаціях тестових завдань у тесті з писемного мовлення враховуються особливості
інтеракціонального підходу до тестування, його комунікативна спрямованість.
Ми вважаємо можливим використання ідеї розробки схеми комплексу тестових завдань з писемного
мовлення для студентів-першокурсників педагогічного університету, модифікувавши її згідно із
специфікою тестового контролю у навчанні англійської мови у педагогічному університеті. Слід
акцентувати увагу, що досліджуваний комплекс тестових завдань з писемного мовлення призначено для
визначення сформованості відповідних вмінь у студентів I курсу педагогічного університету під час
проведення підсумкового тестування. Аргументами на користь останнього виступають вимоги чинної
програми з англійської мови для інститутів / університетів [1:18] та наявність повної структури (поточні
тести, наприклад, мають скорочену структуру), що надасть можливість розглянути всі характеристики
тестових завдань.
Отже, визначаючи ці характеристики, уточнимо зміст специфікацій, які можуть варіюватись у різних
типах тестових завдань з писемного мовлення, а саме: мета, конструкт, інструкція, форма подачі
матеріалу, режим і термін виконання.
Так, мета тестового завдання полягає у вимірюванні рівня сформованості вмінь писемного мовлення
у таких жанрах висловлювання як написання листа / листівки; складанні нотаток; написанні інструкції;
автобіографії; короткого твору; короткої розповіді; описі людей, процесів, об’єктів, явищ.
Дефініція конструкту визначає окреме макровміння створювати писемний продукт (макровміння
написати англійською мовою інструкцію, макровміння написати неофіційного листа тощо). До
конструкту, що вимірюється тестом навчальних досягнень в системі тестового контролю, можуть
входити навички і види мовлення. В свою чергу, вміння мовлення можуть розглядатися як на макрорівні,
так і на мікрорівні, що повинно бути також враховано у визначенні дефініції конструкту. Нагадаємо, що
конструкт розглядається тестологами як компонентне і як глобальне утворення [5: 48]. Ми поділяємо
думку тих вчених, які пропонують розглядати конструкт компонентно [3; 5], і вважаємо необхідним
включити тематичність до компонентів, що входять до конструкту. Така необхідність пояснюється тим,
що в нашому дослідженні розробка комплексу тестових завдань для визначення реального рівня
сформованості вмінь писемного мовлення пов’язується з темами, які вивчаються студентами на першому
курсі педагогічного університету (тобто кожна тема зумовлює використання певних типів тестових
завдань). Перелік цих тем міститься в новій програмі з англійської мови для інститутів / університетів
[4: 18].
Інструкцію до тестових завдань з писемного мовлення, згідно з результатами проведеного нами
опитування, потрібно давати англійською мовою (що було підтверджено 40 викладачами англійської
мови Житомирського університету).
Щодо розподілу часу, то він залежить від цілей і обмежується рамками аудиторного заняття. Ось
чому чинна програма з англійської мови для інститутів / університетів лімітує час на виконання
тестового завдання з писемного мовлення від 1,5 до 1,30 годин.
Наступна специфікація – режим виконання тестового завдання. Так, тестове завдання з писемного
мовлення виконується кожним тестованим в індивідуальному порядку.
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Специфікацією, що варіюється у тестовому завданні, є форма подачі матеріалу. Так, за формою
матеріал може подаватися нами вербально або невербально (тобто у вигляді картинок, схем, малюнків,
таблиць).
Характер подачі матеріалу тестових завдань має вплив на відповіді тестованих. У зв’язку з цим
виникає потреба у пошуку надійних методів їх оцінювання. Тестологами пропонується 2 підходи до
оцінювання відповіді тестованих – за схемою і за критеріально-рейтинговою шкалою [6: 124]. Специфіка
цих підходів зумовлює особливості методу оцінювання і процедури нарахування балів за виконання
тестового завдання. Схема дає можливість для оцінки відповідей об’єктивним методом (визначається
еталон очікуваної відповіді по кожному пункту тестового завдання і процедура нараховування балів).
Схема може бути використана в тестових завданнях з напівпродукованою відповіддю, які можуть мати
один варіант відповіді, тобто можливе застосування ключа. У нашому випадку – це тестові завдання I
групи - клішовані, до яких належить тестове завдання типу інструкція. Проаналізувавши праці ряду
зарубіжних авторів ( Alderson 1995; Heaton 1997; Hudson, Lynch 1984), ми вважаємо за потрібне
використати аналітичну критеріально-рейтингову шкалу в оцінюванні тестових завдань II і III групи –
особистісних, до яких можна віднести тестові завдання типу: написання листа, написання автобіографії,
складання нотаток та зовнішніх: тестові завдання типу: написання твору, написання короткої розповіді,
опис людей, процесів, об’єктів, подій. Тестові завдання I і II групи оцінюватимуться нами суб’єктивним
методом на основі визначених критеріїв і балів, що нараховуватимуться як показники якості відповіді
згідно з цими критеріями. Такими критеріями нами вважатимуться критерії, запропоновані К. Трібблом (
Tribble 1996), а саме: зміст, організація, лексика, мова, механіка. Визначені нами типи тестових завдань
оцінюватимуться балами від 2 до 5 в залежності від їх відповідності переліченим критеріям.
Отже, розроблені тестові завдання сприятимуть вирішенню питання вимірювання реального рівня
сформованості письмових умінь студентів першого курсу мовних факультетів державного університету.
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НОВІТНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ ЛІНІЙНОГО
ПРОГРАМУВАННЯ
У середовищі Delphi створений навчально-контролюючий комплекс із розвинутим інтерфейсом для
вивчення методу потенціалів розв’язування транспортної задачі та здобуття практичних навичок
використання обчислювальної техніки в економічних дослідженнях
Більшість завдань, що постають перед сучасним суспільством, пов’язані з явищами, що керуються на
підставі свідомо прийнятих рішень. Сучасне планування і випуск продукції на рівні окремих
підприємств, а також на вищому – макроекономічному – рівні супроводжується наростаючими
інформаційними потоками, які надходять до економічних та управлінських установ для опрацювання і
аналізу з метою пошуку найкращих варіантів розвитку виробництва й прийняття оптимальних рішень.
Математичні аспекти моделювання і дослідження цих проблем в умовах обмежених можливостей, є
сферою діяльності математичного програмування [1]. Розробкою і практичним впровадженням методів
найбільш ефективного керування організаційними системами займається дослідження операцій [2].
Вивчення методів оптимізації та дослідження операцій передбачено державними стандартами освіти і
навчальними планами підготовки фахівців з інформатики та управління економікою і бізнесом [3, 4].
Входження України до Болонського процесу передбачає впровадження кредитно-модульної системи
організації навчального процесу з широким впровадженням новітніх технологій навчання на основі
використання комп’ютерних та інформаційних систем. Для підготовки висококваліфікованих фахівців,
які вільно володіють комп’ютерною технікою та вміло використовують її у своїй виробничій діяльності,
доцільно використовувати сучасні технічні засоби навчання, а саме комплекси навчаючих програм для
персональних комп’ютерів. Такий підхід дає можливість індивідуалізувати процес навчання і контролю
рівня знань, а також широко впроваджувати дистанційне та самостійне навчання.
Робота присвячена розробці методики вивчення транспортної задачі з використанням розробленого
авторами навчаючо-контролюючого комплексу. Транспортна задача як один із різновидів задачі
лінійного програмування може бути розв’язана за допомогою алгоритму симплекс-методу. Однак,
внаслідок практичної важливості цієї задачі та специфіки обмежень для її розв’язування розроблений
більш простий варіант симплекс-методу – метод потенціалів [5: 173].
Розглянемо транспортну задачу за критерієм вартості.
Підприємцю треба перевезти певну кількість одиниць однорідного товару із різних складів у деякі
магазини. Кожному із цих магазинів потрібна визначена кількість одиниць товару, за умови, що кожний
із складів може виділити тільки певну кількість такого товару. Відома також вартість перевезення товару
зі складу в магазин. Потрібно за наявних умов спланувати перевезення товару так, щоб затрати були
мінімальними.
Побудуємо математичну модель такої задачі. Маємо m пунктів відправлення A1 , А2 ,..., Аm і n
пунктів призначення B1 , B 2 ,..., B n . Нехай a i – кількість товару, що зосереджений в пункті Ai
( i = 1,2,..., m ), а b j – кількість вантажу, очікуваного в пункті B j ( j = 1,2 ,..., n ). Умова замкненості
a1 + a 2 + ... + a m = b1 + b2 + ... + bn означає, що сумарний запас товару дорівнює сумарній потребі в ньому.
Крім чисел a i , b j , задано ще величини с ij – так позначаємо вартість перевезення однієї одиниці товару
з пункту Ai в пункт B j . Потрібно знайти оптимальний план перевезень, тобто розрахувати, скільки
товару потрібно перевезти із кожного пункту відправлення в кожний пункт призначення, щоб сумарна
вартість перевезень була найменшою. Невідомими в задачі є m´ n невід’ємних чисел x ij
( i = 1,2 ,..., m ; j = 1,2 ,..., n ), де x ij – кількість вантажу, призначена до відправлення з Ai в B j . Зведемо їх у
таблицю 1.
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Перевезення

в B1

в B2

…

в Bn

із A1

x11

x12

…

x1n

із A2
…
із Am

x 21
…
x m1

x 22
…
xm2

…
…
…

x 2n
…
x mn

Потреби

b1

b2

…

bn

Таблиця 1.
Запаси
a1
a2
…
am

å ai = å b j

Оскільки сумарний обсяг товару, відправленого з Ai у всі пункти споживання, повинен дорівнювати
a1 , то маємо співвідношення x11 + x12 + ... + x1n = a1 .
Подібні співвідношення мають місце для пунктів A2 ,…, Am . Отож, невідомі нашої задачі повинні
задовольняти m рівнянням
x11 + x12 + ... + x1n = a1 ü
ï
x 21 + x 22 + ... + x 2 n = a 2 ï
(1)
ý
...................................
ï
x m1 + x m 2 + ... + x mn = a m ïþ
Але потрібно враховувати, що загальна кількість товару, доставленого в B1 з усіх пунктів
відправлення, повинна дорівнювати b1 , тобто x11 + x 21 + ... + x m1 = b1 .
Подібні співвідношення мають місце для пунктів B 2 ,…, B n . Це приведе до n рівнянь
x11 + x 21 + ... + x m1 = b1 ü
ï
x12 + x 22 + ... + x 2 m = b2 ï
ý
................................... ï
x1n + x 2 n + ... + x mn = bm ïþ

(2)

Із пункту Ai у пункт B j відправляємо x ij одиниць товару, вартість перевезення однієї одиниці
дорівнює c ij . Отож, перевезення з Ai в B j коштує c ij x ij , а загальна вартість усіх перевезень буде
m

n

S = åå c ij x ij .

(3)

i =1 j =1

Таким чином, приходимо до класичної задачі лінійного програмування: серед невід’ємних розв’язків
системи рівнянь (1),(2) знайти такий, що мінімізує лінійну функцію (3).
Для розв’язання транспортної задачі методом потенціалів скористаємось алгоритмом, що випливає із
теорем, наведених у [5:167-181]:
1. Знаходження першого базису методом північно-західного кута. Формуємо початковий план, в
якому рівно m + n - 1 елементів, кожен з яких або додатне число, або нуль. Будемо послідовно міняти
величини xij , починаючи із клітинки (1,1). На кожному кроці, незважаючи на тарифи, призначаємо
перевезення з одного пункту відправлення до одного пункту призначення так, щоб або вичерпався запас
вантажу в першому пункті, або задовольнились потреби у вантажі в другому пункті. У будь-якому з цих
варіантів один із пунктів виключимо із подальшого розгляду. Пункти Am і B n повинні бути виключені
одночасно.
2. Знаходження потенціалів a k , b l і непрямих вартостей c ¢pq = a p + b q .
Необхідно подати функцію S у вигляді
S = å s pq x pq + S ,
(4),
p ,q

де s pq коефіцієнти при вільних невідомих. Щоб знайти

s pq

зіставимо кожному пункту відправлення Ai

деяку величину a i ( i = 1,2,..., m ) – "потенціал" пункту Ai . Аналогічно, кожному з пунктів призначення
Bj
b
B
зіставимо величину j ( j = 1,2,..., n ) – "потенціал" пункту j . Пов’яжемо ці величини між собою
наступним чином: для кожного базисного невідомого х kl складемо рівняння
a k + b l = c kl ,
(5),
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в якому c kl позначає, як і раніше, вартість перевезення одиниці товару з пункту Ak у пункт Bl .
Сукупність рівнянь виду (5), складених для всіх базисних невідомих х kl , утворить систему лінійних
рівнянь. У цій системі m + n - 1 рівнянь (стільки, скільки маємо базисних невідомих) і m + n невідомих
a k , b l (стільки, скільки маємо пунктів відправлення і пунктів призначення, разом взятих).
Зафіксуємо який-небудь один розв’язок ( a 1 ,...,a m , b1 ,..., b n ) системи рівнянь (5), а потім для кожного
вільного невідомого x pq обчислимо суму a p + b q .
Позначимо цю суму через c ¢pq : a p + b q = c ¢pq і назвемо її непрямою вартістю (на відміну від
справжньої вартості c pq ).
3. Обчислення різниць S pq = c pq - c ¢pq .
У виразі (4) коефіцієнти при вільних невідомих дорівнюють S pq = c pq - c ¢pq . Якщо всі величини S pq
невід’ємні, то початковий базисний розв’язок буде оптимальним і переходимо до пункту 6. Якщо ж серед
них є від’ємні, наприклад S p0 q0 , то переходимо до наступного базису.
4. Вибір вільної клітинки, що відповідає від’ємній різниці S pq , і побудова циклу перерахунку для цієї
клітинки.
Будемо збільшувати x p0 q0 (залишаючи інші вільні невідомі рівними нулю). Якщо за таких умов одне
із базисних невідомих, наприклад x k0l0 , перетвориться в нуль, то переходимо до нового базису,
виключаючи із старого базису невідоме x k0l0 і вводячи замість нього x p0 q0 .
5. Знаходження нового базисного розв’язку і нового значення функції S . В отриманому плані знову
буде m + n - 1 базисних клітинок. Наступним виконуємо крок 2.
6. Виписуємо отриманий оптимальний план у вигляді i , j , х ij для всіх клітинок, де х ij > 0 .
Підраховуємо вартість цього плану (значення функції S ).
Наведений алгоритм реалізований у середовищі Borland Delphi [6] у вигляді навчальноконтролюючого комплексу TRANSPORT_Z із вивчення і розв’язування транспортної задачі методом
потенціалів.
Створений комплекс функціонально містить такі розділи:
- виклад теоретичного матеріалу;
- контроль отриманих знань;
- програма методу потенціалів, суть якого полягає в цілеспрямованому переході від одного до іншого
базового розв’язання транспортної задачі з метою пошуку оптимального плану у відповідності з
викладеним алгоритмом 1-6.
Структурно комплекс має три базові модулі, що підпорядковані головному проекту. Його форма
забезпечує керування всім навчально-контролюючим комплексом.
Після запуску програми з’являється вікно з головним меню, яке має розділи "Теорія", "Обчислення",
"Вихід" (рис. 1). Натискуючи кнопки з назвами розділів, користувач може перейти до відповідних
розділів програми.

Рис. 1
Розділ "Теорія" містить роз’яснення суті і алгоритму методу потенціалів, приклади розв’язування
транспортної задачі цим методом (рис. 2). Він передбачає два підходи до вивчення теоретичної та
практичної частини: почати спочатку; розглянути обрану тему (рис. 3). Режим перегляду теорії полягає у
наданні відповідних тематичних сторінок у вигляді текстової інформації. Передбачена можливість
користувачу переходити по сторінках уперед і назад, переглядаючи теорію з початку або з кінця теми, у
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будь-який момент зупинити вивчення теми, натискуючи на кнопки "Назад", "Вперед" і "Вихід"
відповідно (рис. 4). Це надає можливість індивідуалізувати та диференціювати процес навчання
студентів (можливо, учнів), різних за нахилами, інтересами та здібностями. У результаті навчання з
використанням комплексу, вони засвоюють матеріал відповідно до індивідуальних особливостей
сприймання, а, отже, за власним планом та у власному темпі.
Вивчення теоретичної частини методу потенціалів завершується системою ретельно дібраних
контрольних запитань, що охоплюють усі розглянуті розділи.

Рис. 2

Рис. 3
Розділ "Обчислення" використовується для запуску в дію допоміжної форми "Обчислити", що
застосовується для розв’язування транспортної задачі. Користувач вводить умову задачі: задає кількість
пунктів відправлення і призначення, їх відповідні запаси і потреби та вартість перевезення.

Рис. 4
Розв’язування транспортної задачі передбачено, за вибором користувача, в одному з двох режимів:
власне, саме розв’язування задачі та навчальне розв’язування із демонстрацією всіх проміжних
результатів, що подається у вигляді послідовності таблиць (див. рис 5).

Рис. 5
У результаті виконання програми на екрані отримують найменше значення функції S та
оптимальний план розв’язку задачі (рис 6).
У разі неправильного введення умови задачі з клавіатури (наприклад, порушення умови замкненості
задачі) з’являється відповідне повідомлення.
Розділ "Вихід" дозволяє завершити роботу з комплексом і містить відомості про програму.
Розроблений навчально-контролюючий комплекс TRANSPORT_Z пропонується використовувати як
технічний засіб навчання під час вивчення методів лінійного програмування, дослідження операцій та
здобуття практичних навичок використання обчислювальної техніки в економічних дослідженнях.
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О.Є. Мисечко,
кандидат педагогічних наук, доцент,
(Житомирський державний університет)
ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ЗМІСТІ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ
Аналізується сутність поняття стратегічної компетенції у змісті професійної підготовки вчителя
іноземної мови як важливого чинника успішної реалізації Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної
освіти. Розглядаються види комунікативних і навчальних стратегій.
У сучасних умовах розвитку загальноєвропейської і глобальної взаємодії та інтеграції знання
іноземних мов і їх викладання визначається як один з пріоритетних напрямів освітньої діяльності держав
світу. Ініціативи представників європейських країн у виробленні єдиних стандартів щодо рівнів
володіння іноземною мовою, висунуті ще в 1971 р., набули сьогодні певної завершеності у вигляді
Загальноєвропейських Рекомендацій з питань вивчення, викладання та оцінювання мови.
Успішна реалізація цих рекомендацій на теренах шкільної освіти в Україні значною мірою залежить
від рівня кваліфікації та професійної підготовки вчителя іноземної мови. А інноваційний характер
процесу покращення якості спілкування між європейцями з різною мовою та культурним підґрунтям
засвідчує необхідність реформування вітчизняної професійної підготовки вчителя іноземної мови
відповідно до загальноєвропейських вимог до мовної освіти.
У центрі сучасної професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови має стояти
формування у нього теоретичних і практичних засад для успішного навчання в умовах шкільної освіти і
підготовки учнів до здійснення в реальних життєвих умовах міжкультурного іншомовного спілкування.
Стратегічна компетенція розглядається сьогодні як одна із складових такого спілкування. Вона
включена в новій шкільній програмі з іноземної мови, виданій в Україні в 2001 р. з урахуванням
Рекомендацій Ради Європи, до складу комунікативної компетенції, яка забезпечує можливість
міжкультурної комунікації.
Зростаюча актуальність стратегічного забезпечення процесу навчання міжкультурного іншомовного
спілкування спонукає до спеціальної розробки поняття стратегічної компетенції у змісті професійної
підготовки вчителя іноземної мови.
Аналіз стану вивчення проблеми формування у майбутнього вчителя іноземної мови поняття про
стратегічну компетенцію дозволяє стверджувати, що в українській педагогічній літературі він є
недостатнім хоча б з тієї причини, що широкий загал теоретиків і практиків у галузі мов лише нещодавно
розпочав своє знайомство із структурою параметрів і категорій, які характеризують сучасний
загальноєвропейський підхід до процесу вивчення, викладання та оцінювання мови і деталізують вимоги
щодо здатності користуватися мовою в контексті міжкультурної комунікативної компетенції та щодо
знань, умінь і навичок, необхідних для цього.
Значно краще поняття стратегічної компетенції розроблене у західних наукових дослідженнях,
розпочатих у 70-х роках минулого століття: Hymes (1972), Canale and Swain (1980), Taylor (1988), van Ek
(1986), Bialystok (1990, 1991), Little (1996) та інших.
З огляду на актуальність зазначеної вище проблеми і недостатню її вивченість метою нашої статті є
дослідження сутності і змісту поняття стратегічної компетенції у контексті Загальноєвропейських
Рекомендацій з мовної освіти і в більш широкому контексті сучасних методичних розробок у галузі
комунікативної компетенції для більш активного використання цього поняття у професійній підготовці
майбутнього вчителя іноземної мови.
Процес ознайомлення майбутнього вчителя зі змістом стратегічної компетенції у складі
комунікативних мовленнєвих компетенцій доцільно розпочати з аналізу сучасного розуміння методичної
сутності самого поняття "стратегія". Це поняття розглядається, зокрема, як "певним чином організована,
цілеспрямована та керована лінія поведінки, обрана індивідом для виконання завдання, яке він/вона
ставить собі сам / сама, або з яким він / вона стикається" [1: 10]. Стратегія як спосіб діяльності виступає
одним з ключових понять у прийнятому у Загальноєвропейських Рекомендаціях (ЗЄР) діяльнісноорієнтованому підході до вивчення мови, оскільки саме вона пов’язує завдання, які користувачеві мови
слід виконати у специфічному контексті й конкретних умовах, з тим, яким чином він усвідомлює чи
уявляє певну ситуацію, і тим, які свої компетенції і як він використає для виконання цього завдання.
Іншими словами, стратегії діють "як зв’язок між ресурсами того, хто навчається (компетенціями), і тим,
що він / вона може з ними робити (види комунікативної діяльності)" [1: 25].
Слід підкреслити, що поняття стратегічної компетенції з’явилося у складі комунікативної компетенції
майже з самого початку розробки цієї методичної категорії. Так, Canale (1983) згадує про чотири
компоненти комунікативної компетенції: граматичну, соціолінгвістичну, дискурсивну і стратегічну [2].
© Мисечко О.Є., 2004
174

О.Є. Мисечко. Поняття стратегічної компетенції у змісті сучасної професійної підготовки вчителя
іноземної мови у ВНЗ

Bachman (1991) розглядає стратегічну компетенцію поряд з мовною компетенцією та
психофізіологічними механізмами забезпечення комунікативної діяльності [3].
Проте, як зазначає С.Річ (Sarn Rich, 2004), серед усіх видів компетенцій стратегічна компетенція
певний час перебувала в ролі Попелюшки в очах західних лінгвістів порівняно з граматичною і
соціолінгвістичною компетенціями. Під нею розумілися головним чином вербальні і невербальні
комунікативні стратегії, спрямовані на компенсацію порушень у комунікації через невміння або
недостатню компетенцію (Canale and Swain 1980).
У публікаціях останніх десятиріч (van Ek 1986, van Ek and Trim 1990) стратегічна компетенція є
однією вже з шести складових комунікативної компетенції поряд з лінгвістичною, соціолінгвістичною,
дискурсивною, соціокультурною та соціальною компетенціями. Як свідчить аналіз сучасних досліджень,
спрямування навчального процесу на формування комунікативної компетенції при вивченні іноземної
мови і включення стратегічної компетенції до її складу є не виключно європейською тенденцією, а
характеризує загальноприйнятий підхід до викладання мов у світі. Так, Вашингтонський ресурсний
центр NCLRC (The National Capital Language Resource Center, Washington, DC) підкреслює, що
викладання мови у Сполучених Штатах Америки ґрунтується на ідеї формування здатності
використовувати мову відповідно до комунікативних цілей і розглядає комунікативну компетенцію як
суму чотирьох складових: лінгвістичної, соціолінгвістичної, дискурсивної та стратегічної компетенцій.
Для вчителів іноземної мови у нашій країні проблема здійснення комунікативного підходу при
навчанні іноземної мови є актуальною вже понад 20 років. Орієнтація професійної підготовки
майбутнього вчителя іноземної мови на організацію особистісно і діяльністно спрямованого опанування
учнями іншомовним спілкуванням посилилася з виходом у 2001 р. нової програми з іноземних мов для
загальноосвітніх навчальних закладах, у якій необхідність формування в учнів міжкультурної
комунікативної компетенції декларується як головна практична мета навчання іноземної мови.
Структура комунікативної компетенції в новій шкільній програмі максимально наближена до
Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, і стратегічна компетенція відіграє в ній важливу
роль поряд з дискурсивною, мовною та мовленнєвою, соціокультурною та соціолінгвістичною
компетенціями.
У цьому зв’язку в процесі вивчення у вищому навчальному закладі майбутніми вчителями курсу
методики шкільного викладання іноземної мови доцільно більш детально ознайомити їх з видами
стратегічної компетенції, які використовуються при навчанні іноземної мови. У Загальноєвропейських
Рекомендаціях головна увага спрямована на комунікативні стратегії, які розглядаються як спосіб
виконання комунікативних завдань. Прогрес у вивченні мови, як зазначено в ЗЄР, "виявляється з
більшою очевидністю у здатності учня виконувати безпосередньо мовленнєву діяльність та оперувати
комунікативними стратегіями" [1:57]. Перед учителем стоїть завдання допомогти учням оволодіти
певними комунікативними стратегіями, які б дозволили їм успішно здійснювати різні види
комунікативної мовленнєвої діяльності: сприймання (рецептивні стратегії), продукування (продуктивні
стратегії), інтеракцію (інтерактивні стратегії), медіацію (посередницькі стратегії).
У контексті сучасного підходу до мовної освіти вчителеві слід мати на увазі, що вибір стратегії
залежить як від виду комунікативної мовленнєвої діяльності, так і від етапів, за якими будується будьяка діяльність: планування, виконання, оцінювання результату, корекція. Різноманітні види
комунікативних стратегій, необхідні для поетапного здійснення виділених у ЗЄР видів комунікативної
діяльності, можна систематизувати у такому вигляді:
Вид
стратегії
Етап
діяльності

Продуктивні
стратегії (усне і
письмове
монологічне
мовлення)

Етап
· Активізація
плануван внутрішніх ресурсів з
ня
можливою
свідомою
попередньою
підготовкою
· Врахування
особливостей аудиторії
при виборі
стилю,
структури
дискурсу,
формулювань

Рецептивні
стратегії
(аудіювання,
читання)

· Активізація
лінгвістичних
та
загальнокультурних
знань
· Імовірнісне
передбачення
організаційної
структури та змісту
інформації
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Інтерактивні
стратегії (усне і
письмове
діалогічне
мовлення)
· Активізація
можливих варіантів
розгортання
комунікативної
взаємодії
· Визначення
прогалин у точках
зору
та
наявній
інформації
між
співрозмовниками

Посередницькі
стратегії (усний
та письмовий
переклад,
реферування,
переказ)
· Попередня
організація
та
максималізація
ресурсів
· Підбір опор
· Підготовка
тематичного
словника (глосарія)
· Врахування
потреб
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· Підготовка
допоміжних засобів
· При наявності
необхідних засобів –
розширення завдання
· Уточнення
комунікативного
наміру
Етап
· Використання
виконання стратегії ухиляння та
компенсаторних
стратегій: спрощення,
наближене
висловлювання,
перефразування,
описове
формулювання,
уподібнення
рідної
мови іноземній тощо
· Використання
традиційних кліше
· Експериментування
з мовними одиницями,
в яких не зовсім
впевнений
Етап
· Моніторинг
оцінювання успішності
результату висловлювання
за
допомогою
виразу
обличчя, жестів і дій
слухача тощо

· Самокорекція

· Планування
дій

· Ідентифікація
отримуваної
лінгвістичної
та
екстралінгвістичної
інформації
· Виведення
з
отриманої інформації
загального розуміння
· Побудова гіпотези
стосовно
комунікативного
наміру контексту

своїх співрозмовників
· Встановлення
одиниці
об’єму
інтерпретованого
матеріалу

черги
· Передача
іншому
учаснику
взаємодії
· Міжособистісна
співпраця
для
підтримання
комунікативної
взаємодії
· Досягнення
взаємного розуміння
· Апелювання
до
співрозмовника
по
допомогу

· Перевірка гіпотези · Моніторинг
відповідності
взаємодії
першочерговому
задуму
· Моніторинг
результативності
й
успішності взаємодії
· Повернення
до
початкового етапу з
метою
повторного
перегляду гіпотез

· Одночасна
переробка
отриманого об’єму
інформації
й
спрямування уваги
на наступний
· Занотовування
можливих
варіантів,
еквівалентів
· Ліквідація
прогалин

· Перевірка
смислової
узгодженості
оригінального
варіанту
інтерпретації
· Перевірка
адекватності
використаних
мовних засобів
· Уточнення
використанням
словників,
тезаурусів
· Консультації
експертами,
джерелами

й

· Надання чи запит
з
розяснення
на
смисловому
чи
лінгвістичному рівні
з
· Розв’язання
непорозуміння
· Відновлення
спілкування
Існує думка, що володіння стратегічною компетенцією дозволяє здолати більшою мірою
соціокультурні утруднення, ніж пізнавальні чи психолінгвістичні (S.Rich 2004). Проте сучасні
дослідження доводять, що саме достатньо розвинута стратегічна компетенція дозволяє людині
справитися з неочікуваними у пізнавальному чи психологічному плані проблемами в процесі
непідготовленого мовлення, коли можливість скористатися готовими рішеннями є надзвичайно
обмеженою. Скажімо, у випадку виникнення перешкоди (мовного чи соціокультурного характеру) під
час вирішення поставленої комунікативної задачі можна використати стратегічні напрямки, які
характеризують два способи людської поведінки. Один з них – обминути перешкоду, уникнути ризику
шляхом зміни мети свого мовлення, пристосування її до своїх наявних можливостей і компетенцій
(редуктивний стратегічний напрямок). Інший – спробувати здолати перешкоду, не змінюючи своєї
комунікативної мети, а, навпаки, розширюючи свої комунікативні ресурси (стратегічний напрямок
досягнення).
Як зазначає Л. Маріані [4], редуктивні стратегії можуть застосовуватися як на рівні змісту
висловлювання (уникнення певної теми, згортання повідомлення, підміна значення) чи процесу
висловлювання, так і на рівні соціальної поведінки (наприклад, нехтування правилами ввічливості).
Етап
корекції

176

О.Є. Мисечко. Поняття стратегічної компетенції у змісті сучасної професійної підготовки вчителя
іноземної мови у ВНЗ

Якщо вчитель націлює свою роботу на збагачення комунікативного потенціалу учнів, розширення
їхньої мовної компетенції, то він повинен спрямовувати їхні зусилля на розвиток стратегій досягнення.
Стратегії досягнення проявляються на рівні слова, речення, дискурсу. На рівні слова / речення це можуть
бути: запозичення з іншої мови (в т.ч. рідної); уподібнення слова рідної мови іншомовному за
допомогою вимови чи додавання іншомовних морфем або перенесення інтонаційного малюнку речення з
однієї мови в іншу без необхідних структурних змін, а також уживання так званих "зрадливих друзів
перекладача". До використання учнями подібних стратегій учитель повинен відноситися з розумінням і
оцінювати їх як свідчення процесу оволодіння учнями особливостями іноземної мови. Більш доцільно
навчати учнів застосовувати стратегії типу "генералізація", "перефразування", "підбір
синонімів / антонімів", "реструктурування".
На рівні дискурсу в учнів можуть виникати проблеми при ініціюванні / завершенні мовлення,
підтриманні розмови, вираженні почуттів і ставлення, керуванні взаємодією, з’ясовуванні ситуації і
намірів тощо. До числа стратегій досягнення, які слід формувати в учнів для успішного розв’язання
подібних проблем, належать, перш за все, стратегії співробітництва, які є соціолінгвістичними за своїм
характером: звернення за допомогою, розподіл ролей, досягнення консенсусу, з’ясування наявності
взаємного розуміння тощо.
У цілому можна зробити висновок, що оволодіння стратегічною компетенцією досягнення є
продуктивним шляхом підвищення рівня комунікативної компетенції, оскільки наближає тих, хто вивчає
іноземну мову, до реальної ситуації, в якій спілкуються носії мови. Класичним є зразок з уживанням в
англійській мові слів ‘thing’ та ‘stuff’ для позначення безлічі речей, назва яких не спадає на думку
негайно в ході висловлювання. При обмежених мовних ресурсах, якими володіють початківці у вивченні
іноземної мови, вміння використовувати комунікативні стратегії дає їм можливість підвищити свою
комунікативну компетенцію.
У даному контексті постає важливе для підготовки майбутнього вчителя іноземної мови питання: чи
достатнім для формування в учнів стратегічної компетенції досягнення є просто створення ситуацій , в
яких така стратегія проявлялась би спонтанно, чи варто цілеспрямовано організувати на заняттях
практикування у її використанні? На жаль, серед сучасних науково-практичних досліджень поки що
бракує експериментальних підтверджень того чи іншого шляху. Можна лише припустити, що
актуалізація цієї проблеми у теоретичні підготовці майбутнього вчителя спонукатиме його до
цілеспрямованих спостережень, або навіть експериментів у даному напрямку в його практичній роботі.
Важливим у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови є знання про те, що на
сучасному етапі розробки теорії комунікативної компетенції поняття стратегічної компетенції
розвивається в двох напрямах: як комунікативні стратегії та як навчальні стратегії. У той час як
комунікативні стратегії мають на меті цілеспрямоване подолання проблем у спілкуванні (Bialystok,
1990), навчальні стратегії виступають знаряддям оволодіння іноземною мовою в цілому. Тому нерідко
дослідники цієї проблеми розглядають навчальні стратегії як більш широке поняття (M. Lessard-Clouston
1997) або підкреслюють, що використання комунікативних стратегій сприяє розвитку навчальних
стратегій (D.Little 1996).
Виділення навчальних стратегій при опануванні іншомовною комунікативною компетенцією в
окрему групу було запропоноване ще в середині 80-х років минулого століття. У перших дослідженнях
навчальних стратегій (Weinstein and Mayer, 1986), підкреслювалося, що навчальні стратегії – це способи
поведінки і мислення, які впливають на процес переробки учнем інформації [5: 315]. Серед кількох
запропонованих в літературі класифікацій навчальних стратегій (Rubin 1987, Wenden 1987, O’Malley &
Chamot 1990, Stern 1992, Gu 1996) варто зупинитися на класифікації Oxford (1990), у якій виділяються дві
групи: прямі навчальні стратегії та непрямі [6]. До прямих навчальних стратегій належать:
· стратегії запам’ятовування (утворення асоціативних зв’язків, опора на візуальний та звуковий
образи, повторення, застосування фізичних дій, віднаходження в пам’яті необхідної інформації);
· пізнавальні стратегії (практика, рецепція та продукування, аналіз, конструювання тощо);
· компенсаторні стратегії (використання здогадки, подолання утруднень в усному та письмовому
мовленні).
До складу непрямих навчальних стратегій включаються:
· метакогнітивні стратегії (визначенні мети навчання, організація і планування свого навчального
процесу, самооцінка);
· емоційні стратегії (зниження рівня стурбованості, підвищення власної мотивації, володіння
емоціями)
· соціальні стратегії (емпатія, кооперація, розпитування тощо).
Виділення навчальних стратегій в окремий напрямок дослідження засвідчує важливість свідомого
ставлення учнів до навчального процесу і своїх навчальних дій. Цілеспрямований розвиток учителем
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навчальних стратегій учнів сприяє особистісно-діяльнісному спрямуванню навчання, підвищенню рівня
автономності учнів, активізації мислення.
Суттєвим для успішного формування стратегічної компетенції учнів є вміле поєднання вчителем
комунікативних і навчальних стратегій задля вирішення комунікативних задач. Саме це передбачається
новою шкільною програмою, яка трактує стратегічну компетенцію як:
а) "уміння вибирати ефективні стратегії для розв’язання комунікативних завдань", тобто наголошує
на активності того, хто вивчає мову, як користувача у здійсненні своїх комунікативних намірів;
б) " уміння самостійно здобувати та використовувати знання, планувати навчальний процес і
оцінювати свої знання" [7: 5], тобто підкреслює важливість уміння вчитися.
На жаль, чинні шкільні підручники є далеко не найкращою опорою для навчання стратегічної
компетенції. Використання деяких стратегій вимагає від учнів не тільки інтуїції чи мовленнєвої
компетенції, але й аналізу та рефлексії, як, наприклад, метакогнітивні навчальні стратегії. Тому саме від
учителя залежить спрямувати увагу учнів на можливість використання різноманітних стратегій і
необхідність свідомого ставлення до організації своєї мовленнєвої діяльності. У процесі вузівської
підготовки майбутнього вчителя-філолога з проблем методики навчання іноземної мови в школі варто
передбачити в змісті окремих тем, які стосуються формування мовної і мовленнєвої компетенції,
організації шкільного навчального процесу, рекомендації щодо ситуацій, в яких доречним було б
застосування стратегій досягнення, прямих і непрямих навчальних стратегій. На семінарських і
лабораторних заняттях з курсу методики такі рекомендації доцільно переводити в площину практичних
задач, певні навчальні стратегії можуть програватися на рівні мікроуроку.
Розглянуті в запропонованій статті загальні контури проблеми формування стратегічної компетенції
засвідчують важливість включення цієї проблеми у зміст сучасної професійної підготовки майбутнього
вчителя іноземної мови і відкривають широке поле для дослідження і практичного втілення.
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Мисечко О.Е. Понятие стратегической компетенции в содержании современной профессиональной
подготовки учителя иностранного языка в ВУЗ.
Анализируется сущность понятия стратегической компетенции в содержании профессиональной
подготовки учителя иностранного языка как важного фактора успешной реализации Общеевропейских
рекомендаций по вопросам языкового образования. Рассматриваются виды коммуникативных и учебных
стратегий.
Мyssechko O.Ye. The Concept of Strategic Competence within the Framework of Pre-service Professional
Training of Foreign Languages Teachers.
The concept of strategic competence is analyzed within the framework of pre-service professional training of
foreign languages teachers as an important factor of successful implementation of the Common European
Framework of Reference for languages. Types of communicative and learning competence are considered.
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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОГО ШКОЛЯРА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті визначені загальні чинники, які сприяють формуванню особистості старших школярів у
соціокультурному аспекті.
У ряді міст і районів, на регіональному, муніципальному рівнях у рамках реалізації Програми
розвитку виховання вирішується важливе питання: що і яким чином необхідно зробити, щоб об’єднати
зусилля суспільства в інтересах особистості дитини, оскільки духовно-естетичне становлення дітей і
молоді, їх життєве самовизначення – найважливіша складова суспільного розвитку. Сьогодні дуже часто
можна почути від колег: чим виховувати, як виховувати? Є вічні цінності: Життя, Земля, Батьківщина,
Сім’я, Дім, Істина, Праця, Культура, Мир, Добро, Милосердя. Саме на них завжди орієнтувалася і
повинна орієнтуватися сьогодні виховна система школи.
Державний освітній стандарт з іноземної мови підтверджує той факт, що останнім часом починає
складатися національна концепція виховання в нових суспільно-політичних і економічних умовах. Це
виховання людини культури, якій притаманні загальнолюдські цінності, багатство культурної спадщини
минулого народу і народів інших країн, людини, яка прагне до взаєморозуміння з ними, здатної і готової
здійснювати міжособистісне і міжкультурне спілкування, зокрема у процесі вивчення іноземної мови [1].
Щоб виховати школярів у дусі демократії, свободи, особистої гідності, потрібно зі всією
наполегливістю оновити процес виховання. Вихованню повинні сприяти не тільки окремі заходи, які
проводяться після уроків, а й сам навчальний процес. Таким чином, необхідні нові виховні механізми, які
привели б у рух виховну систему.
Рекомендації Ради Європи регламентують нову мовну політику в Україні, яка передбачає виховання в
учнів розуміння та сприймання іномовної культури, порівняння її зі своєю рідною. На думку багатьох
учених (Пасов Ю.І., Бориско Н.Б., Сафонова В.В., Боритко Н.М., Кан-Калік В.А. та ін.), виховання
любові та поваги до своєї рідної культури буде ефективним, якщо ці якості сформовані стосовно
іншомовної культури, тому ці два процеси взаємопов’язані та взаємозалежні. Одним із таких механізмів,
на думку багатьох дослідників, є посилення гуманітарної і практичної спрямованості навчальних
дисциплін, включення в їх зміст матеріалів, які допоможуть школярам засвоїти цінності суспільства і
культури, в якій вони живуть, способи самовизначення в них. Зі сказаного випливає, що в процес
навчання повинні широко включатися культурознавчі компоненти. Предмет "Іноземна мова" займає в
цьому ряду особливе місце. Він не тільки знайомить з культурою країн, мова яких вивчається, але й
шляхом порівняння відтіняє особливості своєї національної культури, знайомить із загальнолюдськими
цінностями. Іншими словами, це сприяє вихованню школярів у контексті "діалогу культур".
Залучення до навчально-виховного процесу матеріалів культури значно підвищує мотивацію
навчання, що дуже важливо, оскільки навчання без мотивації є неефективним. Матеріали культури
сприяють пізнавальній мотивації, тобто школярі не тільки оволодівають програмним матеріалом, але й
знайомляться з невідомими фактами культури, що, безперечно, стимулює їх інтерес. Тому процес
навчання з урахуванням інтересів школярів стає особливо ефективним.
Говорячи про полікультурність, ми повинні розглянути культурознавство як одну з наук, що на
контрастивно-пізнавальній основі вивчає:
·
спосіб життя і варіативність стилів життя країн у полікультурних системах у контексті
соціальних цінностей, норм, традицій і звичаїв;
·
соціокультурний портрет країн, їх народів і мов;
·
ціннісно-смислові аспекти духовної, фізичної і матеріальної культури суспільств, що взаємно
проникають один в один;
·
історико-культурний фон і особливості історичної, етнічної (суперетнічної) пам’яті;
·
культурну спадщину, культурну ідентичність і ментальність народів;
·
соціокультурні аспекти комунікативної поведінки членів культурного суспільства;
·
соціокультурні норми поведінки в умовах міжкультурної комунікації.
Подібні когнітивні знання, загальні для учасників акту спілкування, прийнято називати фоновими
знаннями, нормами поведінки, тобто такими, що тією чи іншою мірою піддаються "акультурації" [2].
Акультурація визначається як процес пристосування до нової культури, що має на меті переорієнтацію
способу думок, особливостей сприймання дійсності, а також установлених норм поведінки [3].
Вивчення культури в соціумі дозволило вченим обґрунтовано виокремити такі взаємопов’язані
функції культури:
© Михайлова О.С., 2004
179

Вісник Житомирського університету. Випуск 19. Педагогічні науки

·
пізнавальна (дозволяє за допомогою різнобічних знань показати повну картину світу);
·
інформаційна (здійснює передачу соціального досвіду поколінь як всередині одного народу,
так і між ними);
·
комунікативна (за допомогою якої людина може вступати в спілкування з іншими людьми в
своїй країні та за її межами);
·
регулятивна, або нормативна (вирішує завдання встановлення певних норм і вимог до всіх
видів діяльності людини);
·
гуманістична (формує замовлений суспільством тип особистості) [4].
Аналіз літератури з даного питання, зокрема робіт Касюка А.Я., Библера В.С., Бім І.Л., Вишневського Є.І., Пассова Ю.І. та інших дає нам змогу дійти до висновку, що наслідком успішного досягнення
виховних цілей у процесі навчання іноземної мови, а також при формуванні умінь іншомовного
спілкування має бути накопичення учнями таких якостей, як:
повага до інших народів, їх культурних, історичних і духовних цінностей і традицій;
загальна культура міжособистісного спілкування, яка проявляється в умінні визначати в процесі
мовної комунікації цілі, задачі і зміст спілкування і вибирати його форму, достатньо вільно
орієнтуватися в мікросфері і ситуації, правильно сприймати і оцінювати партнерів-комунікантів
(враховуючи їх вік, статус, комунікативну спрямованість), а також піддавати аналізу власну роль у
мовному акті та оцінювати результати спілкування;
громадянська позиція, усвідомлення своєї відповідальності перед народом, своєї національної
гідності і рівності націй;
об’єктивне сприймання і оцінка життя у всіх його проявах під кутом зору естетичних цінностей;
етична культура, відповідальність за всі свої думки, вчинки і справи, доброта, порядність,
здатність до переживання і співчуття;
допитливість і пізнавальна активність, розвинена здатність до цілеспрямованої поведінки в
мовній комунікації і використання раціональних способів її реалізації;
здатність об’єктивно оцінювати власну діяльність, зокрема результати спілкування, засобом
самоконтролю, тактовного подолання екстралінгвістичних труднощів, які з’являються в процесі мовного
акту;
свідоме ставлення до оволодіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування;
прагнення до самоосвіти і самовдосконалення, зокрема за допомогою іноземної мови;
соціокультурна компетенція, яка виявляється в прагненні й умінні вступати в комунікацію з
іншими людьми.
Як наслідок, логічно зробити висновок про те, що іноземна мова несе з собою іншомовну культуру, і
вивчення мови є вивченням іншомовної культури, під якою розуміємо всі ті матеріальні і духовні
цінності, що створені і продовжують будуватися суспільством, і що може бути передане учню в
навчальному і виховному аспектах при оволодінні іноземною мовою.
Нова філософія виховання утверджує погляд на особистість як найвищу цінність суспільства. Людина
– мета, а не засіб. Це основна формула гуманізму, що вимагає розвитку в дітей рис, які допоможуть
реалізовувати себе як частку суспільства, як неповторну індивідуальність зі своїми специфічними
запитами, індивідуальними планами самореалізації. Педагогічна політика в системі будь-якої
національної освіти повинна бути спрямована на соціокультурне виховання, що не тільки змінить і
збагатить молоду людину як носія національної культури, але й зробить її всебічно розвиненою і
духовно, й емоційно. "Рідне" і "чуже" зближуються між собою. Це зближення не розщеплює національну
свідомість, не виснажує національних почуттів, а, навпаки, дозволяє краще поцінувати "своє" за рахунок
порівняння з "іншим".
Для досягнення ефективності у міжкультурному спілкуванні недостатньо лише засвоїти мовну
систему і набути мовленнєвих умінь і навичок – необхідно навчитися користуватися мовою відповідно
до умов соціально-культурного середовища носіїв цієї мови, у якому відбувається формування
пізнавальної та комунікативної культури особистості. Відтак, одним із пріоритетних завдань навчання
іноземних мов є формування в учнів соціокультурної компетенції, що передбачає наявність знань про
національно-культурні особливості країни, мова якої вивчається, про норми мовленнєвої та невербальної
поведінки її носіїв, а також вимагає вміння будувати свою поведінку відповідно до цих особливостей і
норм. Сучасна концепція мовної освіти робить важливий акцент на необхідності не обмежувати
вивчення іноземної мови її вербальним кодом, а формувати у свідомості учня "картину світу",
притаманну носієві цієї мови як представникові певної культури й певного соціуму.
Проблемі соціокультурної компетенції присвячено ряд праць, де вона розглядається у контексті
навчання в початковій та основній школі (Н.І. Гез, О.О. Коломінова, З.В. Корнаєва, О.П. Первак,
Ю.І. Пасова), а також навчання у вищих навчальних закладах (Н.Ф. Бориско, Н.Б. Ішханян, С.В. Козак,
Т.В. Опанасенко, В.М. Топалова, Т.А. Третьякова). Старшій школі в цьому аспекті присвячено лише
окремі статті (М.А. Аріян, Н.А. Саланович, В.Л. Скалкін та інші). На наш погляд, саме у
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старшокласників існують найбільші сприятливі дидактично-методичні умови для формування
соціокультурної компетенції відповідно до їх вікових та індивідуальних особливостей, тому що навчання
старших школярів іноземної мови на основі особистісно-діяльнісного підходу, за яким учень у
навчально-виховному процесі виступає суб’єктом пізнання та спілкування, а розвиток особистості
здійснюється з урахуванням його можливостей і нахилів, сприятиме глибинному, системному засвоєнню
іноземної мови.
Суттєвий вплив на формування соціокультурної компетенції має вікова психологія учнів, оскільки
оволодіння іноземною мовою зорієнтоване не лише на комунікативну діяльність, а відтак – на
співрозмовника, і не лише на образ світу, тобто на свідомість, а й на особистість учня [5].
Основною психологічною характеристикою старшого шкільного віку є спрямованість у майбутнє.
Такий учень стоїть на порозі соціальної зрілості, відбувається вибір професії, пов’язаний з особистісною
і пізнавальною "самопідготовкою" до обраного шляху [6]. Більш реальними стають уявлення про вимоги
суспільства до особистості і діяльності, і на місце групових соціальних мотивів стають суспільні.
Поведінка старшого школяра дедалі більше стає цілеспрямовано організованою, свідомою, вольовою,
дедалі більшу роль у ній відіграють стійкі критерії і норми, своєрідні життєві принципи; з’являються
елементи дорослого світосприймання, стійка система цінностей; породжується інтерес до внутрішнього
світу – свого та інших людей; з’являється уміння поставити себе на місце іншої людини і співчувати їй.
Це значить, що формування соціокультурної компетенції може відбуватися за рахунок фонових знань з
інших предметів стосовно вивчення і сприймання чужої культури.
У шкільному навчанні та вихованні, зокрема і в навчанні іноземної мови, не можна не брати до уваги
всіх цих вікових особливостей. Йдеться, передусім, про динаміку мотивів навчальної діяльності, про
вікові розбіжності пам’яті, мислення, уваги і т.д., а також про особистісні риси старшокласників,
пов’язані зі спілкуванням у процесі навчання, з оцінкою і самооцінкою успішності навчальної діяльності.
Оскільки при навчанні іноземної мови роль спілкування особливо важлива, дотримання вікових
характеристик набуває особливого значення: педагогічне спілкування на уроці іноземної мови і поза ним
(між учнями, між учителем і класом) має відповідати вимогам, оптимальним для цього віку [6].
Крім вікових особливостей, при навчанні та вихованні не можна не брати до уваги індивідуальних
особливостей учнів, оскільки старший шкільний вік – це період, найбільш сприятливий для розвитку
моральних і світоглядних установок, системи поглядів на світ, для динамічних змін у світовідчутті,
світосприйманні. У зв’язку з цим саме світоглядні установки старшокласників виступають своєрідними
інтелектуальними каталізаторами засвоєння найбільш соціально й культурно значущих досягнень,
надбань культури, зокрема культури іншого народу.
Психологія оперує чотирма основними поняттями, які мають відношення до індивідуальних
особливостей, – темперамент, характер, здатність і задатки.
В індивідуалізації вимог, які пред’являються до школяра, вчитель повинен враховувати темперамент.
Там, де одного варто різко відчитати, іншому необхідно м’яко докорити. Не можна вимагати від
школяра холеричного темпераменту, нетерплячого, рухливого, щоб він був "тихіше води і нижче трави".
Характер – це система психічних якостей, які "проявляються в типових для даної особистості способах
діяльності, виявляються в типових обставинах" [7]. Характер може мати різну глибину, різну силу,
різний ступінь стійкості і пластичності. Він пов’язаний з темпераментом, але на базі одного й того ж
темпераменту при різних соціальних умовах формування можуть формуватися різні характери. Здатність
– це характеристика особистості, яка забезпечує успішність набуття тих чи інших знань, формування тих
чи інших навичок і вмінь, здійснення того або іншого виду діяльності. Тому дуже важливо дати
можливість старшим школярам "спробувати себе" в різних видах діяльності, до яких вони тягнуться.
Задатки – це природні нахили до тієї або іншої діяльності, які учні повинні реалізовувати і розвивати на
уроці і поза ним. Усе це сприяє формуванню соціокультурної компетенції старшокласників і може
слугувати надійною основою для активної індивідуально-спрямованої комунікативно-пізнавальної
діяльності учнів як суб’єктів навчання, для сприймання та аналізу соціокультурної інформації. Це
потребує, звичайно, відповідної організації навчально-виховного процесу, зорієнтованої на підготовку
випускників загальноосвітніх шкіл до міжкультурної комунікації, на розуміння ними специфіки
національної картини світу.
Проблемі формування особистості учнів у світі соціокультурної спрямованості присвячено ряд
досліджень (Леонтьєв А.А., Зимня І.О., Рогова Г.В., Oller J.W., Tarone B.). Метою цієї статті є спроба
визначити чинники, які сприяють формуванню особистості учня в соціокультурному аспекті.
Теоретично обґрунтувавши такі чинники, ми вирішили провести анкетування, яке складалося з трьох
частин: 1) чинники, які спонукають учнів до вивчення іноземної мови; 2) чинники, які спрямовані на
виявлення міри знань про іншомовну культуру та мотивацію таких знань; 3) чинники, які визначають
наявний соціокультурний досвід та сприяють його розвитку. Оскільки в Україні є різні типи шкіл, а
саме: ліцеї, колегіуми, гімназії і т.д., то ми вирішили подивитися, чи відрізняються чинники формування
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особистості учня у соціокультурному аспекті у школах з поглибленим вивченням іноземної мови та, з
іншого боку, у масових школах.
Перша група чинників. За відповідями на перше запитання "Для чого потрібно вивчати іноземну
мову ?" переважають чинники: "для загального розвитку" (31% і 39%). Ми можемо пояснити це тим, що
старшокласники усвідомлюють важливість вивчення іноземної мови, що збагачує їх внутрішній світ,
вдосконалює їхні знання та вміння. Дещо менша кількість відповідей – "для професії" (33% і 24%), "для
навчання за кордоном" (17% і 14%); тут думки учнів обох шкіл збігаються, що можна пояснити
бажанням учнів пов’язати свою майбутню спеціальність з вивченням іноземної мови і відтак
усвідомленням ними необхідності вивчення іноземної мови. Значна частина відповідей – "для
спілкування" (26% і 17%) і "подобається вивчати мову" (17% і 14%), що засвідчує емоційну включеність
школярів у навчальний процес та їх готовність до практичного застосування набутих знань.
У руслі соціокультурного підходу, який цікавить нас, ми пропонували питання (2,3,4), спрямовані на
виявлення міри ознайомлення з іншомовною культурою, що і складає другу групу чинників. Виявляється,
що у школах з поглибленим вивченням іноземної мови учні вже володіють соціокультурною
інформацією, а також мають певні знання про культуру, мову якої вивчають, "культуру спілкування"
(88%); "звичаї та традиції" (71%); "спосіб або стиль життя" (40%); "соціальне середовище" (40%); "норми
поведінки" (24%) (схема 1); чого не можемо сказати про учнів масових шкіл, у яких відсоток таких
відповідей значно менший: "культуру спілкування" (42%); "звичаї та традиції" (52%); "спосіб або стиль
життя" (39%); "соціальне середовище" (24%); "норми поведінки" (13%) (схема 2).
Схема 1
Результати анкетування другої групи чинників шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов
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Схема 2
Результати анкетування другої групи чинників масових шкіл
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Це пояснюється тим, що в школах з поглибленим вивченням іноземної мови використовується більше
соціокультурного матеріалу на уроках, засобами передачі якого є: відеокасети (27%), автентичні
підручники (19%), аудіокасети (27%), журнали англійською мовою (2%), пісні англійською мовою (2%),
спілкування з носіями мови (26%). Цей матеріал дає можливість учням більше вивчити іншомовну
культуру, виявити свої потреби в самореалізації, дозволяє здійснити диференційований і навіть
індивідуальний підхід до учнів, ставить їх у ситуацію вибору, спонукає до більшої самостійності і
активності, до вираження власної думки, оцінки, що стимулює ціннісні орієнтації. Також у цих школах
іншомовна культура покладена в основу багатьох позакласних заходів: UNESCO-Project (27%),
драматичний гурток (22%), ляльковий театр (16%), гурток перекладачів (10%), театральний гурток (4%),
факультативи з англійської мови (2%), шкільні курси (1%). Це насамперед сприяє соціокультурному
вихованню старшокласників, а також дозволяє поєднувати самостійну індивідуальну роботу з груповою,
колективною роботою, забезпечує вихід мовної діяльності в інші види діяльності: трудову, естетичну;
стимулює самостійний пошук учнями потрібної інформації; сприяє розвитку творчої фантазії для того,
щоб виграшно організувати знайдену інформацію і представити її іншим. Усе це дає змогу учням краще
вивчити іноземну мову і познайомитися з іншомовною культурою, що на даному етапі дуже важливо. На
запитання "Як вони уявляють співжиття української та іноземної культур?" думки учнів в основному
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збігаються: 24% і 18% бачать це як взаєморозуміння, 17% і 22% – взаємовідношення культури та мови,
19% і 19% – взаємообмін традиціями, 22% і 17% – вивчення розбіжності думок та поглядів, 12% і 5% –
солідарність. Виходячи з відповідей, ми бачимо, що учні розуміють: вивчення іншомовної культури
повинно здійснюватися через власну, що дасть змогу більше побачити схожості і розбіжності.
Остання серія запитань (7-10) мала за мету з’ясувати соціокультурні знання, якими володіють учні,
та риси, які вже склалися в учнів, і виявити, що сприяє вихованню цих якостей. Таким є зміст третьої
групи чинників. Даючи відповіді на ці запитання, учні шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови і
масових шкіл виявили подібність думок. На запитання "Які риси своєї культури впливають на почуття
гідності?" отримано відповіді: "культурна спадщина" (24% і 19%), "історія" (28% і 30%), "пам’ятки
архітектури" (23% і 23%). Це пояснюється тим, що учні володіють знаннями про свою культуру, свою
національну спадщину. Відповіді на запитання "Які соціокультурні риси хотіли б вони розвинути у собі
за допомогою іноземної мови?", засвідчили, що 26% і 34% старшокласників хотіли б розвинути
світогляд, 19% і 10% – самооцінку, 17% і 13% – певні норми і цінності, 15% і 14% – світовідчування,
12% і 10% – спрямованість. Це свідчить про те, що на даний час учні стоять на порозі соціальної
дорослості, у них з’являються конкретні життєві плани і відповідні до них мотиви, що насамперед
пов’язано з вибором майбутньої професії. Відповідаючи на запитання "Що сприяє вихованню таких
якостей?", старшокласники насамперед віддали перевагу сім’ї (30% і 30%) та школі (20% і 27%).
Отже, аналіз проведеного анкетування дає змогу вивести загальну основу чинників, які впливають на
формування особистості учнів і спонукають їх до вивчення іноземної мови, а саме: загальний розвиток,
навчання, спілкування, взаємовідношення культури та мови, взаєморозуміння, культура спілкування,
соціальне середовище, історія, культурна спадщина, пам’ятки архітектури, світогляд, самооцінка,
спрямованість. Більшою мірою ці чинники повинні спонукати учнів, які навчаються в масових школах,
де вони менше володіють знаннями про культуру країни, мову якої вивчають. Оскільки нашою метою є
оволодіння національною культурою, це передбачає не тільки засвоєння культурологічних знань (фактів
культури), але і формування здатності і готовності розуміти ментальність носіїв мови, яка вивчається, а
також особливості поведінки народу цієї країни. Мова має вивчатися як елемент культури, який
дозволяє, застосовувавши досвід поколінь, здійснювати вплив на формування національної культурної
ситуації.
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ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ
СПЕЦІАЛІСТІВ ШКОЛИ
У статті аналізується мовлення студентів і акцентується увага на мовненнєво-комунікативних
уміннях – складової комунікативної компетенції майбутніх спеціалістів.
Оволодіння мовою і мовленням – необхідна умова формування соціально активної особистості.
Мовлення є не лише засобом спілкування, але й засобом мислення, носієм свідомості, пам’яті,
інформації, засобом управління своєю поведінкою.
Проблема мовленнєвої підготовки майбутнього педагогічного спеціаліста включає в себе поняття
мовленнєвої компетенції. Вона сьогодні є однією з провідних базисних характеристик особистості,
одним із найважливіших виявів її цілісності й самодостатності. Від сформованих навичок мовленнєвої
поведінки фахівця великою мірою залежить інтерес його учнів до дисципліни зокрема і до процесу
навчання в цілому. Мало досконало знати свій предмет, важливо для вчителя володіти засобами
красномовства, бути комунікативно компетентним, щоб своїми знаннями захопити учнів, разом з ними
вирушити у світ математики, мови, хімії тощо.
Саме тому проблема мовленнєвого розвитку педагогічного спеціаліста останнім часом стали
предметом досліджень науковців. Окремі аспекти вивчення і шляхи формування мовлення вчителя
розглядалися вченими А. Богуш, М. Львовим, Д. Ізарєнковим, М. Пентелюк та іншими.
Болючою, а, отже, і цікавою є ця тема і для нас. Спостерігаючи за навчальною діяльністю студентів,
допомагаючи їм у поступі до підвищення фахового рівня, хочеться відзначити, що їхнє мовлення, і
комунікативні уміння зокрема, є далекими від вимоги часу і від того рівня, з яким молода особа повинна
закінчувати вищий навчальний заклад. Ще багато студентів нехтують українською літературною мовою,
віддаючи перевагу суржику, просторічній мові, легко переходять у спілкуванні на російську, на заняттях
почувають себе невпевнено, часто довго шукають потрібне в конкретній комунікативній ситуації слово,
бояться на занятті вступити в діалог з колегами, обмежуючись тільки доповненнями, звернутись до
викладача із запитанням. Серйозними недоліками мовленнєвої поведінки більшості студентів є невміння
публічно виразно читати, декламувати, виголошувати зв’язний текст, спонтанно включатися у розмову і
підтримувати її. Багато майбутніх фахівців і читають, і говорять монотонно, беземоційно, у їхньому
мовленні спостерігаються слова-паразити. Особливо турбує убогість словника. Мова йде про студентів 3-іх
– 5-их курсів, мовлення яких має вже бути наближеним до вчительського. Названі мовленнєві недоліки, як
правило, виявляються на фоні невисокого загального розвитку особи. Значну роль відіграє і психологічний
аспект спілкування. Як часто трапляються випадки, коли студент, володіючи змістовою інформацією,
боїться її публічно виголосити, відчуває страх, нерішучість, коли необхідно доповнити, виправити, внести
корективи. Чи з такими якісними характеристиками чекають сьогодні вчителя у школі?!
Саме тому так важливо молодим людям, навчаючись в університеті, готувати себе до роботи з учнями
не тільки опановуючи цикл обов’язкових дисциплін, що становлять базову основу фахової підготовки, а
й активно розвивати мовлення й мислення, формувати комунікативну компетенцію.
Звернемося до словникових джерел, щоб з’ясувати сутність понять "компетентність", "мовленнєва
компетенція","комунікативна компетенція".
Так, за новим тлумачним словником української мови, "компетенція" – добра обізнаність із чимнебудь; "компетентний" – який має достатні знання в якій-небудь галузі; який з чим-небудь добре
обізнаний; тямущий [1: 305].
Компетентність не може зводитися до знань і навичок. Компетенція – це те, що породжує вміння, дії,
її можна розглядати як можливість встановлення зв’язків між знаннями та ситуацією, що найбільш
ефективна у вирішенні проблеми [2: 88]. Компетентність у смисловому значенні охоплює три аспекти:
знання, вміння, навички.
Фахову компетентність учителя, на нашу думку, становить обізнаність у предметній галузі
(дисципліни, яку викладає), сформованість інтелектуальних операцій і мовно-мовленнєва діяльність, яка
є основою комунікативної компетентності. Мовна компетенція як система знань з граматики, фонетики,
лексики, стилістики тієї мови, що вивчається, не повинна розглядатися окремо від мовленнєвої, а
слугувати її теоретичною основою шляхом аналізу і синтезу текстів. [3: 197].
Марія Пентилюк визначає мовленнєву компетенцію "як комплексне поняття, яке, спираючись на
мовну компетенцію, охоплює систему мовленнєвих умінь (уміння вести діалог, сприймати, відтворювати
і створювати усні й писемні монологічні й діалогічні висловлювання різних видів, типів, стилів і жанрів
тощо), що необхідно людині для спілкування у різних ситуаціях" [ 4: 43].
На основі мовної й мовленнєвої компетенції формується комунікативна. Під комунікативною
компетенцією розуміється комплексне застосування мовних і немовних засобів з метою комунікації,
спілкування в конкретних соціально-побутових ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації спілкування,
ініціативність спілкування [2:89]. Комунікативна компетентність передбачає насамперед уміння людини
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спілкуватися з іншими людьми, використовувати відповідні засоби виразності та ініціативні прояви.
Опорою в цих мовленнєвих діях стають формули мовленнєвого етикету, які є невід’ємним чинником
комунікації. Тому формування комунікативних умінь насамперед починається іх засвоєння формул
мовленнєвого етикету, призначених для обслуговування найрізноманітніших мовленнєвих ситуацій:
вітання, знайомства, вибачення, подяки, прохання, привернення уваги, згоди, відмови, заборони,
побажання, телефонної розмови тощо. Проте знання мовленнєвих штампів для забезпечення комунікації
в конкретній ситуації ще не свідчить про сформоване уміння.
То ж, готуючи майбутніх спеціалістів для роботи з дітьми, де комунікативна компетентність є
надзвичайно важливою ланкою навчально-виховного процесу, викладачам необхідно постійно,
цілеспрямовано формувати у них частковомовленнєві уміння. Це здійснюється як на лекційних, так і на
практичних, семінарських і лабораторних заняттях.
Які ж мовленнєво-комунікативні вміння забезпечують у кінцевому результаті компетентність?
Окреслимо конкретні з них, на формування яких викладач має спрямовувати зусилля.
· Уміння на основі сприйнятої інформації виділяти мікротеми, ключові слова, репродукувати зміст
інформації;
· за змістом сприйнятої на слух чи зором інформації будувати низку сократичних запитань;
· виразно декламувати перед аудиторією;
· публічно розмірковувати на задану ззовні тему;
· включатися у обговорення питання, враховуючи вже висловлене, продовжувати логіку розкриття
проблеми;
· публічно виголошувати результати самостійної роботи (повідомлення, стислий зміст
підготовленого реферату, огляд джерел з теми, матеріалу періодики тощо);
· робити узагальнення-підсумки на занятті;
· користуватися формами мовленнєвого етикету, характерними для конкретних ситуацій (прохання
викладача про індивідуальну консультацію, вибачення перед працівником бібліотеки за невчасне
повернення книги, запрошення на зустріч із письменником тощо);
· вмотивовувати факти вирішення тої чи іншої навчальної задачі;
· укладати систему запитань, спрямованих на розкриття запропонованої теми;
· спонтанно підтримувати розмову на задану тему (виступ на старостаті, на зборах студентів, на
зустрічі з працівником адміністрації тощо);
· організовувати і проводити виховний захід;
· вести дискусію, заперечуючи, стверджуючи або підтримуючи певні точки зору опонентів;
· включатися в ділову гру ( моделювання фрагментів уроків);
· самостійно вести урок у класі (під час педагогічної практики).
Названі комунікативні уміння, як і інші, мають формуватися в умовах толерантності, терпимості,
взаємоповаги, самокритичності, турботи про культуру почуттів, виразного й емоційного вияву почуттів,
оптимістичного настрою.
Усе це можливо за умови особистісно зорієнтованого навчання і виховання та створення комфортних
умов для розвитку особистості й підготовки до фахової діяльності.
Отож розвиток мовленнєво-комунікативної компетенції у стінах вищого навчального закладу
забезпечить майбутньому спеціалістові успішну реалізацію вимог сучасної школи.
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ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 1-2 КУРСІВ НЕМОВНИХ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ПРОЦЕС НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Навчання ІМ повинно будуватися з урахуванням психічного та комунікативного розвитку студентів,
типів провідної діяльності даного віку, видів мотивації, яка спрямовує їх діяльність на даному етапі
навчання. Студентам молодших курсів немовних вищих навчальних закладів необхідно надати
можливість під керівництвом викладача самостійно робити узагальнення, висновки, встановлювати
логічні зв’язки між явищами, що вивчаються, формулювати правила, тобто процес засвоєння знань має
бути активним, а студенти – не об’єктами, а суб’єктами процесу навчання.
На сучасному етапі розвитку методики навчання іноземних мов (ІМ) психологічною основою
організації навчання іноземних мов визнається особистісно-діяльнісний підхід до процесу навчання.
Основні положення цього підходу були сформульовані на основі наукових досліджень таких учених, як
Л.С. Виготський, В.В. Давидов, І.О. Зимня, О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, Д.Б. Ельконін та інші.
Особистісно-діяльнісний підхід передбачає не тільки саме засвоєння знань, але й способи засвоєння,
способи мислення і діяльності, розвиток пізнавальних сил і творчого потенціалу студентів. Підхід, що
розглядається, протистоїть вербальним методам і формам догматичної передачі готової інформації,
вказує на безкорисність самих знань, умінь та навичок, які не реалізуються в діяльності.
Особистісно-діяльнісний підхід характеризується єдністю двох компонентів – особистісного та
діяльнісного. Особистість виступає суб’єктом діяльності: вона формується в діяльності та в спілкуванні
з іншими людьми і сама визначає характер та особливості протікання цих процесів.
Розглянемо перший компонент цього підходу – особистісний компонент. Як зазначає І.О. Зимня, в
центрі уваги перебуває студент – його інтереси, мотиви, цілі, навички, вміння, знання, рівень його
психічного та фізичного розвитку, тобто студент як особистість. Тому організація навчання на основі
особистісно-діяльнісного підходу означає, що всі методичні рішення викладача – організація
навчального матеріалу, використання тих чи інших прийомів, способів, вправ та таке інше – повинні
заломлюватися крізь призму особистості студента – його потреб, мотивів, здібностей, активності,
інтелекту та інших індивідуально-психологічних особливостей. Передбачається, що в процесі навчання
ІМ вчитель максимально враховує статево-вікові, індивідуально-психологічні, статусні особливості
студентів. Усе це має здійснюватися як через форму і зміст самих навчально-мовленнєвих задач, так і
через відповідний характер спілкування викладача зі студентом, групою: кожна навчальна задача
повинна бути зрозуміла та прийнята студентом.
Другим компонентом особистісно-діяльнісного підходу є діяльнісний компонент. Відомо, що
важливими характеристиками діяльності є предметність та вмотивованість. У рамках особистіснодіяльнісного підходу процес навчання трактується як навчальна діяльність студентів, а об’єктом
навчання на заняттях ІМ виступає мовленнєва діяльність у таких її видах, як говоріння, слухання,
читання, письмо.
Проблема мотивації є однією з центральних проблем психології навчання ІМ. Як підкреслює
І.О. Зимня, "мотиваційно-спонукальна фаза" є вихідним моментом будь-якого виду діяльності, в тому
числі й мовленнєвої. Як правило, людська діяльність буває полімотивованою, і людина діє, виходячи не з
одного, а з декількох мотивів. Тому, розглядаючи навчальну діяльність, необхідно брати до уваги
комплекс мотивів, які спонукають і направляють цю діяльність. Виділяють три функції мотивації: вона
спонукає поведінку, направляє поведінку на основі потреб та надає їй особистісний зміст та значущість,
тобто визначає відношення студентів до цієї діяльності. Таким чином, мотивація є джерелом
направленості і активності особистості. Наявність декількох функцій мотивації показує, що вона не
тільки передує поведінці, але і є постійно присутньою на всіх її етапах, у всіх її ланках. Єдність всіх
трьох функцій забезпечує регулюючу роль мотивації в поведінці, при цьому третя функція має
центральне значення для характеру мотиваційної сфери.
Експериментальні дослідження мотивів, які проводились як вітчизняними, так і зарубіжними
психологами та методистами (М.М. Васильовою, М.Л. Вайсбурд, М.В. Гамезо, Я.В. Гольдштейном,
S.D. Krashen, H. Dulay, M. Burt та іншими), дозволяють зробити висновок, що при вивченні ІМ у
студентів переважають дві категорії мотивів: пізнавальні, які зумовлені змістом навчального матеріалу та
усвідомленням необхідності володіння певною інформацією, та соціальні, або мотиви комунікації, які
пов’язані з потребою спілкування з іншими людьми, почуттям успіху.
Формуванню пізнавального мотиву сприяють цікаві завдання, які містять нову інформацію і
потребують сполучення різних видів пам’яті, що примушують студентів думати, аналізувати, логічно
зіставляти факти, якими вони володіють, тобто завдання, виконання яких дозволяє відчути радість
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"відкриття". Формуванню пізнавального мотиву сприяють також систематичний контроль навчальної
діяльності студентів, знання про своє просування у засвоєнні, а також проблемність у навчанні. Таким
чином, навчання іноземних мов має будуватися з урахуванням пізнавальних мотивів студентів, тобто
необхідно дати їм можливість відчути радість "самостійного відкриття" мовних явищ, що вивчаються,
надати можливість застосовувати логічне мислення та активізувати різні види пам’яті.
Соціальний мотив, як наголошує S.D. Krashen, є важливою рушійною силою навчальної діяльності
студентів. Цей мотив виходить з позитивних емоцій (наприклад, дружньої атмосфери в групі або
цікавості самих завдань і таке інше), бажання самовираження, самоствердження, демонстрування своїх
здібностей і таланту, внутрішньої та зовнішньої потреби в спілкуванні. Тому навчання повинно
будуватися з урахуванням усіх вищезазначених факторів: студенти повинні мати можливість показати
свої здібності та можливості у вивченні ІМ, а вправи повинні будуватися так, щоб задовольнити потребу
студентів у спілкуванні, тобто бути комунікативними і вмотивованими.
Окрім вмотивованості, діяльність характеризується усвідомленням та цілеспрямованістю. Ці
характеристики витікають із співвідношення двох понять – дії та діяльності. Як визначає О.М.Леонтьєв,
дія – це такий процес, мотив якого не збігається з його предметом (тобто з тим, на що воно націлене), а
полягає в тій діяльності, в яку дана дія включена. Для того, щоб дія виникла та могла здійснитися,
необхідно, щоб її предмет виступив перед суб’єктом у своєму ставленні до мотиву діяльності, до якого
ця дія входить. Мотив діяльності може, зміщуючись, переходити на предмет (ціль) дії. В результаті цього
процесу дія переходить в діяльність. Таким чином, народжуються нові діяльності, виникають нові
відношення до дійсності. Цей процес складає психологічну основу, на якій виникає зміна провідної
діяльності, і як наслідок – переходи від однієї стадії розвитку до іншої.
Розглянемо поняття провідної діяльності та її значення для розвитку психіки людини. О.М. Леонтьєв
характеризує провідну діяльність як діяльність, розвиток якої спричиняє головні зміни в психічних
процесах і психологічних особливостях особистості людини на даній стадії її розвитку.
Стадії розвитку психіки студентів характеризуються не тільки певним змістом провідної діяльності,
але й певним зв’язком з віком студентів. Зміна провідної діяльності є основою змін, які характеризують
розвиток психіки людей. Визначення провідної діяльності студентів викликає певні труднощі. В роботах
провідних психологів студенти першого та другого року навчання відносяться до вікової групи як
старших підлітків, так і юнаків. При цьому вважається, що в основній масі студентами першого року
навчання є особи, які щойно закінчили середню школу, тобто люди віком 16-17 років. Грань переходу від
дитинства до зрілості умовна. У своїй роботі ми визначаємо студентів перших двох років навчання як
старших підлітків, які перебувають на грані переходу до самостійного юнацького віку. В роботах
Л.С. Виготського перехідний вік включає в себе два ряди процесів – натуральний ряд, що складається з
процесів біологічного дозрівання організму, та соціальний ряд, що поєднує процеси навчання, виховання
та соціалізації в широкому плані. Ці процеси взаємопов’язані, але не синхронні. Якщо в плані
біологічного дозрівання студенти вважаються вже дорослими, то з точки зору соціального дозрівання
вони ще не досягли повного розвитку, вони ще не є незалежними в соціальному плані.
Для старшого підлітка основною діяльністю залишається його навчання у закладі вищої (середньої)
освіти. Але, як довели дослідження, проведені під керівництвом Т.В. Драгунової і Д.Б. Ельконіна, вже на
початку цього періоду виникає і набуває розвитку особлива діяльність, яка полягає у встановленні
інтимно-особистісних відношень між підлітками. Ця діяльність була названа діяльністю спілкування.
Діяльність спілкування є своєрідною формою відтворення між однолітками тих відношень, які існують
між дорослими людьми, визначають на основі морально-етичних норм вчинки старших підлітків.
Таким чином, для старших підлітків велике значення мають два типи провідної діяльності –
навчальна, або пізнавальна, та діяльність спілкування. При організації навчання ІМ необхідно
враховувати ці два типи провідної діяльності старших підлітків, тобто вправи мають бути з ігровим
рольовим компонентом і мати пізнавальний характер, а на практичних заняттях перевагу слід надати
колективним формам роботи (в парах, малих групах, у командах), враховувати природну потребу
старших підлітків у спілкуванні один з одним.
Розвиток інтелекту, свідомості, пізнавальної сфери людей трактується у вітчизняній психології в
загальному контексті теорії розвитку вищих психічних функцій Л.С. Виготського. В цілому
інтелектуальний розвиток здійснюється згідно з трьома основними площинами: від безпосереднього до
опосередкованого, від конкретного, одиничного до цілого, узагальненого відображення дійсності, від
довільного до мимовільного. В процесі інтелектуального розвитку особистості відбуваються якісні зміни
самих психічних пізнавальних процесів. Основним критерієм розвитку інтелекту людини, що росте, є
вміння самостійно, творчо вирішувати задачі різного типу, а також можливість переходу від
репродуктивних до творчих завдань.
Рушійною силою психічного розвитку особистості є протиріччя між досягнутим рівнем розвитку
знань, умінь, навичок, здібностей, системою мотивів та типами зв’язків людини з оточуючим
середовищем. Таке розуміння рушійних сил психічного розвитку людини було сформульовано
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Л.С. Виготським, О.М. Леонтьєвим, Д.І. Фельдштейном, Д.Б. Ельконіним та іншими вітчизняними
психологами цієї школи.
Як вважає Б.Г. Ананьєв, зміна пізнавальної сфери людини, що росте і розвивається під впливом (та за
участю) дорослих, її предметно-комунікативної діяльності і навчання з віком проявляється як поступове
ускладнення розумової діяльності та формування цілісної структури інтелекту в таких його компонентах
як сенсорно-перцептивний (сприйняття, почуття), мнемо-логічний (пам’ять, мислення), атенціоний
(увага).
В особистісному, як і в інтелектуальному плані, розвиток особистості йде від мимовільності,
імпульсивності, ситуативності реакцій поводження та поведінки в цілому до довільності його
регулювання. Ця тенденція проявляється в умінні особистості управляти своєю поведінкою, свідомо
ставити цілі, спеціально підшукувати та знаходити засоби їх досягнення, долати труднощі та перепони.
Довільність та саморегуляція є стрижневою лінією інтелектуально-особистісного розвитку підлітка в
цьому віці.
Під час розвитку особистості підліток формується і як суб’єкт діяльності. Це є третьою лінією його
психічного розвитку. В процесі розвитку формується перш за все вміння довільно відкривати
(встановлювати) відношення між мотивом – тим, заради чого виконується дія, і ціллю – тим, що має бути
отримано в результаті цієї дії. Підліток вчиться планувати, організовувати, підпорядковувати свої дії,
варіювати операції та засоби діяльності. У процесі розвитку підлітка як суб’єкта діяльності у нього
формується ціле направленість, довільність, саморегуляція, вміння чітко визначати засоби та прийоми
дій для рішення різних задач і різних життєвих ситуаціях.
У доповнення до трьох ліній психічного розвитку студентів І.О. Зимня виділяє також комунікативний
розвиток підлітків як у рідній, так і в іноземній мовах. У комунікативному розвитку відображені не
тільки прогресивні зміни у вмінні учнів побудувати зв’язне висловлювання на основі словника, що
поширюється, та оволодінні граматичним матеріалом, але й: а) розвиток та взаємодія всіх видів
мовленнєвої діяльності; б) розвиток мовленнєвих механізмів – встановлення змістовних зв’язків
(осмислення), взаємодія оперативної та постійної пам’яті, вірогідного прогнозування та упередженого
синтезу; в) розвиток способів формування та формулювання думки та їх усвідомленої диференціації для
різних умов спілкування – з самим собою чи з іншими людьми.
Таким чином, навчання ІМ повинно будуватися з урахуванням психічного та комунікативного
розвитку учнів, типів провідної діяльності в даному віці, видів мотивації, яка спрямовує діяльність учнів
на даному етапі навчання.
Простежимо, які зміни відбуваються в старшому підлітковому віці згідно з чотирьма лініями
психічного та інтелектуального розвитку.
У плані інтелектуального розвитку є доцільним зупинитися на особливостях сприйняття, розумової
діяльності та пам’яті підлітків, тому що ці компоненти мають великий вплив на сприйняття та засвоєння
всього мовного та мовленнєвого матеріалу.
Доведено, що сприйняття старшого підлітка характеризується деякими якісними особливостями.
Підліток стає здатним до більш складного аналізу та синтезу явищ та предметів, що сприймаються, він
не обмежується тільки тим, що знаходиться на поверхні явищ. Процес сприйняття та спостерігання
знаходиться ще в стадії становлення та розвитку та потребує вмілого керівництва з боку викладача.
Спостереження як ціленаправлене та організоване сприйняття починає займати все більше місце в
навчальній діяльності студентів в міру того, як відбувається ускладнення навчального матеріалу.
Важливі зміни відбуваються і в розумовій діяльності студентів: змінюється співвідношення між
конкретно-образним та абстрактним мисленням на користь останнього, розвивається аналітикосинтетична діяльність, тобто підлітки починають цікавитися не тільки фактами, але і їх аналізом.
Студенти намагаються виявити головне в матеріалі, оволодівають умінням обґрунтовувати, доводити
певні положення, робити узагальнення.
Велику роль продовжують відігравати конкретно-образні компоненти мислення. З розвитком
абстрактного мислення конкретно-образні компоненти не зникають, а зберігаються та розвиваються,
продовжують відігравати значну роль у загальній структурі мислення. Під впливом росту самосвідомості
у старших підлітків розвивається вміння та потреба самостійно мислити. Студенти прагнуть мати свою
власну думку, свої погляди з цілого ряду питань, не покладаються на авторитет учителів та книжок.
Виходячи з цього, психологи досліджують психологічні умови активізації розумової діяльності
студентів під час навчання, умови оволодіння ними ефективними методами самостійної розумової
діяльності, виявляють, як співвідносяться у процесі навчання засвоєння "готових" знань та самостійні
"відкриття". Рішення особливих пізнавальних та практичних задач допомагає не тільки більш свідомому
засвоєнню знань, але й розвитку здібності самостійно добувати та використовувати знання, творчо
розмірковувати та діяти.
Як підкреслює О.В. Петровський, у процесі активної пізнавальної діяльності самого студента в нього
виникає сталий інтерес до навчальних знань і він твердо засвоює матеріал. Інтерес до навчання виникає
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тоді, коли він сам безпосередньо бере участь у формулюванні висновків, робить самостійні "відкриття".
Готові висновки, готові знання не задовольняють студента, він заучує їх формально.
Г.І. Гонтар виділяє ряд характерних рис такого навчання: по-перше, воно вчить мислити логічно,
науково, творчо; по-друге, воно робить навчальний матеріал більш доказовим, тим самим сприяє
перетворенню знань у переконання; по-третє, воно, як правило, є більш емоційним, "пробуджує" більш
глибокі інтелектуальні процеси, в тому числі відчуття радісного задоволення, відчуття впевненості у
своїх можливостях та силах; по-четверте, воно активізує довгострокову пам’ять, тобто "самостійно"
відкриті істини, закономірності не так легко забуваються, а у випадку забування вони легко
відтворюються.
Оскільки підлітки тільки вчаться самостійно мислити, роль викладача в цьому процесі важлива.
Знаходячись наче збоку, викладач повинен вміло направляти цей процес самостійного мислення. Так,
оволодіння найбільш складним лексичним та граматичним матеріалом має відбуватися під наглядом
викладача, тобто в аудиторії. Тоді викладач зможе правильно спрямовувати думку студентів, хід їх
роздумів, що допоможе їм уникнути неправильних висновків та помилкових гіпотез.
Важливу роль в процесі навчання відіграє пам’ять старших підлітків. Характерною особливістю
розвитку пам’яті в цьому віці є зріст мимовільності пам’яті, покращення її продуктивності. Мимовільне
запам’ятовування завжди пов’язане з усвідомленням цілі. Якщо підліток навчиться виділяти логічні
зв’язки між різноманітними явищами, порівнювати і на основі цього робити свої висновки, процес
запам’ятовування відбувається набагато швидше, і матеріал, який студент "пропустив крізь себе",
запам’ятовується міцно та надовго. Тому великим недоліком в самостійній роботі підлітків є установка
на запам’ятовування, заучування, а не на розуміння. Отже, однією з головних задач при навчанні
іноземних мов студентів 1 курсу є навчити їх аналізувати матеріал, знаходити ключові моменти,
узагальнювати, знаходити спільне та різне в матеріалі, що вивчається.
У плані особистісного розвитку студентів важним моментом є визначення мотивації навчання в
підлітковому віці. На думку І.О. Зимньої, А.К. Маркової, Г.Р. Пертенава, Д.І. Фельдштейна сприятливими особливостями мотивації в цьому віці є:
- потреба у відчутті своєї дорослості, прагнення зайняти нову життєву позицію по відношенню до
світу, до інших людей, до себе;
- загальна активність старшого підлітка, його готовність включатися в різні види діяльності із
дорослими та однолітками;
- прагнення старшого підлітка на основі думки іншої людини (однолітка, викладача) усвідомити себе
як особистість, оцінити себе з точки зору іншої людини, потреба у самовираженні та самоствердженні;
- прагнення старших підлітків до самостійності;
- збільшення широти та різноманітності інтересів тощо.
А.К. Маркова розглядає мотивацію навчання як сполучення пізнавальних та соціальних мотивів. У
цьому віці у більшості студентів інтерес до фактів змінюється інтересом до закономірностей. Це означає,
що необхідно змінювати форму ознайомлення з новим матеріалом, тобто студенти не повинні
отримувати готові факти (правила), а розкривати закономірності, досліджувати логічні зв’язки.
Великою позитивною якістю підлітка є його готовність до всіх видів навчальної діяльності, які
роблять його дорослим у власних очах. Підлітка приваблює можливість збільшити, збагатити свої
знання, проникнути в суть явищ, що вивчаються, встановити причинно-наслідкові зв’язки; його
приваблюють самостійні форми організації занять на уроці, складний навчальний матеріал, можливість
самому будувати свою пізнавальну діяльність за межами аудиторії. Але треба зауважити, що цю
готовність він ще не вміє реалізувати, тому що він не володіє способами виконання нових форм
навчальної діяльності. Отже, на даному етапі важливо навчити студентів цих способів, не дати згаснути
інтересу до них.
Таким чином, одним із резервів підвищення ефективності навчання старших підлітків є
цілеспрямоване формування мотивів навчання через нові форми його організації, які задовольнять
потреби цього віку, що домінують.
Суттєві зрушення у старшому підлітковому віці відбуваються і в соціальних мотивах. Підліток прагне
зайняти нову позицію у стосунках із однолітками та дорослими. Він шукає контакти та співробітництво з
іншими людьми, оволодіває способами налагодження цього співробітництва в навчальному процесі.
Тому під час практичних занять необхідно створити такі умови, коли можуть бути реалізовані його
соціальні потреби у спілкуванні та взаємодії з іншими людьми, у самовираженні та самоствердженні
через стосунки з іншими людьми. Для реалізації цих інтересів ефективними є різноманітні творчі
завдання, які потребують від учнів самостійних рішень, висунення різних гіпотез та їх колективну
перевірку, завдання, виконуючи які учень може показати свою компетентність у цьому питанні та рівень
свого розвитку, що піднімає його авторитет в очах одногрупників та викладача.
Згідно з комунікативною лінією розвитку у підлітків продовжується вдосконалення номенклатури та
відбору мовних засобів як у рідних, так і в іноземній мовах, їх комбінаторика, способи формування та
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формулювання думки, удосконалюються всі мовленнєві механізми – пам’ять, мислення (осмислення),
вірогідне прогнозування, тобто у підлітків є вже певний лінгвістичний досвід, який постійно
збільшується. Завдяки цьому досвіду в рідній та іноземній мовах удосконалюються такі показники
мовленнєвої розумової діяльності студентів, як логічність, усвідомлення, доказовість мислення. На
думку І.О. Зимньої, комунікативний розвиток підлітка здійснюється на основі посиленого розвитку його
формального, теоретичного, рефлексивного, розміркованого мислення. У цьому віці складається вміння
розмірковувати гіпотетико-дедуктивно, самостійно творчо мислити, робити узагальнення, розкривати
причиново-наслідкові зв’язки, будувати докази, сперечатися. Підлітки починають свідомо користуватися
такими розумовими операціями, як порівняння, аналіз, абстрагування, індукція.
Таким чином, ознайомлення з новим мовним і мовленнєвим матеріалом студентів–підлітків
необхідно побудувати так, щоб вони мали можливість через логічний умовивід та докази приходити до
певних висновків, а правила формування та застосування того чи іншого мовного явища було б логічним
висновком, який зроблено на основі аналізу явища, що вивчається.
Однак не слід примушувати студентів "відкривати" виключно всі явища та закономірності. З одного
боку, у підлітка є достатній запас знань з граматики та лексики англійської та рідної мови, і тому він
здатен на основі цих знань узагальнити деякі дані, зробити висновки. З іншого боку, не всі явища
англійської мови мають еквіваленти в рідній мові, і для їх розуміння недостатньо знань попереднього
матеріалу ІМ. Тому студентам важко самим узагальнити такий мовний матеріал, у цьому випадку їм
необхідна допомога викладача.
Таким чином, при навчанні англійської мови студентів 1-2 курсів немовних ВНЗ необхідно дати їм
можливість під керівництвом викладача самостійно робити узагальнення, висновки, встановлювати
логічні зв’язки між явищами, що вивчаються, формулювати правила, тобто процес засвоєння знань
повинен бути активним, а студенти – не об’єктами, а суб’єктами процесу навчання. Зміст вправ, які
входять до системи вправ курсу, повинен відповідати особистісним потребам студентів, відповідати їх
інтересам, тобто вправи повинні бути вмотивованими, побудованими на проблемному, особисто
значущому, цікавому для студентів матеріалі. Прагнення підлітка до спілкування необхідно
реалізовувати через організацію колективної діяльності та рольових ігор, у яких він зможе задовольнити
свої потреби в розширені особистого досвіду та соціальних контактів.
Матеріал надійшов до редакції 1.11.2004 р.
Ницецкая О.М. Влияние психологических особенностей студентов 1-2 курсов неязыковых высших
учебных заведений на процесс обучения английскому языку.
Обучение ИЯ должно строиться с учётом психологического и коммуникативного развития студентов,
типов ведущей деятельности в данном возрасте, видов мотивации, которая направляет их
деятельность на данном этапе обучения. Студентам младших курсов неязыковых ВУЗов необходимо
предоставить возможность под руководством преподавателя самостоятельно делать обобщения,
выводы, устанавливать логические связи между явлениями, которые изучаются, формулировать
правила, то есть процесс овладения знаниями должен быть активным, а студенты – не объектами, а
субъектами процесса обучения.
Nitsets’ka O.M. The Influence of the Peculiarities of Junior Students of Non-Linguistic Institutions on the
Process of Teaching English.
The process of leaning foreign languages is greatly influenced by the following factors: psychological and
communicative development of the students, types of key activity of their age, types of activity motivation on that
particular level. Junior student should be given an opportunity to come to conclusions themselves and
summarize information received from the teacher, they are able to set up logic connections between phenomena,
formulate linguistic rules. Language learning process should be active and students are supposed to be its active
participants and not passive observers.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І – ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ПІД ЧАС ПОЗААУДИТОРНОЇ
РОБОТИ
У статті визначаються шляхи впровадження комунікативного підходу до навчання іноземних мов у
організацію іншомовної мовленнєвої діяльності студентів під час позааудиторної роботи.
На зламі двох тисячоліть вища освіта у більшості країнах світу отримує новий поштовх до розвитку.
Перспектива залучення вищої освіти України в європейський освітній простір та стрімкий розвиток
соціально-економічних, політичних і культурних взаємин зумовлюють інтеграцію іноземної мови в усі
сфери життя нашого суспільства. Основне завдання, яке стоїть перед системою вищої освіти сьогодні, –
це підвищення ефективності навчання та виховання студентської молоді шляхом суттєвого
реформування іншомовної освіти, тобто її переорієнтація на принципово нові засади оновлення змісту та
метолі іноземних мов у вищих навчальних закладах. Відповідно до Рекомендацій Європи (РРЄ) [1: 2]
загальна стратегія навчання іноземних мов визначається потребами сучасного суспільства та рівнем
розвитку лінгвістичних, психолого-педагогічних і суміжних наук. Цією стратегією є комунікативний
підхід. Він зумовлює практичну мету навчання й вивчення іноземних мов, а саме: оволодіння
іншомовним культурним спілкуванням шляхом формування і розвитку міжкультурної комунікативної
компетенції та її складових: мовленнєвої та мовної, соціокультурної та соціолінгвістичної. Навчання
іноземної мови, яке спирається на загально-дидактичні принципи, відрізняється тим, що головною метою
виступає не накопичення знань, як це має місце у навчанні інших дисциплін, а оволодіння діяльністю
іншомовного спілкування [2: 74]. У вітчизняній науково-методичній літературі багато уваги приділялося
нефілологічним спеціальностям (С.Г. Заскалєта, І.В. Некоз, Т.В. Ваколюк), різним підходам до вивчення
іноземної мови (О.Г. Пиндик, Л.П. Гапоненко, Н.К. Скляренко, Р.Ю. Мартинова), сучасним методикам
навчання іншомовного (С.Ю. Ніколаєва, Л.М. Журавська) тощо. У той же час питання реалізації
виховного потенціалу іноземної мови в навчанні студентів немовних вищих навчальних закладів з
урахуванням нових вимог щодо рівнів володіння, зокрема англійською мовою відповідно до РРЄ не
може вважатись достатньо вивченим, оскільки означені Рекомендації було перекладено українською
мовою й видано лише у 2001 році, але й дотепер вони не стали відомими широкому загалу викладачів
англійської мови. Системна сутність Рекомендацій означає спробу розглядати складну людську мову
шляхом розкладання мовної компетенції на окремі компоненти, адже спілкування пронизує усе людське
існування, під час якого види компетенцій взаємодіють комплексно у процесі розвитку кожної окремої
особистості [1: 45]. Основним базовим стрижнем, навколо якого повинна формуватись іншомовна
мовленнєва діяльність студентів, ми вважаємо комунікативну компетенцію, яка, у свою чергу, вимагає
оновлення методичних принципів навчання та наповнення їх новим змістом. Це означає, що
комунікативні ситуації, які використовуються у навчанні, мають моделювати типові ситуації реального
життя у відповідній сфері спілкування [2: 76]. Завданням нашого дослідження є визначення шляхів
упровадження принципів комунікативно-зорієнтованого навчання іноземних мов, який є пріоритетним
на сучасному етапі розвитку іншомовної освіти, та його застосування для організації ефективної
іншомовної мовленнєвої діяльності студентів під час позааудиторної роботи.
Очевидним є той факт, що самоосвіта набуває особливого значення на сучасному етапі розвитку
українського суспільства і починає займати чільне місце в галузі вивчення іноземної мови. За таких умов
швидкої трансформації сучасної парадигми освіти проблема удосконалення підготовки
висококваліфікованих спеціалістів і підвищення якості навчання у вищих навчальних закладах усіх
рівнів, у тому числі І - II рівнів акредитації, стала об'єктом багаточисленних теоретичних досліджень і
спонукає до пошуку нових технологій навчання цього предмета. Проте питання ефективної організації
іншомовної мовленнєвої діяльності студентів під час позааудиторної роботи студентів вищих навчальних
закладів І -II рівнів акредитації з іноземної мови ще не розглядалося і залишається актуальним і сьогодні,
особливо враховуючи подальшу перспективу інтеграції вищої освіти України в Європейський освітній
простір відповідно до вимог Болонського процесу та РРЄ.
Як правило, самостійна навчальна діяльність студентів, яку вони виконують індивідуально поза
межами аудиторії, пов'язана з домашнім читанням (home reading) або додатковим читанням
(supplementary reading). Об'єктами контролю у таких випадках є основний зміст тексту і деколи мовний
та мовленнєвий матеріал, на якому ці тексти побудовані [3: 47]. Зазвичай не практикуються види
навчальної діяльності, пов'язаної з удосконаленням 4-х основних мовленнєвих умінь і навичок у
говорінні, аудіюванні, читанні, письмі. А така форма організації самостійної роботи, на наше
© Новак С.М., 2004
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переконання, є недостатньою. Вона не забезпечує вимог програми, відповідно до яких метою самостійної
роботи студентів є:
- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;
- формування потреби безперервного самостійного поповнення знань;
- здобуття глибокої системи знань;
- формування комунікативних умінь і навичок у сфері іноземних мов.
Щоб досягти цієї мети, необхідно змінити погляди на усталені підходи до організації іншомовної
мовленнєвої діяльності студентів з іноземної мови у позааудиторний час. Це вимагає дослідження не
тільки нових підходів до створення системи самостійної діяльності студентів, але й пошуку нових
механізмів її реалізації [4: 10]. Для виконання цієї мети необхідно розв'язати кілька завдань. Найбільш
пріоритетними з них ми вважаємо такі:
1) комплексне навчання 4-х видів мовленнєвої діяльності: говоріння, читання, письма,
аудіювання у всьому процесі навчання іноземної мови;
2) взаємопов'язане навчання мовної компетенції: лексичного, граматичного, фонетичного та
орфографічного мінімумів;
3) перехід до особистісно-зорієнтованої діяльності, яка створює умови для самостійного розвитку
особистості кожного студента;
4) організація інтерактивного спілкування, основна мета якого заповнення інформаційної
прогалини в іншомовній діяльності студента;
5) формування у студентів належного рівня навичок міжкультурного спілкування. Організація
іншомовної мовленнєвої діяльності студентів з іноземної мови у позааудиторний час вимагає
розв'язання цілої низки завдань.
Основними з них ми вважаємо такі:
1) проаналізувати актуальний стан організації позааудиторного навчання іноземної мови у
вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації;
2) провести аналіз змісту та структури чинних програм і засобів навчання на предмет їх
відповідності рівню сучасних вимог;
3) створити систему самостійної іншомовної навчальної діяльності студентів вищих навчальних
закладів І – ІІ рівнів акредитації, яка забезпечувала б успішне виконання вимог програми з іноземної
мови;
4) визначити навчальний матеріал щодо вимог програми, яким студенти зможуть оволодіти
самостійно;
5) розробити методи, форми і способи оволодіння навчальним матеріалом, передбаченим для
засвоєння студентами під час самостійного оволодіння іншомовним матеріалом.
Обсяг навчального матеріалу, який відведено на самостійне опрацювання студентів, визначається з
урахуванням специфіки та змісту іноземної мови як навчальної дисципліни, її місця, значення і
дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми. Зміст самостійної роботи студентів з
іноземної мови визначається робочою навчальною програмою, відповідно до якої самостійна робота
може охоплювати різні обсяги навчального матеріалу:
- частину теоретичного матеріалу, менш складного за змістом, який подано в тісному
взаємозв'язку із майбутньою спеціальністю;
- спеціальний тематичний план, який надає можливість розширити та поглибити знання, вміння
та навички студентів з іноземної мови і навчити студентів вживанню професійних термінів;
- окремі практичні роботи професійно-зорієнтованої тематики, що не потребують
безпосереднього керівництва з боку викладача і слугують цілям виховання всебічно розвиненої людини.
Означені вище чинники вказують на необхідність удосконалення організації іншомовної мовленнєвої
діяльності студентів, а, можливо, внесення змін до чинної програми з іноземної мови для вищих
навчальних закладів І - II рівнів акредитації відповідно до вимог комунікативно-орієнтованого підходу,
який є пріоритетним у навчанні іноземних мов на сучасному етапі розвитку суспільства, в основу якого
покладено мовленнєву спрямованість навчального процесу [5: 8]. Не зовсім задовільний стан у теорії та
практиці навчання іноземної мови зумовлений кількома чинниками. Насамперед відсутність у багатьох
викладачів вузів чітких уявлень про сутність та структуру поняття "позааудиторна робота студента",
взаємозв'язок знань, умінь і навичок, з іншого боку – відсутність системи в ефективній організації
позааудиторної роботи студентів з іноземної мови.
Ситуація, що склалася, спонукає нас до пошуку нових форм організацій цього виду занять,
розширення арсеналу методичних засобів і прийомів, що забезпечують ефективне засвоєння матеріалу. А
це, у свою чергу, вимагає розробки нових методичних моделей навчання або уточнення і зміни чинних,
наповнення новим психолого-педагогічним змістом, де знайшли б розвиток якісно інші форми і шляхи
реалізації резервних можливостей суб'єктів навчальної діяльності.
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Формування навичок іншомовної діяльності потрібно окреслювати не як навчання цим навичкам, а як
створення та підтримування сприятливих умов для їх самоформування. А це означає, що цього можна
досягти лише за умови створення відповідного навчального середовища, що буде базуватися на певних
дидактичних принципах, які забезпечували б ефективну навчальну діяльність студентів.
Засобом формування таких навичок у студентів вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації під
час позааудиторних занять з іноземної мови мають стати не завдання і вправи, які в більшості випадків є
роботою за зразком і, як правило, сприяють значною мірою механічному засвоєнню матеріалу, а
відповідно створені певні педагогічні умови, що забезпечують ефективність навчального процесу,
активність мислення студентів і сприяють ефективності формування іншомовних умінь та навичок. За
такої ситуації педагогічні умови мають стимулювати виникнення домінуючого елемента у педагогічній
системі, який вів би за собою нескінченний ланцюг методів, форм, прийомів, факторів педагогічної
взаємодії, зумовив би потребу нового структурування навчального матеріалу, пошук адекватних йому
засобів педагогічного впливу. Для цього мають бути створені відповідні дидактичні умови.
Пріоритетними з них ми вважаємо такі:
1) організація іншомовної мовленнєвої діяльності з іноземної мови з урахуванням вимог
комунікативно-орієнтованого, особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів;
2) стимулювання самостійності та активності студентів як невід'ємного чинника креативного
мислення;
3) інтенсифікація творчих здібностей студентів.
На наш погляд, впровадження нових форм іншомовної мовленнєвої діяльності є методично
виправданим, оскільки воно передбачає удосконалення методів і засобів навчання, тобто розробку
науково обґрунтованої методичної системи. Остання дозволяє моделювати умови реальної
комунікативної діяльності, реалізуючи її у різноманітних тренувальних вправах ситуативно-ігрового
характеру. Це має сприяти активізації навчально-пізнавальної, науково-дослідницької діяльності
студентів, розкриттю їх творчого потенціалу, розвитку знань, умінь та навичок в основних видах
мовленнєвої компетенції: говорінні, читанні, аудіюванні та письмі. Важливою особливістю такої
діяльності у процесі позааудиторних занять з іноземної мови є можливість працювати у комунікативно
спрямованому режимі діалогу і певним чином компенсувати відсутність природного комуніканта,
моделюючи та імітуючи його мовленнєву поведінку.
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ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ
ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ
У статті розглядається проблема формування готовності майбутніх учителів до формування творчої
особистості школярів, дається аналіз літератури з проблеми, наводяться приклади творчих завдань.
Вибір Україною курсу на входження до європейського освітнього простору, інтеграція з
європейськими країнами, інтернаціоналізація ділових стосунків у різних сферах діяльності людини
підвищує попит на спеціалістів, здатних впроваджувати вимоги нового Державного Стандарту України з
іноземної мови, Рекомендацій Ради Європи, тобто сучасному суспільству потрібна творча особистість.
Національна доктрина розвитку освіти акцентує увагу на підготовці педагогічних працівників, їх
професіоналізмі, вдосконаленні як важливій умові модернізації освіти. Таким чином, стрижнем
професійної підготовки спеціаліста ХХІ століття стає розвивальна домінанта, виховання відповідальності
творчої особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати
різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем,
прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.
Зазначене повною мірою стосується професійної підготовки вчителя, який усвідомлює свою
соціальну відповідальність, постійно дбає про своє особистісне і професійне зростання, вміє досягти
нових педагогічних цілей.
Кардинальні зміни, що відбулися в мовній політиці в Європі та Україні, ведуть до оновлення мети,
змісту, засобів освіти особистісним компонентом. Державний освітній стандарт з іноземної мови для
вищої освіти передбачає розвиток комунікативної компетенції майбутнього вчителя, готового до
формування творчої особистості своїх учнів. Відповідно у державних вимогах до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів зростає роль умінь здобувати з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати
інформацію, застосовувати способи пізнавальної та творчої діяльності.
Включення компонента творчості у зміст навчання вимагає перегляду традиційного статусу
підготовки вчителя іноземної мови.
Творчість – це завжди створення чогось нового на основі перетворення пізнаного – нового результату
або оригінальних шляхів та методів його отримання. На думку вчених, новизна та перетворення –
найбільш суттєві характеристики творчості.
На творчий, пошуковий характер педагогічної праці звертали увагу великі педагоги минулого:
Я.А. Коменський, І.Г. Песталоцци, А. Дистервег, К.Д. Ушинський, провідні вітчизняні психологи і
педагоги.
К.Д. Ушинський підкреслював, що робота педагога більш, ніж будь-яка інша, потребує постійного
запалу та натхнення. За П.П. Булонським, нова школа – школа життя та творчості самого вчителя. У
свою чергу, С.Т. Шацький відзначав, що процес навчання повинен бути жвавим, діяльнісним, таким,
який переходить від однієї форми до іншої, рухливим, пошуковим.
А. Маслоу визначає творчість як здатність виражати ідеї і почуття відкрито і без страху потрапити у
смішне становище, а також схильність до всього підходити творчо, наприклад, до викладання, до
ведення домашнього господарства та ін. Учений пов'язує творчість з внутрішньою інтеграцією
особистості: "Оскільки творчість є синтезуючим, конструктивним, об'єднуючим та інтегруючим, вона
частково залежить від внутрішньої інтеграції особистості". Таким чином, для формування творчих
здібностей важливою умовою стає внутрішня інтегрованість особистості. Педагогічний підхід до
формування творчих здібностей потребує застосування психологічних методів, спрямованих на
досягнення інтеграції внутрішнього світу особистості.
Ряд учених, визначаючи творчість як вид людської діяльності, виокремлюють низку ознак, які
характеризують її як цілісний процес: наявність протиріч проблемної ситуації або творчого завдання;
соціальна та особиста значущість та прогресивність, яка сприяє розвитку суспільства та особистості;
наявність об’єктивних (соціальних, матеріальних) передумов, умов для творчості; наявність
суб’єктивних (особистісних якостей – знань, умінь, особливо позитивної мотивації, творчих здібностей
особистості) передумов для творчості; новизна та оригінальність процесу або результату [1; 2; 3; 4].
Якщо виключити хоча б одну з перерахованих вище ознак, то творча діяльність або не відбудеться,
або діяльність не може бути названа творчою.
Як відомо, педагогічна діяльність – процес постійної творчості. Проте, на відміну від творчості, в
інших сферах (наука, техніка, мистецтво) творчість педагога не має за мету створення соціально цінного
нового, оригінального, оскільки її продуктом завжди залишається розвиток особистості.
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Творча діяльність пов'язана з процесами сприймання, пізнання, з емоційною і суспільною сторонами
життя людини. У ній знаходять відображення деякі специфічні особливості людського інтелекту і
характеру. Творчість дає можливість кожній людині реалізувати себе, виразити себе як особистість. Тому
перед вищою школою стоїть важливе завдання – виявлення і розвиток потенційних творчих здібностей
студентів, закладених у кожному від народження, у підготовці кваліфікованих спеціалістів [5; 6].
Педагогічна творчість специфічна. Без творчості немає майстра-професіонала. Творчість завжди
пов’язана зі здатністю особистості до пізнавальної самодіяльності. Ця здатність до саморозвитку
діяльності (у нашому випадку до творчого вивчення мов) не може бути пояснена лише властивостями
інтелекту, в основі лежить взаємодія пізнавальних та мотиваційних факторів у їх єдності [1; 7; 8; 9].
Ми вважаємо, що проблема цілісного та гармонійного розвитку особистості майбутнього вчителя
повинна реалізовуватися через творчість, а також через оволодіння цінностями культури.
У сучасній літературі педагогічна творчість також розуміється як процес вирішення педагогічних
задач у змінюючих обставинах. Однак творчий характер педагогічної діяльності не можна звести лише
до вирішення педагогічних задач, оскільки у творчій діяльності в єдності проявляються пізнавальний,
емоційно-вольовий та мотиваційний компоненти особистості. Проте рішення спеціально підібраних
задач, спрямованих на розвиток структурних компонентів творчого мислення, є важливою умовою
розвитку творчого потенціалу особистості педагога.
У педагогічній літературі існує багато точок зору на проблему педагогічної творчості, зокрема в
роботах Антонової О.Є., Дубасенюк О.А., Семенюк Т.В., Макаренко А.С., Ничкало Н.Г., Зязюна І.А. та
інших.
Так, професор Зязюн І.А. вважає, що творчість – це процес створення суб’єктивно нового, що
ґрунтується на здібності висувати оригінальні ідеї і використовувати нестандартні способи діяльності [2].
У свою чергу С.О. Сисоєва розглядає педагогічну творчу діяльність як цілісний процес професійної
реалізації та самореалізації педагога в освітньому просторі, наслідками чого є подальший розвиток
творчого потенціалу суб’єктів навчально-виховного процесу [10].
На думку О.О. Леонтьєва, найважливішим завданням сучасної вищої школи є створення у студентів
установки на творчість, на вільний, проте відповідальний вибір. Однак чи може сам творчо нерозвинений
учитель розвинути творчі здібності у своїх учнів? Очевидно, ні. Саме тому педагогічна творчість
повинна стати основою, яка визначає професійну компетентність вчителя. Розкриття творчого
потенціалу особистості студентів є головним завданням педагогічно-методичної діяльності.
С.С. Пічугін виділяє основні шляхи підвищення рівня творчої самореалізації педагога: формування
стійких професійних інтересів; створення системи професійно-особистіної самоосвіти; формування у
вчителя педагогічного мислення; навчання вчителя рефлексії власної педагогічної творчої діяльності [3].
Будь-яка діяльність може успішно здійснюватися лише за умови готовності до її виконання.
Готовність до педагогічної діяльності – це наявність певного рівня сформованості в майбутнього вчителя
знань, умінь здійснювати цю діяльність.
Відповідно до вимог, які висуваються до творчої педагогічної діяльності, готовність до неї – це
складна, залежна від характеру і умов педагогічної діяльності, багаторівнева характеристика особистості,
яка включає систему мотивів, установок, станів, а також спеціальні знання, уміння і навички, які
дозволяють суттєво підвищити ефективність педагогічної діяльності
Система підготовки майбутніх учителів повинна бути зорієнтована на професійне самовизначення, на
використання предметних знань у цілях більш ефективного виховання особистості, формування цілісної
наукової картини світу, здібності до життєвого самовизначення.
Однак у педагогічній практиці роль учителя іноземної мови як учасника творчої співпраці з дітьми
різних вікових груп, на жаль, більше декларується в програмах та інших нормативних документах, ніж
реально втілюється в системі підготовки вчителів та в їх діяльності. Відсутня науково-обґрунтована
методика, яка б враховувала специфіку ВНЗ та сприяла б формуванню в майбутніх учителів готовності
до формування творчої особистості учнів засобами предмета "Іноземна мова", тим самим готуючи їх до
нової ролі у полікультурному суспільстві. Саме іноземна мова володіє величезним потенціалом впливу
на особистість учнів, формування якостей, необхідних молоді у ХХІ столітті. Чинні науково-методичні
комплекси, які спрямовані на формування професійної компетенції майбутніх учителів або містять
традиційно вживані форми та методи підготовки майбутнього спеціаліста (Шатілов С.Ф., Аракін А.С.,
Ляховицький М.В., Миролюбов С.Г.), або обмежуються формулюванням мети і завдань навчання у світлі
сучасних підходів до навчання та виховання учнів, не враховуються теорії домінуючих здібностей
майбутніх спеціалістів.
Останній час зарубіжні та вітчизняні вчені розробляють особистісно-орієнтований підхід до навчання
іноземної мови. Свідченням цього стали конференції, семінари та опубліковані праці (Бабанський В.А.,
Пассов Є.І., Бім І.Л., Верещагін І.В., Дубасенюк О.А., Зязюн І.А., Антонова О.Є., Рогова Г.В., Бориско Н.Ф., Скляренко Н.К.).
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Однак до сьогодні педагогічною наукою ще не досліджено різні аспекти процесу формування
готовності студентів до формування творчої особистості школярів у їх професійно-педагогічній
підготовці. Саме дослідження проблеми готовності майбутніх учителів до формування творчої
особистості стало метою нашої статті.
Із сказаного випливає, що зусилля вчителів іноземної мови мають бути спрямовані на активний
пошук інноваційних форм навчання мови як творчого потенціалу, яка могла б стимулювати зростання
інтелектуальних сил учня, демонстрували їх компетентність, ініціативу та творчість.
Наукове вирішення цієї проблеми неможливе без розробки відповідних технологій формування
професійно-педагогічної підготовки, пошуку та впровадження нових методів навчання, створення
принципово нових дидактичних матеріалів, що, у свою чергу, допоможе студентам оволодіти
креативними засобами формування професійної компетентності майбутнього вчителя, здатного
здійснювати формування творчої особистості школярів.
Так, технології педагогічної творчості – це педагогічні технології, у яких метою професійних дій
учителя є створення адекватної до потреб і можливостей особистості і суспільства теоретично
обґрунтованої розвивальної навчально-виховної системи, яка при оптимальності ресурсів забезпечує
реалізацію творчих здібностей суб’єктів педагогічної взаємодії.
Професійні творчі вміння майбутнього вчителя можуть бути сформовані на заняттях з практики
англійської мови. Під час проходження будь-якої теми програми слід передбачити професійноорієнтовані завдання, при виконанні яких студенти повинні спрямувати свої зусилля на їх вирішення.
Наведемо приклади таких професійних завдань на матеріалі підручника з практики англійської мови для
І курсу за редакцією А.С. Аракіна:
Завдання І.
Під час проходження теми "На уроці іноземної мови" учні Вашого класу відчувають невпевненість у
висловлюваннях своїх думок. Як Ви будете стимулювати висловлювання учнів?
Завдання ІІ.
Учням Вашого класу набрид стандартний початок уроку з іноземної мови. Які види творчого початку
уроку Ви запропонуєте?
Окрім професійно-орієнтованих завдань для формування творчих професійних умінь майбутніх
учителів доцільно також застосовувати різні прийоми та методи стимулювання творчого мислення на
заняттях з практики англійської мови, такі, як:
творче проектування (складання постерів, колажів, проектів);
творчі письмові роботи (написання листів, листівок, газетних статей тощо);
творчі заключні заняття з теми (заняття-екскурсії, заняття-конференції);
пошукові творчі завдання (знаходження додаткової, недостатньої інформації) тощо.
Наведемо приклади декількох з перерахованих прийомів.
Так, прикладом творчої письмової роботи може стати таке завдання:
Write a magazine article describing the benefits of moving from a city to a village in the countryside. Discuss
the effects this could have on your life in general.
Пошукові творчі завдання можуть мати різноманітний характер. Вони можуть бути індивідуальними,
груповими, мати соціокультурне комунікативне забарвлення. Наприклад:
Read the text and do some individual research about the influence of English on the citizens of your city.
Read the letter and find out more about the life of your peers in England.
Проектування є також значущою невід’ємною частиною творчого виховання особистості. Завдання
для творчого проектування можуть бути такими:
It’s known far and wide that Americans celebrate four patriotic holidays. Read the information about one of
them and compare its celebration with the similar holiday in Ukraine. Group up with your friends and work on
the project about three other holidays.
Loot at the pictures of four people. What nationalities are they? Find out more about these nationalities and
comment on their traditions, manners, origin, etc. Design a poster of the Ukrainian national life.
Сказане свідчить про велику важливість та актуальність цієї проблеми у навчанні іноземних мов. Від
рівня сформованості готовності самого вчителя до формування творчої особистості учнів залежить його
здатність і готовність залучати своїх учнів до творчості у вивченні іноземної мови.
На нашу думку, процес формування творчого потенціалу як важливого компоненту майбутньої
професійної індивідуальності залежить від організації всього навчально-виховного процесу, який би
спонукав до подальшої самостійної пошукової творчої професійної діяльності, творчого саморозвитку як
педагога-професіонала.
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Осинская И.С. Проблема готовности будущих учителей к формированию творческой
личности учащихся.
В данной статье рассматривается проблема готовности будущих учителей к формированию
творческой личности учащихся, дается анализ литературы по данной проблеме, приводятся задания
творческого характера.
Osinskaya I.S. The Problem of the Readiness of Future Teachers for the Formation of Pupils’ Creative
Personalities.
The article considers the readiness of future teachers for the formation of pupils as creative personalities, the
analysis of the literary sources is given, the examples of creative tasks are illustrated.

197

Вісник Житомирського університету. Випуск 19. Педагогічні науки

УДК 811.111 (075.8)

Л.Ю. Памірська,
викладач;
М.С. Памірський,
викладач
(Житомирський державний університет)
ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА
СТАРШОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Предметом статті є методика використання автентичних текстів з фаху у навчанні студентів
соціально-психологічного факультету.
Відповідно до тематики спецкурсу "Психологічна література іноземною мовою" на соціальнопсихологічному факультеті головною метою заняття з іноземної мови є вдосконалення комунікативних
умінь усного та писемного мовлення на основі автентичних текстів для читання. Тобто студент повинен
уміти спілкуватися іноземною мовою не тільки згідно з тематикою програми вищих навчальних закладів,
а також і на вузькоспеціалізовану тематику, пов’язану з його майбутньою професією.
Переваги автентичних текстів з фаху над навчальними очевидні. Вони не тільки підвищують інтерес
до іноземної мови, а й роблять процес засвоєння лексики більш особистим, активізують асоціативну
пам’ять, сприяють засвоєнню синонімів, омонімів та багатозначних слів. Робота студентів з цими
текстами дозволяє їм використовувати досягнення зарубіжних дослідників при написанні курсових та
дипломних робіт.
Значну роль у процесі сприймання студентами автентичних текстів з фаху відіграють знання фахових
дисциплін та достатній рівень сформованості мовної компетенції для виконання таких завдань, як:
передбачення змісту тексту, виділення в тексті основних структурних елементів, ознайомлювальне та
вивчаюче читання тексту. А також цей процес потребує певного рівня сформованості навичок здогадки
про значення лексичних одиниць та навичок користування спеціальними словниками.
Експериментальні дані підтверджують гіпотезу стосовно доцільності добору вправ залежно від
структурно-смислових і мовних характеристик текстів різних рівнів складності для навчання читання та
перекладу фахової літератури [1: 46].
Сучасна концепція методики викладання іноземних мов полягає у тому, що комунікативна
індивідуалізація навчання іноземної мови спрямовує мовленнєву підготовку студентів на живе
професійне спілкування.
Методика роботи з будь-яким текстом складається з дотекстового, текстового та післятекстового
етапів. Послідовність завдань визначаємо з урахуванням психологічних механізмів розвитку
комунікативних умінь та етапів роботи з текстом.
Мета дотекстового етапу – формування вмінь смислової та мовної антиципації, яка забезпечує
підготовку до сприймання тексту за рахунок активізації фонових завдань та досвіду студентів. Завдання
мовленнєвого характеру рекомендується виконувати у різних режимах (індивідуальному, парному,
груповому). Читанню тексту передує завдання, спрямоване на формування вміння передбачити його
зміст, виходячи із заголовка, першого речення тексту, ключових слів або питань. На цьому етапі
використовуються вправи, які мають комунікативний характер.
Текстовий етап має забезпечити, з одного боку, перевірку розуміння тексту, а з іншого – активізацію
мовного та мовленнєвого матеріалу на базі прочитаного. На даному етапі студенти виконують вправи,
спрямовані на пошук необхідної мовної та змістової інформації.
Метою післятекстового етапу є вдосконалення монологічного, діалогічного та групового мовлення,
Мовленнєву діяльність мають стимулювати рольові ігри, проблемні ситуації.
Ми пропонуємо комплекс завдань до тексту "Post-Traumatic Stress: What is it?"[2:4]
I. Pre-reading Activities
1. In groups of four discuss the following questions:
1. Have you ever heard stories of people, who were attacked or robbed by somebody?
2. How did those people feel?
3. What consequences may follow these types of incidents?
4. What can be done for such people?
2. Do you agree or disagree with the following statement:
If you have survived a trauma, it is important to consult with a competent health professional.
3. These words below are found in this chapter. Give your own definition for these words:
© Памірська Л.Ю., Памірський М.С., 2004
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stranger, grab, minivan, stream, attacker, tremble, accurate, suspect, clearheaded, loneliness, depression,
miserable, symptoms, post-traumatic stress disorder, to be diagnosed, hormone level, remain, elevated, survive,
survivor, rape, war victims, sexual assault, witness, suffer, sufferer, re-experience, nightmare, relief, rejection,
self-destructive behavior, uncontrolled anger, overcontrolled eating, workaholism.
4. Before reading the text, find articles (information) about post-traumatic stress problems in Ukraine. Be
ready to present these stories in class.
II. Active Reading Activities
1. Scan the text for the answers to the following questions:
1. What happened to 17-year old Jane?
2. What is post-traumatic stress disorder?
3. What is important to realize if you have survived a trauma?
4. What can be done?
2. True or false. Correct the wrong ones.
1. As Jane sat near her family’s minivan removing her skates, a former schoolmate approached her.
2. Jane didn’t call the police because she couldn’t give an accurate description of the suspect’s car and its
license number.
3. To be diagnosed with PTSD an individual must have been exposed to a traumatic event.
4. Ordinarily hormone levels fall back down to normal after the danger has passed, but in the case of PTSD
sufferers, they remain elevated.
5. Calling PTSD normal means that every survivor of a trauma will develop it.
6. All sorts of people are sufferers, following many types of incidents.
7. Medical procedures or heart attacks haven’t triggered PTSD in some individuals.
8. Approximately 1.7 million US teenagers currently suffer from PTSD.
9. The sufferer needs to recognize and avoid unwise coping strategies that cause further harm.
3. Complete the following sentences.
1. It was a lovely summer afternoon and…
2. She screamed as loud as she could, but…
3. I blamed myself for…
4. Jane was experiencing some of…
5. PTSD was usually called…
6. Ledray notes: "A 1992 study found that…
7. Authors Alexander C. McFarlane and Lars Weisaeth observe: "Recent studies have shown that…
8. PTSD has turned out to be…
9. Although alcohol and drugs may give…
10. If you are receiving professional help, be honest with…
4. Fill in the missing word from the box below
grabbed, minivan, attacker, fled, panic, loneliness, depression, diagnosed, survivor, hormones, trauma, sexual
assaults, witnesses of violence, social isolation, workaholism, self-destructive behavior.
1.

With the chilling words above, he demanded sex, __________Jane, and tried to shove her inside
the__________.
2. That seemed to startle the__________, who suddenly released her and__________the scene.
3. "My body was in continual state of__________, which kept me from sleeping", Jane recounts.
4. I lost contact with my friends, and the__________only added to the__________.
5. You don’t have to be a soldier to be__________with PTSD. You only have to be a__________ of some
traumatic event.
6. Jane relates "I have learned that sudden terror causes certain __________to surge, and
these__________cause the senses to become hyperalert to danger".
7. Yet, calling PTSD normal doesn’t mean that every survivor of a__________will develop it.
8. A random survey of 1,245 American adolescents showed that 23% had been the victims of physical or
__________, as well as__________ against others.
9. Alcohol and drugs usually contribute to__________, rejection of the people who want to help, __________,
uncontrolled anger, uncontrolled or over- controlled eating, or other__________.
5. Find pairs!
1. Jane called the police and
2. My body was in continual state of panic,

a) which kept me from sleeping;
b) gave an accurate description of the suspect’s car and
its license number;
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3. Years ago, PTSD was usually called shell shock or
4. You don’t have to be a soldier
5. If you have survived a trauma and are experiencing
similar aftereffects
6. Recent studies have shown that traumatic events
frequently happen to civilians during peacetime, as
well as
7. Physical wounds are often the first to heal, but
people suffering from PTSD

c) to be diagnosed with PTSD;
d) combat fatigue and was studied primarily in
connection with military veterans;
e) to soldiers and war victims, and that many survivors
of such frequent events develop PTSD;
f) it is important to realize that you are not alone;
g) can be wounded in many ways in body, mind and
spirit

III. Post-reading Activities
1. Discuss the following questions in groups of four:
1. What are some of the classic symptoms of post–traumatic stress disorder?
2. Can survivors control re-experiencing the trauma in their mind?
3. In what ways can wounded people be suffering from PTSD?
2. Many trauma survivors find themselves re-experiencing the trauma in their mind. Survivors usually
can’t control this or stop it from occurring. Check off those consequences, which to your mind may
include:
· A pounding heart or trouble breathing
· Difficulty reading aloud
· A feeling of upset when reminded of the trauma
· Trouble remembering phone numbers
by something seen, heard, felt, smelled, or tasted
· Bad dreams and nightmares, tendency to be very
· Anxiety or fear—the feeling of being in danger
startled by loud noises or by someone
again
unexpectedly coming up to them from behind
· Trouble controlling emotions because reminders
· A shaky feeling and sweatiness
lead to sudden anxiety, anger, or upset
· An emotional shutdown or emotional numbness
· Difficulty concentrating or thinking clearly
· Trouble having feelings of love or feeling any
· Difficulty falling or staying asleep
strong emotions
· Agitation and a constant state of being on the
· The feeling that surroundings are strange or
lookout for danger
unreal
· Loss of interest in things that were previously
·
A feeling of being disconnected from the world
enjoyable
around them and the things happening to them
· Trouble remembering important parts of what
· Flashbacks – feelings that the trauma is
happened during the trauma.
happening again
1.

Make up a psychological test to know if a person suffers from PTSD. To begin with, use the following
questions:
Do you:
- often sleep badly?
- get headaches a lot?
- find it difficult to relax?
- need alcohol or cigarettes to calm your nerves?
- usually hide your feelings?
- ….
2. Comment on the situation:
1. Imagine that you are school psychologists. Once, a 14-year-old boy told you about a gang of kids at your
school who are making his life hell. They asked him for money. He said NO, but then they pushed him and hit
him. He gave them his bus fare, but that was only the start of it. Every day after that they asked for more. The
boy is so frightened. He can’t talk to anyone else about this problem. Give some suggestions to him.
3. Comment on the English proverb: "It’s better to be safe than sorry".
Do you have similar proverbs in your language?
Запропонована методика була експериментально перевірена на третьому курсі соціальнопсихологічного факультету ЖДУ імені Івана Франка. Отримані результати засвідчили приріст умінь
читання автентичних текстів з фаху (57%), зріс інтерес до опрацювання іншомовних текстів з боку
студентів, вони набули впевненості в собі, що сприяло більш адекватному розумінню прочитаного. Усе
це підтверджує ефективність технології навчання читання автентичних текстів з фаху. Вона може бути
рекомендована для застосування на інших неспеціальних факультетах в навчальних закладах.
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УДК 371.302

Н.Р. Петранговська,
викладач,
(Житомирський державний університет)
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ НЕМОВНОГО ПРОФІЛЮ В
РАМКАХ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У
НЕМОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті розглядаються питання вимог ринку праці на сучасному етапі розвитку нашої держави,
описуються функції сучасного фахівця на тлі інтеграції України в Європейське співтовариство. З
метою визначення вимог до мовної та мовленнєвої підготовки випускників немовних вищих навчальних
закладів (ВНЗ) були проаналізовані існуючі програми з предмету "Іноземна мова" для немовних ВНЗ.
Спираючись на теоретичні засади, автором було уточнено склад умінь до іншомовної комунікації,
якими має володіти фахівець немовного профілю.
Сучасні умови розширення економічних, технічних, політичних, соціальних та культурних зв’язків
України з зарубіжними країнами, процес всебічного входження України у європейський політичний,
економічний і правовий простір стали передумовами затвердження указом Президента України
"Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу" (ЄС). Основними напрямами культурноосвітньої і науково-технічної інтеграції визначено впровадження європейських норм і стандартів в освіті,
науці і техніці, поширення власних культурних і науково-технічних здобутків у ЄС. Ці напрями
займають особливе місце, оскільки, охоплюючи галузі середньої і вищої освіти, перепідготовку кадрів,
науку, культуру, мистецтво, технічну і технологічну сфери, у кінцевому результаті вони
спрацьовуватимуть на підвищення культурної ідентичності та інтеграцію до загальноєвропейського
інтелектуально-освітнього і науково-технічного середовища [1].
На основі міжнародних документів з питань демократії, гуманізації в галузі освіти і прав людини в
Україні протягом останніх років здійснювалися масштабні заходи щодо створення нової нормативноправової бази національної вищої освіти. Прийнятий в Україні комплекс нормативно-правових
документів пройшов апробацію на міжнародному рівні і визначає ідеологію реформування всієї освітньої
галузі.
Зважаючи на все зазначене вище, вихід українських комерційних компаній на міжнародний ринок, а
також виникнення та поширення нових сучасних засобів усної та писемної комунікації зумовлюють
соціальне замовлення суспільства на підготовку кваліфікованих фахівців, які б практично володіли
навичками та вміннями іншомовного професійного спілкування іноземною мовою (ІМ) і були здатними
залучатися до комунікації та співпраці зі своїми партнерами та колегами за кордоном. Тому в межах цієї
статті йтиметься про проблеми підготовки сучасних випускників ВНЗ, а також вимоги до професійної
підготовки фахівців немовного профілю.
У зв’язку з усім зазначеним вище все більшого значення набувають проблеми подальшого
вдосконалення методики навчання усного монологічного мовлення за обраним фахом та підвищення
рівня володіння цим видом мовленнєвої діяльності випускниками немовних вищих навчальних закладів
(ВНЗ). Як відомо, провідним напрямком в оволодінні ІМ студентами немовних ВНЗ є здобуття ними
такого рівня комунікативної компетенції, яка б дозволяла користуватися ІМ в певній галузі професійної
діяльності [2]. Згідно з освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра
(2002) різних напрямків провідною настановою в оволодінні ІМ студентів ВНЗ є "формування необхідної
комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та письмових
формах" [3]. Іншими словами, майбутні фахівці повинні володіти навичками та вміннями як писемною,
так і усною іншомовними комунікаціями як важливими аспектами професійної діяльності.
Значення ІМ в сфері економіки, науки і техніки збільшується також у зв’язку з перебудовою системи
зовнішньоекономічної діяльності підприємств, зі створенням спільних колективів учених і спеціалістів,
обміном науково-технічної документації тощо. Для цього потрібно мати в своєму розпорядженні
висококваліфікованих спеціалістів, здатних не лише читати спеціальну літературу, але й спілкуватися
ІМ.
Досить низький рівень іншомовленнєвої грамотності спеціаліста не лише підриває
конкурентоспроможність нашої держави, але й гальмує перебудову внутрішньої економіки країни.
Особливо помітно це виявляється в організації спільних підприємств, коли саме мовленнєвий бар’єр стає
на заваді пізнанню та довірі партнерів.
Проблема професіоналізму, професійної компетенції пов’язана ще з одним соціально-психологічним
феноменом – конкурентноздатністю спеціаліста. Знання сьогодні є єдиним джерелом довготривалої
стійкої конкурентної переваги, оскільки все інше випадає з рівняння конкуренції, а знання можуть бути
використаними лише шляхом кваліфікації спеціаліста. Сучасні та майбутні роботодавці зацікавлені у
фахівцеві, який:
© Петранговська Н.Р., 2004
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– вміє думати самостійно та вирішувати різноманітні проблеми, тобто застосовувати знання,
отримані в процесі навчання;
– володіє критичним та творчим мисленням (сформованим у процесі навчання);
– володіє багатим словниковим запасом, який базується на вмінні застосовувати його адекватно до
ситуації, глибокому знанні вивченого матеріалу з можливістю і бажанням його використання;
– вміє здобувати нові знання, тобто здатний до самоосвіти [4: 109-110].
Таким чином, соціальне партнерство стає "ключем" до конкурентоспроможності фахівця, до
можливості його успішного функціонування в структурі сучасного суспільства, до активної соціалізації
особистості.
Значення ІМ також підвищується у зв’язку зі зростанням ролі інформатики та обчислювальної
техніки в прискоренні науково-технічного прогресу. На мові електронно-обчислювальних машин (ЕОМ)
розмовляє весь діловий і науковий світ. Без цього вести економічну діяльність, виходити на широкі
контакти із зарубіжними партнерами неможливо. Інформатизація включає загальну та спеціальну
підготовку людей. Йдеться не тільки про навчання комп’ютерної грамотності, володіння електронною
технікою та "машинними" мовами, а й про залучення до інформаційної культури. Знання ІМ сприяють
рішенню як першого, так і другого завдань. ІМ допомагає не тільки швидше знаходити діалог з
комп’ютером, але й дає змогу залучитися до новітніх інформаційних технологій, до інформаційного
"всесвіту" у вигляді баз даних і знань, з якими пов’язані люди, які користуються персональними
комп’ютерами [5].
Отже, докорінні зміни всієї системи освіти у вищій школі, перехід на ступеневу систему в нашій
країні потребують принципово нового підходу до дисципліни "Іноземна мова " для студентів немовних
спеціальностей вищих закладів навчання. Перед Україною сьогодні стоять досить складні завдання: в
найкоротші строки ліквідувати відставання в якості продукції, що випускається, оволодіти кращими
світовими технологічними здобутками, підняти існуючий рівень вітчизняних спеціалістів до рівня
конкурентоспроможності на світовому ринку. Для вирішення цих завдань перш за все необхідно
вивчити прогресивні технологічні досягнення. Для того, щоб вітчизняні підприємства мали змогу
успішно конкурувати із зарубіжними фірмами та підприємствами, кожний кваліфікований спеціаліст
повинен знати із зарубіжних першоджерел, що робиться, що планується розвиненими країнами в
відповідних галузях науки і техніки. Практикою доведено, що існує нагальна потреба не просто в
перекладачах, а саме у висококваліфікованих спеціалістах, які володіють ІМ.
З метою визначення вимог ринку праці нами були проаналізовані освітньо-кваліфікаційна
характеристика (ОКХ) та освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки спеціаліста [3; 6]. Вказані
документи узагальнюють вимоги до змісту освіти та навчання з боку держави, світового співтовариства
та споживачів випускників і відображають соціальне замовлення на фахівця, що розробляється у сферах
праці та професійної підготовки з урахуванням аналізу професійної діяльності. В них також
визначаються основні напрями професійної діяльності, такі, як організаційно-управлінська,
адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична [6:5]. Результати аналізу виявили, що до
фахівців немовного профілю ставляться конкретні вимоги щодо їх здібностей та підготовки у вигляді
системи знань, навичок і умінь як в обраній ними спеціальності, так і суміжних з нею спеціальностях.
При цьому володінню ІМ відводиться значна роль.
ОКХ також визначає виробничі функції, типові завдання діяльності та вміння, якими повинен
володіти випускник з певної кваліфікації. Цим документом виділяється планувальна, організаційна,
мотиваційна, контрольна, координаційна, дослідницька та освітня функції.
Згідно із зазначеними функціями сучасний фахівець має володіти такими вміннями: як проводити
комплексний та системний аналізи діяльності організації з використанням сучасних методик; розробляти
стратегічні цілі функціонування організаційних систем в умовах конкуренції та розробляти стратегічні
альтернативи їх розвитку; аналізувати продуктивність праці та шукати шляхи її вдосконалення й
раціоналізації, досліджуючи та прогнозуючи різні фактори, що можуть на неї впливати; використовуючи
різні джерела інформації, формувати інформаційне забезпечення управління організацією / фірмою, в
якій він працює; ефективно використовуючи інформаційне забезпечення та новітні технології,
розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень та здійснювати й обґрунтовувати вибір
оптимальної альтернативи; встановлювати, підтримувати та розвивати плідні ділові стосунки з іншими
організаціями / діловими партнерами, забезпечуючи при цьому захист інтересів, у яких він працює. На
основі досліджень світового ринку сучасний фахівець немовного профілю має вивчати можливості
закордонних партнерів, їх роботу, досягнення з метою впровадження кращих результатів у свою роботу;
за допомогою технічних засобів зв’язку, безпосереднього спілкування підтримувати ділові контакти,
вести ділову бесіду із закордонними партнерами, в тому числі й однією з ІМ; добирати літературні
джерела, при необхідності використовувати загальнонаукові та специфічні методи збирання первинної
інформації, застосовуючи наукові методи обробки інформації [6: 9-27].
Серед здатностей, які вимагаються від випускника немовного ВНЗ, слід зазначити вміння:
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- засвоювати та реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації з уважним
ставленням до різних культур, релігій тощо;
- критично оцінювати та прогнозувати політичні, економічні, екологічні, культурні та інші події та
явища;
- проникати в сутність явищ і процесів реального світу, свідомо використовувати наукові знання у
пізнавальній та професійній діяльності;
- орієнтуватися у міжнародному політичному житті, геополітичній ситуації, розуміти місце та статус
України в сучасному світі;
- орієнтуватися в глобальних проблемах економічного та наукового розвитку світових господарських
зв’язків, інтеграції України у систему міжнародного поділу праці;
- дотримуватися етики ділового спілкування;
- спілкуватися державною та, щонайменше, однією ІМ;
- чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки та переконання;
- залежно від ситуації обирати найбільш відповідні інформаційні засоби та канали комунікації,
користуватися мережею INTERNET;
-переконувати, аргументувати, вести конструктивні переговори, результативні ділові бесіди, плідні
дискусії, полеміку; толерантно ставитися до протилежних думок, брати участь у дискусіях, критично
ставитися до тенденційної інформації;
- доводити інформацію до виконавців, тримати їх у курсі справ, зацікавлювати у вирішенні проблем;
- готувати та проводити публічні виступи в аудиторіях різного типу; відчувати аудиторію;
- добирати та використовувати психолого-педагогічні технології у професійній та інших сферах
життєдіяльності;
- адаптуватися до зростаючих потоків інформації, до наслідків науково-технічного прогресу, розуміти
необхідність професійної мобільності;
- розвивати потенціал лідера, підприємливість і вміння йти на виправданий ризик; систематично
читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), складати реферат, анотацію;
- оцінювати й обирати оптимальні сполучення форм постійного підвищення власної кваліфікації.
Все викладене вище свідчить про те, що з метою інтеграції в світове товариство від фахівця
немовного профілю вимагають уміння не тільки бути висококваліфікованим працівником за обраною
спеціальністю, вмінь співпрацювати з вітчизняними та закордонними партнерами, вмінь
використовувати отримані знання в суміжних спеціальностях, а й умінь спілкуватися ІМ на досить
високому рівні, що є однією з головних вимог на сучасному промисловому, технічному та науковому
ринку праці.
Таким чином, володіння ІМ стає в наш час однією з умов професійної компетентності спеціаліста.
Потреба в спеціалістах, які володіють ІМ, різко виросла і зростатиме з економічним розвитком нашої
держави.
Це свідчить про те, що від сьогоднішного випускника вищої школи вимагають практичного
володіння ІМ, яке дозволяє реалізувати такі аспекти професійної діяльності, як своєчасне ознайомлення
з новими технологіями, відкриттями і тенденціями в розвитку науки і техніки, встановлення контактів із
зарубіжними організаціями та підприємствами, тобто забезпечує удосконалення рівня професійної
компетенції спеціаліста, під якою ми розуміємо інтегровану якість спеціаліста, що включає рівень
володіння ним знаннями, навичками та вміннями і наступними компонентами професійної майстерності:
система професійних знань, навичок й умінь, професійних здібностей і професійно важливих якостей
особистості [5: 106].
Викладене визначає провідну роль практичного володіння студентом ІМ, тобто володіння ним такого
рівня комунікативної компетентності, який дозволив би застосовувати ІМ в тій чи іншій галузі
професійної діяльності – в науковій та інформаційній діяльності, при безпосередньому спілкуванні з
зарубіжними партнерами, для самоосвіти тощo [7].
З метою визначення вимог до мовної та мовленнєвої підготовки випускників немовних ВНЗ були
проаналізовані існуючі програми з ІМ для немовних ВНЗ, а також вивчені Рекомендації Ради Європи [8],
які засвідчили, що в їх основі лежить одна вимога – забезпечення активним володінням випускниками
немовних ВНЗ ІМ як засобом формування і формулювання думок в галузі повсякденного спілкування та
в галузі відповідної спеціальності [2], а також формулювання та вирішення професійних завдань, аналізі
результатів, діагностиці причин отриманих результатів.
Згідно з чинною програмою з ІМ для немовних спеціальностей ВНЗ курс ІМ для ВНЗ носить
професійно-спрямований характер (у всіх трьох варіантах) і його завдання визначаються в першу чергу
комунікативними і пізнавальними потребами фахівця відповідного профілю [7: 7].
Третій курс, що цікавить нас, відноситься до просунутого ступеню, кінцевими вимогами якого є
підтримання бесіди на загальні та професійні теми (діалогічне мовлення) та виступи із заздалегідь
підготовленим повідомленням (монологічне мовлення) в ситуаціях офіційного характеру; реалізація
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комунікативних намірів: "встановлення та підтримання контакту", "запит" (різних видів), "з’ясування
точок зору", " повідомлення інформації", " згода чи незгода", "спонукання / прохання", "висловлення
своєї точки зору, оцінки", а також розуміння на слух повідомлень на професійні теми тривалістю до
трьох хвилин (аудіювання) і робота з літературою по спеціальності (всі види читання).
До мовленнєвих умінь Програмою висуваються наступні вимоги. В діалогічному мовленні випускник
повинен реалізувати в діалогах всі основні комунікативні наміри в ситуаціях усного спілкування, що
пропонуються, а також розуміння реплік партнера у відповідь. У монологічному мовленні – це виступи
(читання вголос, звертаючись до аудиторії) із заздалегідь підготовленим повідомленням, яке містить
одну-дві розгорнуті тези, з розумінням аналогічних виступів на слух, а також розвиток переглядового
читання.
Тематика, що пропонується Програмою, містить тексти та ситуації як країнознавчого,
загальнонаукового, повсякденного характеру, так і з широкого / вузького профілю спеціальності.
"Програма навчання активного володіння ІМ студентів немовних спеціальностей і методичні
рекомендації" Н.М. Мініної кінцевою метою повного курсу вказує досягнення студентами активного
володіння ІМ, рівень якого відображає індивідуальні здібності кожного студента окремо і готує до
використання ІМ в професійній діяльності поза ВНЗ [2].
Цільовими завданнями також є навчання студентів загальним прийомам використання ІМ у роботі зі
спеціальності в наступних напрямках:
· як джерела інформації, необхідної для безпосередньої професійної роботи за обраним фахом
(спеціальністю);
· як засобу комунікації з зарубіжними партнерами / колегами;
· як знаряддя перекладацької роботи з фаху;
· як можливість виконувати викладацьку роботу в галузі спеціальності на ІМ;
· як основи подальшої післядипломної спеціальної освіти за кордоном .
У перерахованих вище документах висувається ряд умінь, якими має оволодіти випускник немовного
ВНЗ: вміння розуміти друковані й аудитивні тексти (лекція, реферат, доповідь, виступ, ділова бесіда) з
використанням усіх видів зрілого читання (вивчаючого, ознайомлювального, оглядового, пошукового) і
таких видів роботи як письмовий (реферативний, анотаційний, повний) та усний (послідовний) переклад,
розгорнутий чи короткий усний переказ змісту на ІМ (з коментарем чи без нього), обмін думками тощо.
Аудитивні тексти, основний засіб розвитку вмінь розуміння на слух, стають на цьому етапі основою
роботи над уміннями послідовного усного перекладу і з уміннями занотовувати необхідну інформацію в
процесі слухання.
На дипломованих спеціалістів чекає робота на виробництві, в сфері освіти і науки. У кожній з цих
галузей вони можуть опинитися в становищі, коли від них вимагатимуть проявлення рис білінгва на
певному професійному рівні, тобто фахівці немовного профілю можуть виступати перекладачами,
викладачами дисципліни своєї спеціальності на ІМ, а також в ролі майже повноцінного носія ІМ при
підвищенні кваліфікації або подальшого навчання за кордоном, при спілкуванні з зарубіжними
спеціалістами та в інших ситуаціях.
У всіх цих випадках до навичок і вмінь активним володінням ІМ Програма уточнює також такі
навички і вміння, притаманні фахівцям немовного профілю, як уміння письмового перекладу в сфері
повсякденного та ділового або офіційного спілкування. А також уміння підготувати і прочитати лекцію з
будь-якого розділу своєї спеціальності; вміння викладати свої думки чітко та ясно; вміння перепитати,
уточнити, з’ясувати незрозуміле, вміння реагувати на сприйняття своїх слів аудиторією; вміння
переформулювати свою думку, висловитися по-іншому, якщо співрозмовник не зрозумів тебе тощо.
Проект програми для немовних ВНЗ пропонує, що комунікативна компетентність студентів ІМ має
реалізуватися в повсякденній та професійній сферах, а також ситуаціях, які є спільними для студентів
суміжних спеціальностей [9: 22]. Для студентів просунутого ступеня Проект Програми визначає
наступні вимоги до усномовленнєвої підготовки: робити власні чіткі підготовлені презентації з широкого
спектру тем повсякденного та професійного вжитку; продукувати чіткі детальні монологічні
висловлювання на загальні теми та теми за обраним фахом; задавати питання та відповідати на них;
погоджуватися або не погоджуватися з отриманою інформацією; підтримувати аргументи або піддавати
їх сумніву; виражати задоволення / незадоволення; викладати отриману інформацію, логічно і чітко
викладаючи думки тощо.
У слуханні Проектом Програми визначаються такі вміння студентів, як розуміння основної ідеї та
виділення відповідної інформації під час тривалих дискусій, диспутах, розмов, лекцій з тем
повсякденного та професійного вжитку; детальне розуміння телефонних переговорів; розуміння суті та
деталей інформації при сприйнятті автентичних теле- та радіопрограм із повсякденної та професійної
тематики; визначення точки зору мовця та його відношення до проблеми висловлювання; чітко і логічно
висловлювати свою точку зору з прослуханої інформації та інше [9: 18-19].
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Оскільки метою нашого дослідження є навчання професійно-спрямованого говоріння студентів
немовного, проте педагогічного ВНЗ, необхідно брати до уваги рекомендації "Професійного портфеля
вчителя іноземної мови", який визначає рівні білінгвальної методичної компетенції вчителя ІМ, оскільки,
як зазначалося вище у вимогах програм з ІМ для немовних ВНЗ, є елементи, притаманні вчителю ІМ.
З чотирьох рівнів білінгвальної і методичної компетенції, які розглядаються в матеріалах
"Професійного портфеля вчителя іноземної мови" (мінімальний, пороговий, просунутий, професійнодостатній), третій курс немовного профілю можна віднести до професійно-достатнього рівня, за яким у
говорінні фахівець повинен викладати результати проведеної ним роботи з використанням наочності або
без неї, з поясненням окремих моментів за бажанням аудиторії; робити наукові доповіді на науковопрактичних і науково-методичних конференціях; проводити аналіз занять рідною та ІМ; брати участь у
дискусіях, круглих столах з актуальної науково-практичної проблематики тощо [10].
Аналіз ОКХ, Програмних вимог, а також вивчення матеріалів Європейського Мовного Портфеля для
економістів (Проект) [11] дали змогу уточнити склад умінь іншомовної усномовленнєвої комунікації,
якими має володіти фахівець немовного профілю.
Отже, випускник немовного ВНЗ повинен:
· володіти ІМ як засобом формування і формулювання думок у межах повсякденного спілкування і
в області відповідної спеціальності;
· володіти вміннями реалізувати комунікативне завдання і певний комунікативний намір в
ситуаціях професійного спілкування;
· розуміти друковані та аудитивні тексти ІМ за фахом;
· давати чітке і логічне розгорнуте чи коротке викладення спеціальної інформації ІМ;
· володіти вміннями обмінюватися думками та висловлюватися продуктивно як за змістом (факти,
відомості, думки, докази тощо), так і за формою (нові комбінації засвоєних одиниць, мінімум готового,
завченого) з професійної тематики;
· викладати результати проведеної ним дослідницької чи експериментальної роботи зі спеціальності
з використанням наочності або без неї (таблиці, графіки, схеми, малюнки);
· брати участь у науково-практичних конференціях, дискусіях, круглих столах за спеціальністю
рідною чи ІМ;
· вміти виступати як із заздалегідь підготовленими повідомленнями, так і говорити експромтом, без
спеціальної попередньої підготовки чи обдумування;
· вміти аргументувати, переконувати та мотивувати свої мовленнєві дії;
· володіти вміннями працювати з довідковою літературою, з літературою за фахом, а також
цитувати першоджерела адекватно до ситуації;
· вміти докладно і чітко описати та презентувати широкий спектр навчальних та фахових питань,
підкреслюючи ідеї та пояснюючи їх важливими прикладами;
· вміти детально презентувати основні положення певних професійних питань, вживаючи доцільну
термінологію;
· володіти вміннями розгортати систему доказів з актуальних навчальних та професійних питань,
виділяти важливі моменти і підкріплювати твердження доречною детальною інформацією;
· розуміти основну інформацію лекцій, бесід, доповідей, презентацій, дискусій на навчальні та
професійні теми на нормативній мові у нормальному темпі, а також більшість трансльованих аудіо
матеріалів на нормативній мові у сферах суспільного, професійного та навчального характеру, визначити
ставлення мовця і зміст інформації [11: 54-55] та інші.
Таким чином, проаналізувавши сучасні вимоги до професійної підготовки фахівця немовного
профілю, визначивши вміння, якими він повинен володіти в межах обраної спеціальності, зазначимо, що
лише за умов дотримання цих критеріїв формування у випускників немовних ВНЗ системного підходу
до аналізу складних технічних і соціальних ситуацій, стратегічного мислення, виховання соціальної та
професійної мобільності зростатиме їх конкурентоспроможність на ринку праці як у межах нашої країни,
так і за кордоном.
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Петранговская Н.Р. Основные требования к профессиональной подготовке профессионала
неязыкового профиля в рамках общеевропейских рекомендаций по иностранному языку в неязыковых
высших учебных заведениях.
В статье рассматриваются вопросы требований рынка труда на современном этапе развития нашей
страны, описываются функции современного специалиста в свете процесса интеграции Украины в
Европейское сообщество. С целью определения требований к языковой и речевой подготовки
выпускников неязыковых высших учебных заведений, были проанализированы действующие программы
по иностранному языку. Основываясь на теории, автором были уточнены умения иноязычной
коммуникации, которыми должен владеть специалист неязыкового профиля.
Petrangovskaya N.R. Modern Requirements for the Professional Training of Non-Linguistic Specialists
within the Common European Framework of Reference (English for Specific Purposes).
The article deals with the problems of the professional training of the modern specialists and the functions they
should perform. Taking into account the analysis of the current Syllabi requirements for the discipline "The
Foreign language" and the needs on the "labour market" the author verifies the set of language and speech skills
necessary for the specialists of non-language professions.
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ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У статті розглянуті лінгводидактичні засади формування змісту електронних засобів навчання
іноземних мов і запропонований електронний навчально-методичний комплект для навчання
іспанської мови.
Інформатизація сфери освіти все більше завойовує позиції у цій галузі і вступає на якісно новий
рівень свого розвитку. Досить успішно розв'язуються питання використання комп'ютерних технологій як
у вищій, професійній, так і у середній школах. Накопичений досвід у цій сфері, по суті, певною мірою
засвідчує, що період пілотних проектів, різноманітних підходів і діаметрально протилежних точок зору
на цю проблему завершується. А відтак – необхідно чітко уявляти і відповідно оцінювати роль
інформаційних, мультимедіа та інших комп'ютерних технологій і самого комп'ютера у навчальному
процесі. На цьому етапі розвитку зазначеної наукової галузі провідні позиції починають займати більш
конкретні і, можливо, дещо вужчі питання, пов'язані з визначенням дидактичного, психологічного і
методичного потенціалів комп'ютерних технологій у навчанні різних предметів, їх вплив як на парадигму
всієї освіти, так і на теорію та практику навчання кожного освітнього курсу. У цьому зв'язку
актуальними є питання, від яких значною мірою залежить загальне уявлення про можливості комп'ютера,
у тому числі і його місця, ролі та функцій у навчальному процесі.
Щоб отримати певну освіту (здобути знання, уміння і навички у визначеній науковій або навчальній
сфері) з використанням комп’ютерних технологій, необхідна наявність щонайменше трьох компонентів:
1) технологічного забезпечення (апаратно-програмного базису); 2) відповідно підготовленого викладача;
3) електронного навчально-методичного засобу у вигляді підручника або навчального посібника і (за
найкращих умов) методичних рекомендацій щодо використання електронного носія інформації.
Розглядаючи можливості застосування комп’ютера у навчальному процесі, насамперед не потрібно ні
якою мірою ідеалізувати і абсолютизувати його місце і роль у реалізації навчальних цілей і завдань. У
цьому контексті аксіоматичними є два твердження: 1) комп’ютер не замінює вчителя або викладача і в
найближчому майбутньому не зможе цього зробити: він лише у певних межах моделює діяльність
педагога і не претендує на його роль і функції; 2) електронний носій інформації не повинен дублювати
друкований підручник або посібник, навпаки, він покликаний забезпечити учня або студента тим, чого
не може дати друкований засіб навчання. Саме з цих позицій потрібно розглядати електронні освітні
продукти.
Відомо, що створення нових засобів навчання зумовлене насамперед необхідністю сприяти
ефективності навчального процесу. А це, в свою чергу, вимагає від їх авторів досягти максимальної
якості їхнього продукту. Комп’ютер, наприклад, як новий засіб має свої переваги і забезпечує навчання
інтерактивними формами діяльності (взаємодії), основним способом організації яких є використання
екранного меню. Він дозволяє використовувати мультимедіа, не суперечить здійсненню моделювання
навчальних дій учителя та учнів, сприяє створенню ситуацій для комунікативного спілкування,
характеризується високим рівнем продуктивності. Крім того, він забезпечує користувача можливостями
швидкого пошуку певної інформації, доступу до різноманітних її джерел тощо, сприяючи при цьому
економії часу і зусиль, що об’єктивно веде до раціоналізації діяльності.
Значна кількість електронних засобів навчання характеризується багатофункціональністю. Серед них
є такі, що призначені для підтримки і розвитку навчального процесу. Це електронні підручники і
посібники, які містять систематизований навчальний матеріал відповідно до вимог програми з навчання
певного предмета. Окремі з них передбачають вивчення курсу "з нуля" і до певного визначеного рівня,
інші забезпечують користувача лише окремим навчальним модулем (темою), доповнюючи таким чином
друковані носії інформації, тощо. Існують електронні продукти для використання в класі під
керівництвом учителя, а є такі, що застосовуються в самостійній позакласній діяльності. Усі зазначені
електронні засоби певним чином підтримують і раціоналізують навчальний процес, сприяють його
ефективності.
Набули широкого застосування, крім навчальних продуктів, електронні інформаційно-довідкові
засоби, які забезпечують загальну інформаційну підтримку (енциклопедії, довідники, словники, атласи
тощо). Зазвичай вони безпосередньо не пов’язані з певною програмою або навчальним курсом, а лише
доповнюють їх, слугуючи довідковими джерелами інформації. Існує потреба в електронних продуктах
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загальнокультурного призначення (віртуальні екскурсії в залах музеїв, подорожі по країнах, містах;
видання, присвячені шедеврам світової культури, літератури, музики, архітектури, живопису тощо).
Використання будь-яких форм і засобів інформатизації освіти має бути спрямоване на досягнення
якомога максимальної дидактичної ефективності навчального процесу. Але максимального дидактичного
ефекту можна досягти лише за умови комплексного застосування окремих засобів сучасних
інформаційних і телекомунікаційних технологій на різноманітних видах занять в інформаційнопошуковій, експериментально-дослідницькій і самостійній навчальній діяльності, у тому числі в
діяльності учнів з метою обробки отриманої інформації, здобування знань і формування вмінь та
навичок. Яким же чином можна практично реалізувати комплексне використання можливостей засобів
інформаційних і телекомунікаційних технологій у навчальному процесі? Насамперед це досягається за
рахунок розробки і застосування багатофункціональних освітніх комп’ютерних програм, які відповідали
б усім вимогам, що пред’являються до таких засобів. Основними дидактичними цілями використання
освітніх електронних продуктів у навчальному процесі є надати користувачеві певну інформацію
(знання), сформувати і вдосконалити вміння і навички у певній науковій або навчальній галузі,
проконтролювати рівень засвоєння навчального матеріалу й узагальнити його тощо.
Багатофункціональні освітні електронні продукти сприяють виконанню системи різноманітних видів
навчальної діяльності, що підтверджує їх ефективність і доцільність для широкого застосування.
Розглянемо, які функції їм притаманні.
1. Організовувати різноманітні форми діяльності учнів з метою самостійного отримання ними
знань, формування умінь і навичок.
2. Використовувати весь спектр можливостей сучасних інформаційних технологій під час
виконання різноманітних видів навчальної діяльності, у тому числі таких, як інтерактивний діалог,
моделювання ситуації, об’єктів, явищ, процесів, отримання, збереження і обробка інформації тощо.
3. Застосовувати у навчальному процесі можливості технологій мультимедіа, гіпертекстових і
гіпермедіа систем.
4. Здійснювати діагностування інтелектуальних можливостей учнів, а також рівень їхніх знань,
умінь і навичок, рівень готовності до певного заняття або уроку.
5. Забезпечувати управління навчанням, автоматизувати процеси контролю результатів навчальної
діяльності, організовувати тренування у виконанні певних дій, тестування, диференціювати вправи і
завдання відповідно до інтелектуальних можливостей кожного користувача.
6. Створювати умови для здійснення самостійної навчальної діяльності школярів, для самоосвіти,
саморозвитку, самовдосконалення, зрештою, для самореалізації.
7. Надавати учням і вчителям можливість працювати в сучасних телекомунікаційних середовищах
і забезпечувати управління інформаційними потоками, спрямованими на користувачів.
Основними електронними освітніми виданнями, безперечно, є електронні підручники і електронні
навчальні посібники. Вони мають створюватися на високому науковому і методичному рівні і повністю
відповідати певній галузі знань. Окрім того, вони покликані забезпечувати користувача необхідним йому
обсягом інформації, а також сприяти формуванню відповідного рівня вмінь і навичок, передбачених
навчальною програмою для певного класу або етапу навчання. Електронні навчальні продукти повинні
забезпечувати неперервність і повноту певного дидактичного циклу процесу навчання за умови
здійснення інтерактивного зворотного зв’язку. При цьому варто зазначити, що однією з основних
особливостей електронних продуктів є те, що адаптація їх до друкованого аналогу, як правило, завжди
веде до втрати ними особливих дидактичних властивостей, характерних саме цьому виду засобів
навчання. У цьому контексті вважаємо необхідним застерегти від неадекватного використання усталеної
термінології, прийнятої у сфері електронних освітніх видань. Це стосується категорій "електронний
підручник" і "електронний навчальний посібник". На жаль, досить часто ці поняття підмінюються одне
одним і у зв’язку з цим надані їм назви не завжди відповідають змісту, матеріалізованому в певному
електронному продукті.
Під електронним підручником, зазвичай, як і під друкованим підручником, ми розуміємо цілісний
продукт, у якому акумульовано навчальний матеріал, методично доцільно структурований у певній
дидактичній системі. Тематика і обсяг цього матеріалу повністю відповідають вимогам програми для
певного класу. А це означає, що така навчальна книжка або такий диск спроможні забезпечити свого
користувача повним обсягом і рівнем знань, умінь і навичок, визначених відповідною програмою для
цього класу. Всі інші продукти як в електронній, так і в друкованій версіях, які не забезпечують
користувача повним обсягом навчальної інформації та уміннями і навичками використовувати її у
практичній діяльності відповідно до вимог, визначених програмою для певного класу, варто називати
навчальними посібниками. Такого виду можуть бути навчальні друковані та електронні джерела
інформації, що дають знання і сприяють формуванню умінь і навичок з метою практичного
використання набутих знань з певної теми або кількох тем (наприклад, про кліматичні пояси, соціально-
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економічні особливості певної країни – з курсу географії; особливості рідин і газів – з курсу хімії;
перерізи геометричних фігур – з курсу стереометрії тощо).
Часто можна зустріти у торгівельній мережі друковані та електронні продукти з навчання іноземних
мов. Переважна більшість із них, хоч деколи авторами і називається підручником, все ж належить до
категорії навчальних посібників, оскільки не підлягає тим критеріям, про які йшлося вище. Дуже
розповсюдженими, наприклад, серед електронних носіїв інформації є продукти, підготовлені для
навчання іноземної мови у межах окремої теми. Досить часто такі курси забезпечують учнів знаннями
тематичної лексики і уміннями використовувати її в усному мовленні на рівні одного речення (у
монологічному мовленні) і однієї репліки: запитання або відповідь (у діалогічному мовленні). Часто
зустрічаються електронні продукти з курсу іноземних мов, які, мало чого навчивши, спрямовані на
проведення тестового контролю рівня знань, умінь і навичок. Найчастіше здійснюється контроль рівня
засвоєння ізольованих лексичних одиниць з окремих тем, що, на нашу думку, не є пріоритетним
об’єктом контролю особливо зараз, коли набуває широкого застосування комунікативно орієнтований
підхід до навчання іноземних мов. Чому такі електронні носії інформації домінують у торгівельній
сфері? Об’єктивно достовірною відповіддю на це запитання, на наше переконання, може бути лише одна:
такого виду електронні продукти значно легше створити (як у часі, так і у витрачених зусиллях), аніж
підготувати цілісний продукт, яким є електронний підручник, для створення якого, крім часу і зусиль,
необхідно ще мати відповідні наукові знання, що, на нашу думку, є пріоритетним у цій галузі.
Не викликає сумніву, що не зовсім просто підготувати електронний засіб навчання (підручник або
посібник). Окрім зазначених вище показників, які пред’являються до навчального змісту (навчальної
інформації) електронних засобів цього виду, необхідно ще назвати високий рівень художнього
оформлення, повноту інформації, достатність і неперевантаженість продукту ілюстративним матеріалом,
наявність чіткого і доцільного методичного інструментарію, у тому числі інструкцій для виконання
навчальної діяльності, логічність і послідовність викладу матеріалу, форму і частотність здійснення
контролю рівня засвоєння навчального матеріалу, якість технічного виконання тощо.
Для електронних навчальних продуктів з курсу іноземних мов досить важливим показником є
наявність анімації, яка може виконувати різноманітні функції: від демонстрації дій і зразків вимови до
моделювання ситуацій для іншомовного спілкування. Тут варто зазначити про значні переваги у
використанні електронних засобів навчання перед друкованими. Якщо під час роботи з друкованим
навчальним продуктом інформація, як правило, поступає через зоровий канал, то у роботі з електронним
носієм інформації активно використовуються не тільки зоровий, але й слуховий канали. А під час
застосування електронних продуктів у навчанні іноземних мов підключається ще й мовленнєвомоторний аналізатор (відповіді на запитання диктора, участь у діалогах, інтерактивні види діяльності
тощо). Все це сприяє більш ефективному оволодінню предметом, раціоналізує і оптимізує діяльність,
оскільки з психології відомо: чим більше аналізаторів бере участь у вивченні навчального матеріалу, тим
він краще засвоюється. Використовуючи комп’ютер, учень може оволодіти значно більшим обсягом
інформації, ніж за такий самий час, працюючи з друкованим підручником. В електронних навчальних
продуктах такої інформації міститься значно більше завдяки можливостям застосовувати аудіо-, відео та інші форми її презентації, що об’єктивно є недосяжним для традиційних друкованих видань.
Упровадження електронних джерел інформації у навчальний процес, зазвичай, відбувається, двома
напрямами. По-перше, вони застосовуються як допоміжні засоби, що підтримують традиційно
використовувані методи певної системи навчання. У цьому випадку їх застосовують у системі з іншими
засобами, що дозволяє інтенсифікувати навчальний процес, сприяє індивідуалізації навчання, певною
мірою автоматизує діяльність учителя, пов’язану з обліком, контролем і оцінюванням знань, умінь і
навичок учнів. Наприклад, у навчанні іноземних мов електронні носії інформації можуть застосовуватись
у комплексі з друкованим підручником, робочим зошитом, аудіо- та відеоматеріалами тощо. По-друге,
електронні продукти застосовуються як автономні засоби, що містять у собі цілісний курс змісту
навчання у певній освітній галузі, чітко і в необхідному обсязі викладений відповідно до вимог програми
і навчального плану. Як правило, такі продукти використовуються незалежно від інших засобів і
забезпечують користувачів цілісним курсом певної навчальної дисципліни. За нашими спостереженнями,
сьогодні значна більшість електронних освітніх продуктів належить до першої групи навчальних засобів,
тобто вони підготовлені як засіб підтримки навчального процесу.
Суттєва особливість усіх видів електронних джерел навчальної інформації – це їх інтерактивність,
наявність зворотного зв'язку. Якщо електронний продукт використовується як допоміжний засіб
навчання у комплексі з іншими засобами, то зворотній зв'язок у тріаді "учитель – електронний засіб
навчання – учень" є двох видів: зовнішній і внутрішній. Зовнішній зворотний зв'язок передбачає
отримання педагогом інформації про взаємодію учня і комп’ютера з метою корекції їхньої діяльності,
визначення рівня її досконалості та оцінювання. Внутрішній зворотний зв'язок забезпечує користувача
інформацією у відповідь на його дії. По суті – це певною мірою інформація про результат діяльності
учня. Такий зв'язок призначений для самокорекції його навчальних дій. Він дозволяє учневі зробити
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певні висновки щодо результативності власної навчальної діяльності, стимулює його для відповідних
дій, допомагає їх оцінити і скоригувати. Як правило, цей зв'язок виконує дві функції: консультуючу і
оцінюючу. Перша функція передбачає надання користувачеві необхідної допомоги, роз’яснень, підказок
тощо. Друга – повідомляє учневі про результати його діяльності, демонструє правильну відповідь або
спосіб виконання певної дії.
Вищевикладені теоретичні засади акумульовані нами в електронному навчально-методичному
комплекті з іспанської мови.
Електронний навчально-методичний комплект (ЕНМК) "HOLA-2" є засобом навчання іспанської
мови. Він складається з електронного підручника і методичних рекомендацій щодо його використання.
Мета ЕНМК – сформувати в учнів мінімальний рівень комунікативної компетенції у межах навчального
матеріалу, визначеного шкільною програмою для першого року оволодіння мовою.
Обсяг мовного і мовленнєвого матеріалу, система вправ і завдань є оптимальними і відібрані та
структуровані таким чином, що дозволяють сформувати у користувача вміння та навички спілкуватись у
чотирьох видах мовленнєвої діяльності: говорінні (монолог, діалог), аудіюванні, читанні, письмі за
такими темами:

Це дозволяє користувачу висловлюватись у межах 5–6 речень у монологічному мовленні, 3–4 реплік
у діалогічному мовленні, читати і слухати короткі тексти та розуміти їх зміст. Також учні засвоюють
вимову і графіку іспанської мови, у них формуються фонетичні, графічні та орфографічні навички, які
забезпечують спілкування в усній і писемній формах на основі вивченого лексичного і граматичного
матеріалу.
ЕНМК "HOLA-2" можна застосовувати у двох режимах.
РЕЖИМ 1 – для підтримки навчального процесу, в якому він відіграє функцію додаткового засобу в
комплекті з відповідними друкованим підручником і робочим зошитом.
РЕЖИМ 2 – для автономного навчання, що дозволяє використовувати його самостійно, без будь-яких
інших засобів.
ЕНМК застосовується для виконання навчальної та контролюючої / самоконтролюючої діяльності.
Тексти, діалоги і мовний матеріал, на якому вони побудовані, озвучуються, що забезпечує користувача
зразками вимови та інтонування слів, словосполучень, речень тощо.
Вправи і завдання ЕНМК "HOLA-2" комунікативно зорієнтовані, значна їх кількість виконується в
ігровій формі. Усі ігри дидактично спрямовані. Одні з них передбачають засвоєння і активізацію нового
мовного матеріалу, інші використовуються для повторення та узагальнення набутих знань, умінь і
навичок, а також для здійснення самоконтролю рівня оволодіння мовним і мовленнєвим матеріалом.
ЕНМК забезпечує виконання інтерактивної діяльності у навчанні. За необхідністю користувач може
скористатися зворотним зв’язком, щоб призупинити навчальний процес, варіювати час оволодіння
навчальним матеріалом відповідно до власних індивідуальних можливостей, його складності та
труднощів засвоєння, повторити або уточнити виконання певних операцій і дій, з’ясувати якість
виконаної діяльності тощо. Змістом ЕНМК передбачено, що користувач може допуститися помилки
лише двічі, про що йому повідомляється відповідним символом на моніторі комп’ютера або сигналом, і
лише за третім разом він звертається за підказкою. Окремі вправи і завдання мають відповіді-"ключі".
Автономний режим використання ЕНМК дозволяє засвоїти зміст навчання за час, визначений самим
користувачем індивідуально.
За структурою ЕНМК ділиться на тематичні модулі, які, у свою чергу, складаються з мікромодулів
відповідно до уроків друкованого підручника. Мовний матеріал кожного модуля ЕНМК повністю
відповідає мовному матеріалу аналогічного друкованого засобу навчання.
ЕНМК "HOLA - 2" є універсальним, його можуть використовувати не тільки учні 2-го класу
загальноосвітніх навчальних закладів, але й ті, хто навчається в інших класах і типах шкіл, а також усі
користувачі, хто бажає самостійно розпочати вивчення іспанської мови і оволодіти певним її рівнем.
Автором передбачається продовження серії ЕНМК "HOLA" з навчання іспанської мови, матеріал
яких зможе забезпечити користувача достатнім рівнем умінь і навичок іспаномовного спілкування і
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дозволить вербально взаємодіяти зі співрозмовниками у різноманітних ситуаціях соціально-побутової,
навчально-трудової та соціально-культурної сфер.
Сподіваємося, що ЕНМК "HOLA" відкриють шлях до оволодіння іспанською мовою. Вони
ознайомлять з історією, культурою, традиціями і звичаями іспаномовного світу.
Крокуймо у цей цікавий світ разом із "HOLA"!
За цією концепцією здійснюється підготовка ЕНМК з німецької, англійської та французької мов.
Матеріал надійшов до редакції 30.10.2004р.
Редько В.Г., Кохан О.В. Лингводидактические основы формирования содержания электронных
средств обучения иностранным языкам.
В статье рассмотрены лингводидактические основы формирования содержания электронных
средств обучения иностранным языкам и предложен учебно-методический комплект для
обучения испанскому языку.
Redko V.G., Kohan O.V. Electronic Aids a Lingua-Didactic Basics for Teachers of Foreign Languages.
The article proves purposefulness and necessity of creating electronic textbooks and gives an example of
electronic course-book in Spanish.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИВЧЕННЯ
ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ
Виділено зовнішні і внутрішні психолого-педагогічні умови, які впливають на підвищення
продуктивності вивчення геометричних тіл.
Вивчення геометричних тіл у загальноосвітній школі розглядаємо як засвоєння системи знань про
властивості многогранників і тіл з криволінійною поверхнею, зокрема тіл обертання, визначення їх площ
поверхонь та об’ємів, вироблення умінь і навичок у доведенні тверджень, розв’язуванні задач, побудови
геометричних тіл на площині.
Питання ефективності засвоєння знань досліджували психологи і дидакти П.Я. Гальперін,
В.В. Давидов, Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, Н.Ф. Тализіна, І.Я. Якиманська (виділення системи дій,
необхідних для засвоєння понять, знань у цілому), С.Л. Рубінштейн (психологічні компоненти структури
засвоєння знань), П.Я. Гальперін, Н.Ф. Тализіна (етапи процесу засвоєння знань), А.В. Петровський
(залежність засвоєння матеріалу від рівня розвитку учнів), Ю.К. Чабанський (залежність ефективності
засвоєння від мотивації, розвитку спеціальних прийомів творчого мислення), О.М. Леонтьєв (засвоєння
учнями системи дій, необхідних для розв’язання учбових задач), С.Д. Максименко (психологічні фактори
успішного засвоєння знань), Ю.І. Машбиць (прямий продукт навчання залежно від типів навчання), Д.Н.
Богоявленський, Н.А. Менчинська (психологічні умови засвоєння знань), Н.Ф. Тализіна (управління
процесом засвоєння знань), Л.В. Заков, В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін (засвоєння і розвиток як дві
взаємозумовлені сторони єдиного процесу зміни учня), В.А. Онищук (послідовність вправ у процесі
засвоєння учнями умінь і навичок).
У психолого-педагогічній літературі для характеристики діяльності використовується термін
"продуктивність", що є похідним від терміна "продукт". Можливим є існування основних і додаткових
продуктів, що відповідають меті (позитивних), нейтральних та негативних продуктів. Продуктивною
вважається така діяльність, яка дає можливість одержати позитивні основні продукти та позитивні, або
нейтральні, додаткові. Закономірності продуктивності засвоєння знань та умінь досліджені І.П. Підласим
[1: 226].
Вивчення геометричних тіл відбувається в процесі спільної діяльності учителя і учнів, тому для
розробки досліджуваної проблеми головного значення набуває застосування діяльнісного підходу,
ефективність якого доведена у працях О.М. Леонтьєва, С.Л. Рубінштейна, Д.В. Ельконіна.
На основі досліджень психологів та дидактів, попереднього вивчення цієї проблеми, спостережень за
роботою вчителів і власного досвіду, проведення пілотажного опитування, узагальнення отриманої
інформації ми виокремили психолого-педагогічні умови, які впливають на підвищення продуктивності
вивчення математики, і надалі будемо розглядати їх у процесі вивчення геометричних тіл
З огляду на мету і завдання нашого дослідження, аналіз психолого-педагогічної літератури, умовами
продуктивного вивчення геометричних тіл будемо вважати постійно діючі обставини, які впливають на
процес вивчення розділу "Геометричні тіла". Ці умови визначаються такими ознаками: системним
підходом до навчання як діяльності, його структурними та функціональними компонентами; специфікою
змісту розділу "Геометричні тіла"; врахуванням особливостей психічного розвитку дітей юнацького віку.
На основі сутнісної характеристики досліджуваної проблеми ми диференціювали ці умови на дві групи:
зовнішні і внутрішні. Ознаками зовнішніх умов є професіоналізм діяльності вчителя та спеціальна
організація навчання, внутрішні – такі, що виявляються у розвитку особистісних якостей учнів і
сприяють підвищенню ефективності впливу зовнішніх умов. Зовнішні умови діють через діяльність
вчителя на внутрішні умови. Процес вивчення геометричних тіл визначається єдністю зовнішніх і
внутрішніх умов. Виділені нами зовнішні і внутрішні умови підвищення продуктивності вивчення
геометричних тіл подамо за схемою і розглянемо їх докладніше.
Професіоналізм діяльності вчителя є важливою умовою вивчення геометричних тіл. Ми
підтримуємо думку І.А. Зязюна, що складовими професіоналізму вчителя є компетентність, озброєність
системою вмінь та особистісні якості [2: 14]. Компетентність вчителя передбачає глибокі знання
предмета, методики його викладання, знання з педагогіки та психології. Продуктивність діяльності
вчителя залежить також від умінь і навичок, які ґрунтуються на практичних і методичних знаннях.
Виділимо особистісні якості вчителя, які мають особливе значення при вивченні геометричних тіл:
емпатія, врахування особливостей психічного розвитку дітей юнацького віку, вимогливість, педагогічний
такт. Вивчення геометричних тіл здійснюється в результаті спрямування вчителем учіння учнів, і тому
професіоналізм діяльності вчителя істотно впливає на продуктивність вивчення геометричних тіл, що
випливає з основних тенденцій розбудови національної освіти.
© Сверчевська І.А., 2004
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Схема
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ

1. Професіоналізм
діяльності вчителя
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навчання
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навчальних
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3.
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1. Сформованість
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3.
Пізнавальні уміння

Проектувальні

Конструктивні

Другою важливою умовою вивчення геометричних тіл є організація навчання на основі принципів
гуманізації та гуманітаризації освіти, особистісно-орієнтованого навчання, розвиваючого навчання,
індивідуалізації та диференціації. Ми підтримуємо думку Г.П. Бевза, що однією з умов підвищення
рівня викладання геометрії в школі є здійснення гуманізації навчання геометрії, в результаті чого
створюються умови для засвоєння знань. При вивченні геометрії потрібно звертати увагу не тільки на
доведення теорем і розв’язування задач, а розглядати геометрію як частину загальнолюдської культури.
Учні мають засвоїти гуманітарний потенціал цієї галузі знань. У цьому якраз полягає гуманітаризація
змісту геометрії.
Досвід вітчизняних вчителів-новаторів ще у 70-80 роки ХХ ст. показав продуктивність ідеї поєднання
спеціального дидактичного керівництва діяльністю учня з гуманною установкою на найважливішу
цінність – його особистість. При здійсненні особистісно-орієнтованого навчання доцільно спиратися на
психолого-педагогічну концепцію І.С. Якиманської та модель особистісно-орієнтованої освіти В.В.
Сурикова, які визначають вихідні положення такої системи навчання [1:179]. Враховуючи, що в
особистісно-орієнтованому навчанні основними функціями стають виховна і розвивальна, при вивченні
геометричних тіл потрібно спиратися на принцип розвиваючого навчання, які системно розроблені в
дидактичних концепціях Л.В. Занкова і В.В. Давидова, та психологічні принципи такого навчання,
обґрунтовані З.І. Калмиковою [1: 170].
З концепцією особистісно-орієнтованого навчання пов’язаний принцип поєднання колективних та
індивідуальних форм навчальної роботи, який реалізується в індивідуалізації навчання та диференціації.
Ми підтримуємо підходи Г.І. Саранцева до реалізації диференціації навчання математики [3: 209]. Для
вивчення геометричних тіл важливими є такі положення цього принципу: диференціація змістового
компонента дидактичного процесу, широке застосування індивідуалізації навчання, надання переваги
активним методам навчання. Але, навчаючись за однією програмою і підручником, учні можуть
засвоювати матеріал на різних рівнях, при цьому повинні бути засвоєні знання на обов’язковому рівні.
Обидва види диференціації – рівнева і профільна – взаємно доповнюють одна одну.
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Оскільки одним із визначальних компонентів процесу навчання є його ціль, то виділимо як важливу
умову вивчення геометричних тіл цілепокладання. Важливим є висновок психологічної науки, що тільки
досягнута ціль у процесі діяльності вчителя створює можливості перевести вектор "мотив – ціль" на
новий рівень, який може бути достатньо продуктивним. Щоб здійснити це практично, належить
враховувати висновок психолога Г.К. Воєводської, що продуктивна діяльність учителя визначається його
уявленням про ціль та результат і проходить три етапи: цілеусвідомлення (з’ясовуються інтереси і цілі
учнів і усвідомлюються навчальні цілі); цілездійснення (переорієнтація цілей учнів на навчальні цілі);
цілествердження (спрямування можливостей учнів до самостійної роботи) [4: 64]. Проектуючи вивчення
матеріалу, вчитель конкретизує цільові установки: засвоєння теоретичного матеріалу, формування
практичних умінь і навичок, перевірка знань тощо, а також доводить їх до свідомості учня.
Однією із зовнішніх умов вивчення геометричних тіл є побудова навчальних планів, програм та
змісту навчального матеріалу. Зміст розділу "Геометричні тіла" визначається навчальним планом і
програмою. З огляду на досвід учителів-новаторів щодо доцільності пропедевтики матеріалу старших
класів в основній школі ми підтримуємо введення розділу "Елементи стереометрії" у 9 класі. Вивчення
цього розділу є передумовою кращого засвоєння програми 11 класу. Аналіз програм різних років
показав, що цей розділ є найбільш стабільним у курсі математики, зміст і обсяг понять істотно не
змінився, але структура змісту видозмінилась. Успішному вивченню геометричних тіл сприяє виконання
вимог програми щодо математичної підготовки учнів.
На засвоєння знань впливає практична складова процесу вивчення геометричних тіл (педагогічний
інструментарій), тому ми виділяємо ще одну умову вивчення геометричних тіл – форми, методи і
засоби навчання. Ефективність вивчення геометричних тіл визначають форми його організації, а саме:
урок, факультатив, консультація, домашня навчальна робота, предметний гурток, головне місце серед
яких займає урок. Поглиблене вивчення деяких питань можна здійснити на факультативних заняттях,
предметних гуртках. До визначення змісту домашніх завдань належить застосовувати диференціальний
підхід.
Вибрані форми вивчення геометричних тіл
визначають методи навчання. Використаємо
систематизацію методів, запропоновану Г.П. Бевзом [5: 20]. Виділимо найважливіші методи навчання,
враховуючи, що вивчення геометричних тіл відбувається в основному на уроках, які містять виклад
нового матеріалу, закріплення знань і умінь, розв’язування задач. Слід враховувати, що засвоєння знань
здійснюється в результаті власної пізнавальної діяльності учнів і важливим фактором її ефективності є
діагностика рівня вироблених знань, умінь і навичок. Отже, для досягнення вивчення геометричних тіл
виокремлюємо такі методи викладання: методи активізації уваги учнів, викладання нового матеріалу,
закріплення знань та умінь, навчання розв’язуванню задач, діагностики навчальних досягнень.
Ефективність використання форм і методів навчання значною мірою зумовлена вибором засобів
навчання. При вивченні геометричних тіл використовуються матеріальні засоби навчання (підручники,
посібники, моделі, малюнки геометричних тіл, таблиці і схеми, креслярські інструменти) та ідеальні
засоби (терміни, формули, засвоєні раніше знання і вміння). Для продуктивності вивчення геометричних
тіл учитель повинен використовувати різноманітні форми, методи і засоби навчання, вибір яких залежить
від цілепокладання і принципів навчання; теми уроку, його мети, типу і структури; змісту і структури
навчального матеріалу; рівня мотивації учнів до навчально-пізнавальної діяльності; працездатності
учнів; індивідуальних можливостей та рівня загальної підготовки учнів; часу, відведеного на засвоєння
теми; здібностей, нахилів та професіоналізму вчителя; взаємин між учнями і вчителем.
Перейдемо до розгляду внутрішніх умов вивчення геометричних тіл (див. схему, стор 214).
Найважливішою умовою вивчення учнями геометричних тіл є спрямованість їх мотиваційної сфери,
оскільки мотивація – це сукупність спонукальних факторів, які визначають активність особистості. Слід
враховувати думку психологів, що формування мотивів пов’язане з інтересами людини, її пізнавальними
потребами. Оскільки у старшокласників спостерігається подальший розвиток інтересів, насамперед
прагнення до глибоких знань, потрібних для майбутньої діяльності, тому при вивченні геометричних тіл
особливого значення набуває мотивація досягнення – тобто прагнення досягти успіхів у діяльності.
Важливо враховувати, що, за думкою С.С. Занюка, складовими успіху є здібності, мотивація досягнення і
ситуація, яка дає можливість прогнозувати успіх [6: 166]. Для створення умов формування мотивації
досягнення належить використовувати висновок американських психологів Д. Аткінсона і Д. МакКлелланда про перевагу прагнення до успіху над прагненням уникнення невдачі [6: 175]. Оскільки
формування мотивів пов’язане з інтересами людини, а розвиток пізнавального інтересу зумовлюється
змістом навчального матеріалу, то необхідно використати зміст розділу "Геометричні тіла", який дає
широкі можливості для демонстрації практичної доцільності вивчення геометричних тіл, їх застосування
в усіх сферах людської діяльності, математичних закономірностей краси тощо. Отже, спираючись на
зміст розділу, особливості мотиваційної сфери старшокласників, учитель може використати позитивну
мотивацію для успішного засвоєння розділу "Геометричні тіла".
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Важливою умовою вивчення геометричних тіл є рівень геометричних знань. Будемо враховувати
дидактичний принцип системності і послідовності, за яким нові знання повинні спиратися на засвоєні
раніше і створювати фундамент для засвоєння наступних знань. У 70-ті роки ХХ ст. Л.В. Занков
підкреслював, що засвоєння певних відомостей у той самий час є надбанням учня, яке залишається при
ньому, і сходинкою, яка забезпечить перехід на вищу сходинку [1: 236]. Використаємо також
комп’ютерну метафору, за якою розрізняються поняття "база даних" і "база знань". Як показує шкільна
практика, в пам’яті учнів дуже повільно зростає база даних, тобто попередній набір понять, які ще чітко
не обґрунтовані. Тому для збільшення бази знань доцільним є пропедевтика відомостей про геометричні
тіла, які вивчаються у старшій школі. Отже, робимо висновок, що попередні знання з геометрії, одержані
учнями в основній школі, вміло організоване їх повторення, значною мірою впливають на результати
вивчення геометричних тіл у старшій школі.
З огляду на думку Л.В. Занкова про те, що учень повинен мати пізнавальні вміння, щоб виробити
знання, ми вважаємо, що пізнавальні вміння є важливою внутрішньою умовою продуктивного вивчення
геометричних тіл. Пізнавальні вміння будемо розглядати, з одного боку, як здатність учня виконувати
певні дії на основі засвоєних знань і навичок, а з іншого – як систему психічних і практичних дій, що
ґрунтуються на теоретичних знаннях. Н.В. Кузьміна виділяє як стрижневі гностичні, проектувальні,
конструктивні, комунікативні та організаторські вміння [4: 31]. Для вивчення геометричних тіл
важливими є гностичні, проектувальні та конструктивні пізнавальні вміння. До гностичних умінь
віднесемо практичні дії оволодіння способами засвоєння знань і навичок; уміння виділяти головне у
поясненнях учителя, в умові задачі, доведеннях теорем, тексті підручника; виділяти зв’язки між
поняттями, подаючи їх за допомогою схем; робити аналіз доведення теореми і розв’язання задачі;
орієнтуватись у різних методах розв’язування задач, доведень тверджень; об’єктивно оцінювати
результати учіння; користуватися самостійно підручником і довідниками на уроці та в домашніх умовах;
самостійно набувати знання. Готовність учня виконувати цю діяльність забезпечується оволодінням ним
загальними і специфічними мисленнєвими діями, які є основним видом розумових дій, що виконуються
над образами об’єктів, уявленнями і поняттями. Важливою умовою вивчення геометричних тіл є
сформованість таких загальних розумових дій (операцій), як аналіз, синтез, порівняння, абстрагування і
конкретизація, узагальнення і спеціалізація, класифікація та систематизація, а також специфічних дій, які
характерні для вивчення геометричних тіл, зокрема таких, як дія підведення під поняття, виведення
наслідків, розрізнення геометричних тіл, вибір достатніх ознак тощо. Оскільки вивчення геометричних
тіл не завершується на етапі сформованості вказаних розумових дій, до них також віднесемо дії
перевірки і корекції, самоконтролю, оцінювання. Досвід свідчить, що несформованість загальних і
специфічних дій є причиною труднощів при вивченні геометричних тіл.
Головна функція проектувальних умінь – передбачати кінцевий результат вивчення геометричних тіл.
До таких умінь відносимо: усвідомлення цілей вивчення розділу; прогнозування результатів діяльності;
знаходження методів розв’язування задач; передбачення можливих труднощів вивчення розділу;
вивчення загальних підходів до розв’язування задач, побудови геометричних тіл, доведення теорем;
осмислення перспектив практичного застосування вивчення геометричних тіл; проектування форм і
методів власного учіння; самоконтроль результатів учіння; моделювання можливих ситуацій створення
просторових образів геометричних тіл; передбачення наслідків оперування просторовими образами.
Оскільки при вивченні розділу "Геометричні тіла" специфічними проектувальними вміннями є
оперування просторовими образами, то для його успішного засвоєння необхідним є розвиток
просторового мислення. Змістом цього мислення є оперування образами, їх перетворення. Спираючись
на результати дослідження просторового мислення І.С. Якиманською, психологічні дослідження
сприймання об’ємних форм за зображеннями, проведені Г.І. Лернер, на психологічну теорію діяльності,
розроблену А.О. Смирновим, О.М. Леонтьєвим, виділимо такі методичні прийоми розвитку
просторового мислення: створення ситуацій, які сприяють активному оперуванню просторовими
образами; усне розв’язування задач; використання переходу від об’ємного образу до плоского і навпаки;
перетворення планіметричного малюнка у зображення геометричного тіла; творче конструювання
геометричних тіл. На нашу думку, це значно покращить просторове мислення учнів, а отже, і вироблення
проектувальних пізнавальних умінь, необхідних для засвоєння розділу "Геометричні тіла".
Розвиток просторового мислення тісно пов’язаний з конструктивними уміннями. Це вміння слухати
вчителя і водночас занотовувати його пояснення; знаходити у підручнику матеріал, що цікавить;
висловлювати міркування про те, що вивчається; складати орієнтовний план доведення теореми і
розв’язання задачі; вибирати теоретичні твердження, необхідні для розв’язування задачі, доведення
нового твердження; вибирати раціональні методи доведень і розв’язання задач; здійснювати
самоконтроль. Крім того, при вивченні геометричних тіл особливого значення набувають уміння
виконувати малюнки геометричних тіл як при доведенні теорем, так і при розв’язуванні задач; уявляти
геометричні тіла; розкладати їх на частини; розглядати геометричні тіла з різних позицій; будувати
розгортки геометричних тіл і виготовляти моделі; розв’язувати конструктивні задачі.
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Важливою внутрішньою умовою вивчення геометричних тіл є емоційно-позитивне ставлення до
учіння. На думку С.Л. Рубінштейна, "... емоція в самій собі містить потяг, прагнення, спрямоване до
предмета або від нього [7: 412]. Завдяки емоціям визначається ціль діяльності, в результаті якої
розв’язується поставлене завдання. Успіх у навчанні формує позитивні емоції, які збуджують інтерес, що
веде до більш ефективного засвоєння матеріалу. Позитивні емоції тісно пов’язані з естетичними
почуттями. Використання естетично розвивальних можливостей змісту розділу "Геометричні тіла" також
веде до позитивних емоцій, які, в свою чергу, є джерелом успіху у навчанні. Тому в процесі вивчення
геометричних тіл учитель повинен моделювати зміст інформації про геометричні тіла, враховуючи
естетичні можливості розділу; підбирати методи, прийоми використання естетики геометричних тіл
залежно від індивідуальних особливостей учнів; проектувати виявлення математичних закономірностей
краси при вивченні геометричних тіл.
Реалізація виокремлених нами психолого-педагогічних умов дасть можливість підвищити рівень
продуктивності вивчення геометричних тіл, а тому їх потрібно враховувати при розробці методики
формування понять про геометричні тіла, доведення тверджень, формування конструктивних умінь,
навчання учнів розв’язуванню стереометричних задач.
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НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ УЧНІВ СТАРШОЇ
ШКОЛИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОБЛЕМНИХ ЗАВДАНЬ
У статті розглядається методика навчання іншомовного міжкультурного спілкування учнів старшої
школи. Дається класифікація проблемних завдань та аналізується їх використання у різних сферах
спілкування. Виділяються специфічні вміння, необхідні для іншомовного міжкультурного спілкування,
наводяться приклади вправ.
На сучасному етапі розвитку суспільства міжкультурне спілкування займає одне з найважливіших
місць. У зв’язку з цим підвищуються вимоги щодо рівня володіння комунікантами різними видами та
формами іншомовної мовленнєвої діяльності. Тому виникає потреба у пошуку нових, більш ефективних
методів навчання іноземної мови учнів загальноосвітніх шкіл.
Потреби суспільства знайшли відображення у виданій Міністерством освіти та науки новій програмі
навчання іноземних мов [1], яка складена з урахуванням Рекомендацій Ради Європи [2] та Європейського
мовного портфеля для мов, що вивчаються. Згідно з новою програмою, практичною метою навчання є
формування іншомовної компетенції, однією із складових якої є соціокультурна компетенція. Сутність
соціокультурної компетенції полягає в тому, що за її допомогою учні збагачують свої знання про спосіб
та стиль життя у різних країнах, про їх соціальні цінності, норми, традиції, таким чином створюючи
соціокультурний портрет країн, їх народів та мов; знайомляться з їх культурною спадщиною,
ментальністю; засвоюють соціокультурні аспекти комунікативної поведінки в умовах міжкультурної
комунікації. Значну допомогу в реалізації цієї мети можуть надати проблемні культурознавчі завдання.
Тому ми вважаємо, що навчання іншомовного міжкультурного спілкування учнів ЗОШ з використанням
проблемних завдань є актуальним і потребує вирішення.
Міжкультурний підхід найбільшою мірою відбиває специфіку іноземної мови як навчального
предмета в загальноосвітньому учбовому закладі. Цей підхід з’явився в результаті методичної інтеграції
наукових досягнень у галузі лінгвістики – теорії комунікативної лінгвістики і психології та теорії
діяльності, що знайшло відображення в роботах із психології та методики навчання іноземних мов
(Леонтьєв О.О., Зимня І.О., Пасов Є.І., Шатілов С.Ф., Рогова Г.В., Oller J.W., Tarone B., Long M.H.).
Згідно з новою програмою навчання та вивчення іноземних мов для загальноосвітньої школи,
міжкультурний комунікативний підхід має такі особливості:
мова розглядається як засіб спілкування;
основними цілями є комунікативна компетенція, соціальна відповідність та прийнятність;
мова вивчається через особисту діяльність учнів;
урок іноземної мови розглядається як діяльність спілкування;
рідна мова використовується зрідка, за необхідністю, коли це виправдано ситуацією.
Мова – це суспільне явище, вона обслуговує суспільство в усіх його сферах, є відображенням
суспільної свідомості. Вона також відображає і стан культури в певний період розвитку нації і може бути
використана як засіб пізнання певної культури. Тому мова повинна вивчатися як феномен культури.
Одним із найважливіших компонентів лінгвокраїнознавчої компетенції (основи міжкультурного
спілкування) є оволодіння країнознавчою лексикою, загальними країнознавчими та фоновими знаннями
про країну. Ми вважаємо, що успішна участь у комунікації неможлива без знань національноспецифічних правил комунікативної поведінки, яке реалізується в системі стійких правил і виразів у
різноманітних ситуаціях спілкування. Невербальна мова доповнює чи замінює структури вербального
висловлювання в суттєвому та емоційному аспектах. Знання таких мовленнєвих одиниць дають учням
можливість ознайомитися з особливостями національної психології та бути повноцінними учасниками
міжкультурної комунікації.
Формування умінь міжкультурного іншомовного спілкування відбувається при використанні новітніх
технологій, які існують у методиці викладання іноземних мов. Ми зупинимося на використанні
проблемних завдань.
Існує декілька класифікацій проблемних завдань, які можуть бути використані в процесі практичного
оволодіння іноземною мовою.
Р.П. Мільруд виділяє 4 типи проблемних завдань: поведінкові, морально-етичні, суспільнополітичні, науково-пізнавальні.
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Поведінкові проблемні завдання викликають неабиякий інтерес у старшокласників. Їх у першу чергу
цікавить людина з її властивостями і можливостями, недоліками, а також людські відносини, почуття,
поведінкові проблеми.
Завдання цього типу може бути таким:
Boxing competition between women is being shown on TV. Would you like to take part in the competition?
Give arguments for and against.
Проблемні завдання морально-етичного плану включають проблеми взаємовідносин учнів у класі,
школі; взаємовідносин старших з молодшими; питання дружби, товариськості, честі, гідності тощо.
Приклад завдання:
Do you approve of wearing a uniform in Ukrainian schools?
Проблемні завдання суспільно-політичного плану включають політичні та соціальні проблеми в
нашій країні та інших країнах світу. Наприклад:
Some American politicians consider that the use of atomic bomb by the USA in Japan decreased the number
of victims. Their number could have been much larger if the war had been waged on its territory. What is your
opinion on this problem?
Науково-пізнавальні проблеми включають проблеми розвитку науки та техніки, літератури та
мистецтва у рідній країні та країнах, мова яких вивчається, пов’язані з історією, географією, традиціями
цих країн. Наприклад, учням пропонується уривок з твору відомого англомовного письменника. Учні
повинні встановити місце та час подій, доводячи свою точку зору, яка базується на знаннях, отриманих
на уроках історії, географії тощо.
Вищеназвані 4 типи проблем реалізуються в межах сфер спілкування, визначених діючою програмою
з іноземних мов для ЗОШ.
Як відомо, всі сфери спілкування загалом розділяють на основні чотири: суспільна сфера,
особистісна сфера, навчальна сфера, професійна сфера.
Під суспільною сферою розуміють все, що пов’язано з загальним соціальним спілкуванням
(наприклад: суспільні служби; культурні заклади, такі, як музеї, виставки; заходи для відпочинку – театр,
кіно; засоби масової інформації – преса, телебачення; наукові досягнення).
Особистісна сфера – це взаємовідносини у родині, між друзями, особисті інтереси, уподобання в
музиці, живопису, літературі тощо.
Навчальна сфера пов’язана з навчальною діяльністю та участю в цій діяльності людини, метою чого є
отримання знань та вмінь.
Професійна діяльність враховує все, що належить до дій та практики людини, пов’язаних з
професійною діяльністю.
У межах кожної із сфер спілкування ми виділяємо програмні теми, а також пропонуємо різні типи
проблемних завдань для їх вирішення.
Узагальнимо все сказане в таблиці.
Таблиця 1.
Сфери
спілкування
(domains)
Особистісна (personal)

Суспільна (public)

Професійна
(occupational)
Навчальна
(educational)

Теми спілкування (spheres)

Типи проблемних
завдань

1.
2.
3.
4.

Я і моя сім’я
Стосунки з друзями
Моє помешкання
Інтереси та хобі

Поведінкові, моральноетичні

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

Кіно, театр
Преса, телебачення
Музеї, виставки
Наукові досягнення
Транспорт
Моя майбутня професія
Професія та покликання

Соціально-політичні,
поведінкові, моральноетичні, науковопізнавальні

1. Улюблені шкільні предмети
2. Особливості шкільного дня
3. Позакласні заходи

Науково-пізнавальні,
морально-етичні
Науково-пізнавальні,
поведінкові, моральноетичні, соціальнополітичні,

Потрібно також уточнити, якими мовними вміннями потрібно володіти для вирішення кожного із
типів проблемних завдань.
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У проблемних задачах поведінкового типу реалізуються комунікативні наміри запиту і видачі
інформації і вираження особистої думки комунікатора, згоди чи незгоди з чужою.
У проблемних задачах морально-етичного типу реалізуються комунікативні наміри оцінки і
вираження думок. У соціально-політичних проблемних ситуаціях учні оволодівають уміннями
коментування і аргументування. В науково-пізнавальних проблемних ситуаціях – засобами вираження
оцінки, уміння коментування, аргументування і контраргументування.
Таким чином, при перерахуванні комунікативних намірів – констатування, оцінки, аргументування,
контраргументування – ми можемо переконатися в зростанні складності мислительних операцій,
необхідних для актуалізації комунікативних намірів.
Відповідно до зазначеного, можна зробити висновок, що найбільше уваги в роботі із
старшокласниками учитель повинен приділяти поведінковим і морально-етичним проблемним ситуаціям
і лише при оволодінні учнями комунікативними вміннями поступово переходити до обговорення
суспільно-політичних і науково-пізнавальних проблемних ситуацій.
Далі перейдемо до розгляду шляхів створення проблемної ситуації.
Р.П. Мільруд виділяє шість основних способів організації обговорення проблеми:
ü
перешкода на шляху до мети;
ü
вибір одного із декількох варіантів вирішення проблеми;
ü
неповні вихідні дані;
ü
використання учнями знань у нових умовах;
ü
зіткнення протилежних за змістом поглядів;
ü
неадекватність знань і досвіду школяра задачі виконання діяльності.
При виборі засобів створення проблемної ситуації вчитель обов’язково повинен враховувати тип
проблеми.
Так, наприклад, використовуючи морально-етичні проблемні завдання, доцільно використати такі
способи створення проблемної ситуації, як перешкода на шляху до мети, вибір одного із декількох
варіантів вирішення проблеми, неповні вихідні дані, зіткнення протилежних точок зору.
Наведемо приклад:
Для організації обговорення морально-етичної проблеми вчитель повідомив учням неповні вихідні
дані. Він розповів про те, що юнак запросив дівчину до театру. Вистава була цікава, але більше вона не
погодилась піти до театру з юнаком. Чому?
Учні зробили припущення, що юнак неправильно себе поводив у театрі: не подав дівчині пальто, не
пропустив її поперед себе, голосно розмовляв під час вистави, не провів дівчину додому. Таким чином,
збагативши неповні дані, учні зуміли розв’язати проблему та зробити висновки про деякі моральноетичні норми поведінки.
Науково-пізнавальні проблеми найкраще створювати такими засобами:
·
використання знань у нових умовах;
·
перешкода на шляху до мети;
·
неадекватність знань і досвіду школярів поставленій задачі.
Науково-пізнавальні проблеми стимулюють учнів до самостійних пошуків.
Перераховані вище способи створення проблемної ситуації не закріплюється за певним типом
проблемної ситуації. Використання того чи іншого способу організації проблемної ситуації визначається
змістом покладеного в основу матеріалу.
Сказане можна представити у вигляді таблиці (Таблиця 2).
Вирішення проблемних завдань, яке відбувається в процесі полілогічного спілкування, потребує від
учнів специфічних умінь, які можна умовно розділити на 3 групи:
І група включає вміння, спрямовані на початок розмови, на запит інформації (прохання повідомити
час, уточнити якісь деталі, якусь інформацію);
ІІ група – вміння, спрямовані на підтримання спілкування, які б забезпечили зв’язність мовленнєвої
взаємодії та логічних перехід від одних висловлювань до інших, тобто використання реплік згода –
незгода, захист думки, порада, висунення нової думки тощо;
ІІІ група вмінь учить приймати рішення, підводячи підсумки з різних аспектів.
Узагальнимо види умінь у таблиці (Таблиця 3).
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Таблиця 2
Способи створення проблемних ситуацій відповідно до типів проблем

Неадекватність знань і досвіду школяра
задачі виконання діяльності

Науковопізнавальні

Зіткнення протилежних за змістом
поглядів

Неповні вихідні дані

Суспільнополітичні

Використання учнями знань у нових
умовах

Моральноетичні

Вибір одного із декількох варіантів
вирішення проблеми

Способи
створення
проблемних
ситуацій

Поведінкові

Перешкода на шліху до мети

Типи
проблем

Таблиця 3
Види вмінь, необхідні для вирішення проблемних
завдань

Уміння вступати у
спілкування

·
·
·
·
·

уміння висловлювати
припущення;
уміння запиту і
надання інформації;
уміння визначити
проблему;
уміння зацікавити
проблемою;
уміння висувати
гіпотезу.

Уміння завершувати
спілкування

Уміння підтримати
спілкування

·
·
·
·
·
·
·
·
·

уміння висловити
згоду / незгоду;
уміння захищати свою
точку зору;
уміння
надати
додаткову інформацію;
уміння виразити
зацікавленість чи
байдужість;
уміння давати пораду,
переконувати;
уміння узгоджувати
плани і наміри;
уміння знайти переваги
та недоліки;
уміння відстояти свою
точку зору;
уміння виявити
причини та наслідки.
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·
·
·
·

уміння
проводити
паралелі;
уміння
робити
узагальнення;
уміння
робити
висновки;
уміння підсумовувати
все сказане.
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Отже, відповідно до 3 груп умінь ми пропонуємо 3 групи вправ, які включають у себе проблемні
завдання, за допомогою яких учні будуть розвивати певні специфічні вміння. Крім того, оскільки ми
навчаємо іншомовного міжкультурного спілкування, проблемні завдання повинні носити
культурологічний характер.
Наведемо приклади вправ для навчання умінь іншомовного міжкультурного спілкування.
Вправа на уміння розпочинати дебати.
Завдання: Team up. Choose a problem and in three minutes prove that this problem is the most important for
the mankind.
Хід виконання: Учні отримують на вибір проблеми:
Which is better alternative for disposing of the solid waste we don’t recycle: burning it in incinerator or
dumping it in landfills?
Incinerators greatly reduce the volume of trash, save landfill space, but they are expensive to build and
operate, create a toxic ash and people don’t want them nearby.
Landfills are easy because waste doesn’t need to be separated or sorted, but they take up valuable land space
and buried resources are wasted.
Ознайомившись із проблемами, учні обговорюють та вирішують, яку з них вони будуть вирішувати.
Вправи на формування умінь підтримати спілкування (уміння аналізувати різні точки зору).
Завдання: Imagine that the situations take place in the UK or the US. What would you do in each situation?
In some situations, more than one answer is possible.
1. You’re 20 minutes late for class. The teacher is explaining something to the class when you arrive. What
would you do?
a. Go in, walk up to the teacher and apologize.
b. Wait outside the classroom until the class is over and then apologize to the teacher.
c. Knock on the door and wait for the teacher to tell you it’s OK to come in.
d. Go in as quietly as you can and take a seat.
Хід виконання: Учні у групах обговорюють ситуацію, кожен висловлює свою точку зору, потім
аналізують всі варіанти.
Вправи, спрямовані на завершення спілкування (уміння давати оцінку).
Завдання: Listen to the story and say if the jury’s decision was right.
The woman was imprisoned. She had shot in the knee of the unarmed man who had broken into the house.
He later spent six months in hospital as the result of his injury and is still unable to walk.
Хід виконання: Після прослуховування міні-тексту учні дають оцінку вироку судді.
Таким чином, при формуванні вмінь іншомовного міжкультурного спілкування доцільно
використовувати проблемні завдання поведінкового, морально-етичного, суспільно-політичного та
науково-пізнавального типів. Це дає можливість мобілізувати пізнавальну та мисленнєво-мовленнєву
діяльність учнів шляхом подолання труднощів, протиріч, які виникають при постановці проблемних
завдань. Вирішення таких завдань сприяє формуванню іншомовної соціокультурної компетенції, що і є
метою навчання іноземної мови в школі.
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Сиваева Н.П., Темченко Л.В. Формирование умений иноязычного кросс-культурного общения с
помощью проблемных заданий.
В статье рассматривается методика обучения иноязычному кросс-культурному общению.
Предлагается классификация проблемных заданий, анализируется их применение в разных сферах
общения. Выделяются специфические умения, необходимые для кросс-культурного общения, приводятся
примеры упражнений.
Sivayeva N.P., Temchenko L.V. The Formation of Cross-Cultural Communication Skills with the Help of
Problem-Solving Tasks.
The article deals with the methodology of teaching cross-cultural communication to senior pupils. The
classification of problem-solving tasks is given and its usage in different domains is analyzed. Specific skills and
examples of exercises necessary for teaching cross-cultural communication are considered.
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МУЗИЧНА ОБДАРОВАНІСТЬ ТА ЇЇ РОЗВИТОК

У статті проаналізовано підходи до визначення природи музичної обдарованості, запропоновано
нестандартні форми та методи навчання музики.
Ґрунтовні наукові дослідження стосовно музичної діяльності розпочалися тільки в середині XIX
століття, а музичність же віднайшла своє осмислення у наукових працях на початку XX століття. Наукові
інтереси дослідників охоплювали проблеми походження музичності, побудови її структури, вивчення природи
музичних здібностей. На перших етапах дослідження цієї проблеми значна кількість психологів під
впливом ідей Ф.Гальтона про спадковість таланту розглядала музичні здібності як вроджені якості
особистості, як властивість, успадковану від природи, обґрунтовуючи це даними експериментальних
досліджень.
Рівень розвитку сучасної психології, психофізіології та інших наук дає змогу досліджувати
типологічні властивості нервової системи, індивідуальні варіанти будови кори головного мозку та
аналізаторів. Під час вивчення музичних здібностей перспективними є уявлення про функціональну
асиметрію право-лівопівкульових відношень.
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що дослідженню проблеми обдарованості
приділяється належна увага, зокрема таким її аспектам як визначення підходів до розуміння
психологічних основ та структури обдарованості (Дж. Гілфорд, Ж. Піаже, В. Сиервальд, К. Перлет, Б.Ф.
Скіннер, К. Тейлор, К.А. Хеллер, Г.С. Холл, Р.Уайт, Л.О. Венгер, М.С. Лейтес, О.М. Матюшкін, В.О.
Моляко, А.В. Петровський, К.К. Платонов, С.Л. Рубінштейн, Т.І. Сущенко, Г.Д. Чистякова, М.П. Щербо
та інші); виділення сфер та видів обдарованості (С.У. Гончаренко, Г.В. Бурменська, Ю.З. Гільбух, М.М.
Гнатко, Г. Горелова, Л. Круглова, В.М. Слуцький, В.І. Степанов та інші); питанням виявлення і розвитку
обдарованості учнів (І.С. Аверина, Г.Ю. Айзенк, Ю.К. Бабанський, В.Д. Горський, В.І. Кірієнко, В.А.
Крутецький, О.І. Кульчицька, Н.А. Садовська, Б.М. Тєплов, Є.І. Щебланова та інші). Зокрема, різні
аспекти проблеми професійної підготовки вчителя до організації музичної діяльності учнів висвітлені у
роботах Л.П. Гончаренко, Н.А. Середи, М.М. Ткач, В.В. Федорчук, П.В. Харченко та інших.
У свій час було проведено ряд досліджень, де розглядалися питання природи і структури
музикальності, окремих музичних здібностей. Після відповідного аналізу встановлено: підґрунтям
музичної обдарованості є такий стан нервово-психічної організації людини, його спрямованість, що
робить всю психіку людини "музичною". Не всі звуки є музикою, а лише організовані певним чином.
Але всі ці звуки - це "емоції-інформатинки". І коли вони об'єднані певним чином у часі й просторі
(лад, ритм), то стають кодом (звуковим) певного стану, настрою людини.
Музикантів характеризують такі властивості, як пластичність і активність сенсо- та психомоторики,
що визначають особливості сприйняття простору і часу як об'єктивних характеристик, необхідних для
предметного відображення дійсності.
Якщо розглядати музику як вид мистецтва з позицій різних наук (психологія, психофізика,
психофізіологія), то можна побачити, що саме єдність простору і часу (як фундаментальні властивості
звука) відіграє провідну роль у феномені музичної обдарованості та різних видів музичної діяльності
(слухацької, виконавської, композиторської).
Р. Вудвортс та інші автори вважають дослідження здатності сприймати простір головним завданням
в експериментальному вивченні слуху, проте існує дуже мало праць з цього питання. Трохи більше
дослідників розкривають роль часових факторів у формуванні цілісності сприйняття звука.
Якщо основу музики як виду мистецтва утворюють просторові та часові закономірності
функціонування звукової інформації, то логічно зробити висновок, що в основі пізнання і
створення музики мають бути ті ж виміри. Таким чином, у структуру музичної обдарованості
повинні входити, крім інших, просторові й часові чинники, які проявляються досить специфічно:
дитина або доросла людина, яка ні коли не навчала ся грі на будь-яком у м уз ичном у
інструменті, "раптом" починає грати на ньому (іноді після кількох спроб та помилок, а то й без них), її
руки "самі знають", який взяти звук і де він розташований. Руки, пальці рухаються плавно, впевнено.
Пальці самі грають не тільки знайомі мелодії, а дитина імпровізує або малює. Коли її запитуєш: "Як ти
робиш, як тобі це вдається?", вона відповідає: "Я не знаю. Руки самі це роблять". У літературі описано
багато подібних прикладів.
Спостерігаючи за сприйняттям музики маленькими дітьми (1-3 роки), можна відзначити, що
практично не буває неадекватного переживання ними музичних образів. Це пояснюється тільки
наявністю внутрішнього емоційного і моторного досвіду, а не знань. Такий факт підтверджує думку
про те, що музична обдарованість і здібності виявляються раніше за інші (до п’яти років), що для їх
функціонування не потрібно ніяких опосередкованих засобів, а тільки переживання (діти
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розкривають ротик при слуханні, червоніють щічки, прискорюється ритм серця, з'являються рухи та
ін.). Таким чином, про музичність можна говорити як про первісно-природний стан людини, тобто
немає дітей немузикальних (якщо говорити про психічну норму), але є її різна якість і сила.
Тому йдеться про вроджену природу музичної обдарованості.
Сучасна психологічна наука розглядає здібності як індивідуальні властивості особистості, що дають
змогу за подібних однакових умов успішно оволодівати тією або іншою діяльністю, розв'язувати ті чи
інші завдання, проблеми. Основою для розвитку здібностей є природні задатки, успадковані анатомофізіологічні особливості. Проте задатки повною мірою не визначають розвитку здібностей, їх роль
очевидніша в простих здібностях, наприклад, здібності швидко виробляти рухові навички. Щодо
специфічно людських здібностей (лінгвістичних, музичних, математичних, педагогічних тощо), то тут
простежується фундаментальна закономірність: здібності з'являються і розвиваються лише в процесі
відповідної діяльності. Ні музикантом, ні математиком не зможе стати людина, яка не докладає для цього
належних зусиль. Причому розвиток здібностей підпорядковується явищу компенсації [1]. Значний внесок у
розв'язання цього питання зроблено видатним психологом Б.М. Тепловим, який заперечував спадковість
здібностей. Спадковими, на його думку, є лише задатки, анатомо-фізіологічні особливості людини.
Здібності формуються в діяльності. Відмінність між задатками і здібностями в тому, що задатки не
мають якісної визначеності, змістового компонента.
Б.М. Теплов підкреслював, що окремі здібності не просто співіснують поряд одна з однією і
незалежно одна від одної. Кожна здібність змінюється, набуває якісно нового характеру залежно від
наявності і ступеня розвитку інших здібностей. Отже, окремі здібності ще не забезпечують можливість
успішного виконання конкретною людиною тієї чи іншої роботи. Цього можна досягти завдяки
обдарованості, яку розуміють як якісне своєрідне поєднання здібностей, від якого залежить можливість
досягнення більшого чи меншого успіху під час тієї або іншої діяльності. Б.М. Теплов наголошує на
тому, що обдарованість слід розглядати насамперед в якісному, а не в кількісному плані: психологія
повинна давати практиці способи аналізу обдарованості людей у різних сферах, а не прийоми її виміру.
Зрозуміло, що люди обдаровані не однаково. Набагато важливіше те, що різні люди мають різну якісну
обдарованість і різні якісні здібності. Відмінності обдарованості виявляються в тому, що ступінь її
виявлення у різних людей якісно різна: одна людина обдарована як піаніст, інша проявляється в іншій
сфері людської діяльності. За Б.М. Тепловим, "відносна слабкість будь якої однієї здібності зовсім не
позбавляє можливості успішного виконання діяльності, найщільніше пов'язаної з цією здібністю.
Відсутня здібність може бути в дуже широких межах компенсована іншими, високорозвиненими у цієї
людини" [1: 21].
Для розуміння природи музичної обдарованості необхідно мати уявлення про її структуру. Б.М. Теплов,
який глибоко проаналізував природу та зміст музичних здібностей, вважав, що структура музичності
охоплює цілий комплекс музичних здібностей, основною ознакою яких є здатність чути музику,
переживати її, відчувати її виразність, емоційно відгукуватися на неї. До складових музичних здібностей
можна віднести: мелодійний слух - здатність диференціювати висоту звуків, їх темброві особливості, сприймати
мелодію як певну звуковисотну послідовність, упізнавати і відтворювати її, точно інтонувати, відчувати
міру завершеності мелодії (ладове чуття); гармонійний слух, що виявляється у сприйманні співзвучності,
розрізненні консонантних і дисонантних інтервалів; слухове уявлення - здатність уявляти висотні і ритмічні
співвідношення звуків, оперувати ними у думках, довільно відтворювати мелодії, підбирати їх по пам'яті на
певному інструменті, співати; відчуття ритму, тобто певної часової організації музичного процесу, що
характеризується групуванням звуків і наявністю акцентів (звуків, що виділяються в тому чи іншому
відношенні), здатністю точно відтворювати ритм [1].
Отже, сучасні погляди на структуру музичності різноманітні, тільки в одному думки дослідників
збігаються. Всі вони одним із компонентів музичності вважають ритмічний слух. Головними складовими
музичності є звуковисотний і ритмічний слух.
Сприйняття акордів - складний процес, основу якого складають кілька чинників, що потребують
спеціального виховання і розвитку. Слід пам’ятати, що гармонійний слух має певні особливості, бо
сприйняття фонічного забарвлення пов'язане з акустичними особливостями співзвуччя. Важливо виробляти
уміння правильної гармонізації. Якщо дитина не відрізняє фальшиву гармонізацію від правильної, сприйняття
співзвуччя у неї не гармонійне, а темброве, супровід має для них значення забарвлення. У молодших
школярів розвинена ця здатність, яка під керівництвом учителя може успішно розвиватися й надалі.
Складніше розвивати в учнів слухання акордів як переживання образів. Спочатку треба визначити, чи чує
дитина кількість звуків з акордів, потім впізнавати "образи-акорди" і знайомити їх з назвами. Розвиток
образного слухання акордів сприяє розвитку гармонійного слуху, розвивається слуховий аналіз та
інтонування голосом. На основі досвіду можна сказати, що сприйняття співзвуччя легше розвинути на
основі образного сприймання, ніж образність сприйняття на основі звуковисотного слуху. Вчитель
повинен знати, що гармонійний слух має ті ж основи, що й мелодійний, - ладове чуття і слухові уявлення.
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Все вищезазначене дозволяє зробити висновок, що в музично-педагогічній практиці під основними
музичними здібностями розглядаються три: звуковисотний слух, почуття ритму і слухові уявлення.
Музичний слух поділяється на звуковисотний і тембровий, а оскільки носієм змісту є звуковисотний і
ритмічний слух, то тембровий елемент має підпорядковане значення [2: 9].
У сучасній вітчизняній педагогічній літературі обдарованість визначається як індивідуальна
потенційна своєрідність задатків людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній
галузі діяльності. Серед сучасних концепцій обдарованості найбільш визнаною є модель, яка складається
з трьох компонентів:
1) мотивація (спрямованість, наполегливість) особистості до певного виду діяльності;
2) креативність особистості;
3) розвиток спеціальних здібностей на рівні, вищому за середній.
Відповідно до визначеної моделі обдарованості "музичною обдарованістю" можна вважати якісно
своєрідне поєднання музичних здібностей особистості, емоційно-психологічного стану, креативності та
свідомої наполегливої спрямованості до музичної діяльності, що дозволяє їй досягти значних успіхів у
творчості.
Першим етапом розвитку обдарованості особистості є її діагностика. Виявити музичність можна,
проаналізувавши здібності учня за такими параметрами: добре відчуває ритм і мелодію, завжди
вслуховується в них; добре співає; вкладає багато енергії та почуттів у гру на інструменті, у пісню чи
танець; любить музичні записи, прагне піти на концерт або туди, де можна послухати музику; любить
співати разом з іншими, щоб виходило злагоджено й добре; виявляє власні почуття і стан у співі або
музиці; створює оригінальні мелодії; добре володіє яким-небудь інструментом.
У розвитку музичності можна виділити кілька етапів, а саме:
• підготовчий: накопичування і формування узагальнених слухових уявлень про певні
композиційні структури в процесі виконання, прослуховування та аналізу музичних творів;
• зародження задуму: вибір поетичного тексту для складання мелодії, для театралізації
створення мелодійних характеристик діючих осіб казки, вибір музичних творів для імпровізації рухів,
визначення тем для варіювання і складання ритмічних акомпанементів, вибір жанрів майбутніх творів;
• розвиток задуму: вибір засобів художньої виразності, створення варіантів;
• оформлення задуму;
• оцінка способів реалізації задуму: відповідність засобів виразності образному змісту і вимогам
елементарних правил музичної логіки, виразність мелодії й ритму.
Сьогодні в систему музичної освіти активно втілюється розвивальна технологія навчання, завдання
якої полягає в тому, щоб розкрити унікальні творчі можливості особистості, зберегти її індивідуальність і
вивести на якісно новий особистий рівень.
Аналіз наукової літератури і педагогічної практики дозволяє говорити про великі можливості музики
в розвитку творчого потенціалу особистості. Сучасна школа вимагає пошуку таких методів навчання і
втілення їх у навчальний процес, які стимулювали б її рефлексію, самосвідомість, прийоми саморегуляції
власних дій і поведінки. На навчальних заняттях з музики пропонується виконання таких завдань, як
аналіз свого ставлення до музичного твору; визначення почуттів, що викликає музика; оцінку своїх
творчих можливостей у виконанні творів; знаходження способів самовираження у створенні музичної
композиції. Практика самоаналізу і самовираження є умовою формування творчої особистості, здатної до
саморегуляції, самостійності й самоактуалізації.
Не менш важливим у підготовці до творчої музичної діяльності є метод імпровізації. Навчання
імпровізації практикується в композиційному розділі музичної підготовки школярів через написання чи
складання композиції на запропонований приклад. Учням пропонується виконати такі завдання, як
імпровізація за наданим малюнком; доскладання фрагментів пісень; підбір партії другого голосу; підбір
партії і гармонії; створення ритмічного акомпанементу; складання музики на запропонований текст.
Наведемо приклад. Учневі пропонується на віршовані тексти підібрати мелодію. Спочатку він
повинен скласти (тобто проспівати, а потім зіграти) пісеньку на чотири рядки, при цьому він обмежений
лише двома звуками малої терції, добре відомої йому із знайомих пісень. Інший вид імпровізаційного
завдання – завершення незакінчених мелодій (безтекстових). Розробка і використання завданьімпровізацій та самоаналізу в підготовці школярів до творчої музичної діяльності значно зростатиме,
якщо завдання рефлексивного й імпровізованого плану диференціювати відповідно до рівня розвитку
творчих здібностей школярів.
Отже, використання нетрадиційних методів навчання з урахуванням рівня сформованості у школярів
творчих здібностей стимулює інтерес до занять музикою, бажання творчо виявляти свою
індивідуальність, виконувати музичне завдання. Поєднання традиційних методів з нестандартними
активізує творчі пошуки школярів, закріплює їхній особистий досвід, стимулює самотворчість, розвиває
творче мислення, самооцінку, збагачує індивідуальність.
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С.И. Титов Музыкальная одарённость и её развитие.
В статье анализируются подходы к определению природы музыкальной одарённости, предлагаются
нестандартные формы и методы обучения музыке.
Titov S.I. Musical Endowments and Their Development.
In the article the ways of defining of the origin musical endowments are analyzed and the non-standard forms
and teaching music methods are offered.
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ВІДОБРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ПРОСТОРУ У ФРАЗЕОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті викладено основні концепції просторового сприйняття, подано детальну класифікація
фразеосемантичного поля простору сучасної англійської мови.
Проблема простору – цікава та вічна проблема, яка ніколи не може бути вирішена до кінця. Простір
завжди відігравав особливу роль у структурі світу. Це та арена, на якій розгортаються всі події світового
дійства. Одночасно простір постає безпосереднім учасником цього дійства, який визначає його хід.
Основні властивості простору – його всезагальність, протяжність, координованість його частин,
об’єктивність, однорідність, трьохмірність та відносність. Необхідно розрізняти простір реальний,
концептульний та перцептуальний (від лат. perceptio – сприйняття, безпосереднє відображення
об’єктивної дійсності органами чуття), тобто простір, яким його сприймає людина своїми органами чуття
насамперед такими, як зір та дотик, – уявний простір, який може бути суто індивідуальним. Деякою
мірою перцептуальний простір пов’язує реальний та концептуальний простір [1: 58-59].
Недавні дослідження групи вчених на чолі зі Стивеном Левінсоном доводять, що просторове пізнання
значною мірою залежить від культурної традиції нації. В різних народів у різних мовах концепція
простору несе в собі певні індивідуальні особливості. Обстановка може залишатися незмінною, проте
різниця в кодуванні того, що ми привносимо в цю обстановку, – те, що гештальт теоретики назвали
"референтний фрейм" або система координат, які ми приписуємо об’єктам, щоб дізнатися про той чи
інший напрямок одного предмета по відношенню до іншого. Так, виділяють три основні типи
просторових референтних фреймів:
·
відносний (relative);
·
абсолютний (absolute);
·
внутрішній (intrinsic).
Відносний просторовий референтний фрейм ще має назву егоцентричний, тому що просторове
розміщення аналізується з точки зору мовця. Абсолютний просторовий референтний фрейм за основу
бере фіксовані поняття: південь, північ, захід, схід. Внутрішній просторовий референтний фрейм ставить
у центр об’єкт [2: 108-111].
Носії англійської мови належать до першого типу просторових референтних фреймів.
Особливий інтерес являє собою фразеологічне відображення категорії простору в англійській мові.
Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases поділяє поняття "простір" на такі семантичні поля:
1.
Space in general (простір у цілому).
2.
Dimensions (виміри).
3.
Form (форма).
4.
Motion (рух).
Кожне семантичне поле поділяється на субполя. Наступна таблиця ілюструє співвідношення полів,
субполів та приклади до них.
Таблиця 1.
Семантичне
поле
Space in general

Субполе

1 indefinite space
2 definite space
3 limited space
4 location
5 displacement
6 presence
7 absence
8 place of
habitation or resort
9 receptacle
1 size
Dimensions
2 littleness
3 expansion
© Шиленко О.А., 2004

Приклади
1 green belt – зелена зона (навколо міста)
2 Tom Tiddler’s ground – спірна територія, нічийна земля
3 every nook and cranny – скрізь
4 put down roots – пускати коріння, осідати
5 square peg in a round hole – людина не на своєму місці
6 meet one at every turn – зустрічати всюди
7 dead men – пусті пляшки
8 hang up one’s hat – надовго зупинитися у когось
9 lazy Susan – невеликий столик для бутербродів та закусок
1 plump as a partridge – гладкий як гуска
2 knee-high to a grasshopper – дуже маленький
3 spread like wildfire – розповсюджуватися з неймовірною
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4 contraction
5 distance
6 nearness
7 contiguity
8 length
9 shortness
10 breadth /
thickness
11 narrowness /
thinness
12 height
13 depth
14 summit
15 horizontality
16 pendency
17 inversion
18 crossing

Form

19 interiority
20 centrality
21 dressing
22 uncovering
23 interjacency
24 front
25 rear
26 laterality
27 contraposition
1 irregularity of
form
2 straightness
3 circularity
4 prominence

Motion

5 sharpness
6 bluntness
7 smoothness
8 roughness
9 fold
10 opening
11 closure
1 successive change
of place
2 quiescence
3 land travel
4 traveller
5 water travel
6 mariner
7 aeronautics
8 transference
9 carrier
10 vehicle
11 ship
12 aircraft
13 velocity
14 slowness
15 impulse
16 direction
17 deviation

швидкістю
4 pack like sardines – як оселедці в бочці
5 stay at arm’s length – тримати дистанцію
6 within a stone’s throw – недалеко
7 be bumper to bumper –перебувати дуже близько
8 in Indian file – колона по одному
9 duck’s disease – коротконогий
10 thick as a rope – цупкий
11 thin as a rake – худий як тріска
12 Tower of Babel – Вавілонська вежа
13 bowels of the earth – надра землі
14 put the finishing touches – наносити останні штрихи
15 flat as a pancake – плоский як дошка
16 hang in the balance – висіти на волосині
17 put the cart before the horse – починати не з того кінця
18 cat’s cradle – дитяча гра, яка полягає в переплетенні на
пальцях нитки один у одного
19 the nitty gritty – подробиці якоїсь справи
20 focal point – фокусна точка
21 glad rags – найкраща одежа
22 bald as a billiard ball – лисий як коліно
23 Iron Curtain – "залізна завіса"
24 eyeball to eyeball – віч-на-віч
25 hard on the heels of – близько від
26 cheek by jowl – пліч-о-пліч
27 on the other side of the fence – бути супротивником
1 knock into shape – приводити до порядку
2 straight as a die – відвертий, чесний
3 crop circle – візерунки-відбитки правильних геометричних
форм на полях в Англії
4 stick out like a sore thumb – звертати на себе увагу, впадати у
вічі
5 sharp as a needle – дуже розумний, проникливий
6 draw the teeth – знешкоджувати
7 smooth as a baby’s bottom – гладенький, як оксамит
8 Van Dyke – зубці (на мереживі)
9 crow’s feet – зморшечки біля очей
10 brace and bit – тоненьке долото трубочкою
11 put up the shutters – закрити підприємство (магазин)
1 worm one’s way – примазатися
2 let sleeping dogs lie – не буди лихо
3 take one’s constitutional – прогулянка рано чи ввечері
4 knight of the road – комівояжер, розбійник
5 turn turtle – перекинутися
6 Jack Tar – матрос
7 hit an air pocket – потрапити в повітряну яму
8 pass the buck – перекласти відповідальність на іншого
9 ship of the desert – "корабель пустелі" (верблюд)
10 Black Maria – тюремна карета
11 Noah’s Ark – Ноїв ковчег
12 flying saucer – літаюча тарілка, НЛО
13 like an arrow – як стріла
14 at a snail’s pace – черепашачою ходою
15 bunch of fives – п’ятерня, кулак
16 as the crow flies – навпростець, напрямки
17 fly off a tangent – раптово віхилитися (від теми)
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18 preceding: going
before
19 following: going
after
20 progression
21 regression
22 approach
23 attraction
24 repulsion
25 departure
26 ejection
27 food: eating and
drinking
28 excretion
29 shortfall
30 descent
31 elevation
32 lowering
33 plunge
34 rotation
35 oscillation:
reciprocating
motion
36 agitation:
irregular motion

18 steal one’s thunder – перехватити ініціативу
19 sit on one’s tail – сидіти на хвості
20 hold one’s lead – тримати лідерство
21 turn on one’s heel – різко, круто повернутися
22 breathe down one’s neck – дихати в потилицю
23 pluck at one’s heartstrings – зачіпати чутливі струни душі
24 send one off with a flea in his ear – дати різку відсіч комусь
25 give one’s swan song – проспівати лебедину пісню
26 show the door – вказати на двері
27 drink like a fish – сильно пиячити
28 spend a penny – полегшитися (urinate)
29 miss the mark – схибити
30 bite the dust – бути переможеним, бути приниженим
31 spring to one’s feet – підхопитися на ноги
32 cut down to size – поставити кого-небудь на місце
33 go down like stone – падати камнем вниз
34 spinning jenny – прядильна машина
35 like a yo-yo – як чортик на ниточці
36 be like a cat on hot bricks – як на голках
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ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УСКЛАДНЕННЯ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ
МОВОЗНАВСТВІ
У статті розглядаються проблемні питання синтаксису простого ускладненого речення, зокрема
аналізуються два підходи до витлумачення ускладнення: традиційний формально-граматичний і новий
семантичний.
Дослідження основних синтаксичних одиниць – словосполучення і речення – становить одну з
важливих проблем сучасного мовознавства.
Складність її полягає в тому, що синтаксичний рівень виступає завершальною ланкою мовної
структури, він формується внаслідок діалектичної взаємодії, тісного переплетення лексичної і
морфологічної семантики з семантикою синтаксичного зв'язку в межах словосполучення і речення. У
синтаксичному членуванні мови виявляється активний зв’язок між формально-граматичними
категоріями і відображеним у їхній структурі позамовним змістом. Все це зумовлює різноаспектний
підхід до вивчення синтаксичних явищ [1: 3].
Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що питання ускладненості структури простого
речення в традиційному мовознавстві до сьогодні залишається не розв’язаним, незважаючи на постійний
до нього інтерес, передусім, в описових граматиках української мови. Цю проблему, щоправда, на різних
теоретичних засадах досліджували І.І. Слинько, І.К. Кучеренко, Л.О. Кадомцева, В.І. Кононенко,
І.Р. Вихованець, Н.П. Іваницька, К.Г. Городенська, А.П. Загнітко, М.В. Будько та ін. [2-10]. У цій статті
ми ставимо перед собою мету дослідити основні теоретичні засади ускладнення структури простого
речення. Якщо на попередніх етапах розвитку синтаксичної науки основна увага приділялася вивченню
формально-граматичної структури речення, то в сучасних працях дослідники враховують і семантикосинтаксичний рівень (поверхневій структурі протиставляється глибинна структура).
Як підтверджують дослідження, ускладнені речення мають давню історію. "Успадковані
праслов’янською мовою з індоєвропейської прамови, а частково й розвинуті на власне слов’янському
мовному ґрунті ускладнені речення були результатом поступової зміни синтаксичних функцій деяких
віддієслівних іменних форм – дієприкметників, інфінітивів і супінів, які сформувались в
індоєвропейській прамові як звичайні віддієслівні прикметники й іменники. Рушійною силою цієї зміни
була зростаюча потреба в вираженні за допомогою єдиного речення дедалі складніших думок, у яких
поряд з основною дією чи станом, відображуваними в особоводієслівній формі присудка чи головного
члена односкладного речення, відображались ще й інші дії або стани, безпосередньо пов’язані думкою з
основною дією чи станом", – так пояснює факт появи ускладнених речень О.С. Мельничук [11: 164].
Енциклопедія "Українська мова" просте ускладнене речення визначає як синтаксичну конструкцію,
що характеризується синтаксичними і семантичними зв’язками та відношеннями, які доповнюють
зв’язки і відношення між членами простого неускладненого речення. До ускладнених простих речень
традиційно відносять речення з відокремленими членами, однорідними членами, звертаннями,
вставними і вставленими компонентами [12: 690]. Таке традиційне витлумачення простого ускладненого
речення переважає в підручниках та посібниках [13-16]. Спробу розмежувати прості ускладнені та
неускладнені речення, зважаючи на формальний аспект, робить К.Ф. Шульжук: "З урахуванням
наявності предикативного ядра та супровідних компонентів виділяють формально неускладнені та
формально ускладнені речення.
Прості формально неускладнені речення – речення з усіма другорядними членами, що не є
однорідними або відокремленими.
Прості формально ускладнені речення – речення, у яких наявні однорідні або відокремлені члени
речення, а також вставні і вставлені компоненти, звертання" [18: 65-66].
Дослідник зауважує, що на відміну від формально-синтаксичного елементарного речення, просте
ускладнене речення ніколи не відповідає його предикативному мінімуму й тій частині простих
поширених речень, до складу яких входять лише іменникові компоненти, зумовлені валентністю
присудка. На його думку, будь-яке ускладнення з граматичного погляду відбувається внаслідок
© Вольська Ю.В., 2004
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субординації чи координації. Відокремлені другорядні члени, виражені дієприкметниковими,
дієприслівниковими, порівняльними, прийменниково-іменниковими зворотами, розширюють і
ускладнюють структуру простого речення на основі субординації (кожен такий компонент синтаксично
підпорядковується якомусь членові елементарної структури). Ускладнення на основі координації – це
ускладнення однорідними, уточнювальними, пояснювальними членами [ 18: 151-152].
Деякі мовознавці, описуючи структуру простого речення не використовують самого терміна
"ускладнене речення" або не подають його визначення, а розглядають, зокрема, речення з однорідними
членами, речення з відокремленими членами, зі вставними та вставленими компонентами, із звертаннями
[19]; однорідні члени речення, відокремлені члени речення, вставні, вставлені конструкції [20 – 22].
О.С. Мельничук розглядає просте ускладнене речення в розділі про синтагматичне членування [23].
Л.О. Кадомцева вважає, що ускладнені речення є категорією стилістичною, бо виражає членування
конструкцій у потоці мовлення, наповнення структур, поширеність їх, вказує на стилістично зумовлені
прийоми ускладнення речень, для яких важко встановити граматичні ознаки зразка, типу, що
відтворюється в мові [4: 63].
Відкритим залишається питання про те, чи є ускладнене речення самостійною синтаксичною
одиницею. Мовознавці по-різному підходять до його розв’язання. Зважаючи на те, що мовні явища, які
належать до ускладненого речення, являють собою синтаксичну периферію і не відіграють визначальної
ролі в структурі синтаксичної одиниці, більшість із них указує на несамостійність ускладнених структур,
оскільки вони утворюються на основі простого речення.
Підставою для цього узагальнення слугує те, що прості речення є монопредикативними структурами,
на відміну від складних поліпредикативних структур.
"З точки зору синтаксичної організації ускладнені речення, – вважає О.С. Мельничук, – залишаються
в рамках загального типу простого речення, хоча функціонально, а частково й формально, зближаються
вже з реченнями складними" [11: 165].
Визначаючи особливості ускладнених речень, дослідники вважають, що за семантичними і
граматичними ознаками вони перебувають між простими і складними. З простими реченнями їх
споріднює функціонування ускладнювальної частини в ролі головних і другорядних членів речення:
підметів, присудків, додатків, означень, обставин. А системні зв’язки із складними реченнями
виявляються в тому, що вони утворюються внаслідок перетворень складних речень [14: 290].
На думку А.Ф. Прияткіної, ускладнене речення – не самостійна синтаксична одиниця. За структурою
воно є простим реченням, протиставленим складному як одиниця монопредикативна одиниці
поліпредикативній. Сам характер ускладнення може бути дуже різноманітним, тому поняття "ускладнене
речення" об’єднує неоднорідні синтаксичні побудови [24: 6].
Цю думку підтримує К.Ф. Шульжук, вказуючи, що конструкції, які традиційно розглядають як прості
ускладнені речення, об’єднують різнорідні у формально-граматичному плані явища: однорідні члени
речення, відокремлені другорядні члени речення, вставні і вставлені конструкції, звертання. Ці структури
є перехідними між простими і складними реченнями [18: 150].
Аналізуючи згадану проблему, В.І. Кононенко зауважує, що в реченнях ускладненої структури
встановлюються синтаксичні й семантичні зв’язки, відмінні від зв’язків, властивих простому і складному
реченням; у цьому аспекті ускладнені речення протиставлені простим і складним. За давньою
граматичною традицією ускладнене речення пов’язувалося із структурою складного речення:
відокремлені члени розглядалися як скорочені підрядні частини, а речення з однорідними членами – як
стягнені за рахунок невиражених компонентів. Пізніше встановився підхід до речень із відокремленими
й однорідними членами як до простих, що не відрізняються від речень із "звичайними" синтаксичними
зв’язками.
Речення, ускладнені відокремленими членами, однорідними членами, звертаннями і вставними
словами, характеризуються набором певних семантичних, структурних, інтонаційних та функціональних
ознак, що зближують ці побудови як один своєрідний підтип, визначають їхню специфічну синтаксичну
природу. Такі речення частково близькі до простих речень, оскільки мають одну предикативну
(граматичну) основу, і частково – до складних речень, оскільки можуть характеризуватися
поліпредикативністю, додатковою присудковістю (наприклад, у реченнях з відокремленням); однак
напівпредикативність відокремлених членів не піднімає їх до "рангу" підрядних частин [5: 27-28].
Те, що дослідники ставили прості ускладнені речення між простими та складними, свідчить про їхню
складну природу. З огляду на це має право на існування та вивчення твердження, яке висував
І.К. Кучеренко услід за О. Руднєвим: "…ці речення не вкладаються в рамки простого, і тому їх у
наукових працях і в підручній літературі деякі автори виділяють в окремий розряд під назвою
"ускладнене речення", що переходять межі простого, але не є реченнями складними. Однак встановлена
основна ознака, що відрізняє речення прості від складних, як, відповідно, одиниці монопредикативні від
поліпредикативних, разом з тим однозначно стверджує, що між ними не може бути таких речень, які не
були б ні монопредикативними, ні поліпредикативними" [3: 36].
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Подібна думка звучить і в інших дослідженнях. Наприклад, О.В. Литвиненко вважає, що не можна
розглядати ускладнене речення як перехідний тип від простого речення до складного (монопредикативне
речення – потенційно поліпредикативне речення – поліпредикативне речення), що класифікація, за якою
виділяють тільки два структурні типи речень, на сьогодні потребує змін, оскільки розширилось і набуло
багатоплановості саме поняття "ускладнене речення", яке охоплює не тільки речення, ускладнені
синтаксично, а й речення, ускладнені семантично з досить простою синтаксичною структурою [25: 1].
Більшість мовознавців погоджуються з висновком про невизначеність характеру ускладненого
речення, оскільки це поняття об’єднує синтаксичні структури, різні за будовою і функціями.
Термін "ускладнення", на думку Л.О. Кадомцевої, обіймає багато синтаксичних процесів, які можна
звести в одне уявлення лише з погляду виходу речення за межі ядерної структури.
Різні види ускладнення структури простого речення функціонально і конститутивно відмінні і тому
повинні бути диференційовані. Однак як синтаксичні процеси вони, природно, взаємодіють, паралельно
виявляються [4: 62-63].
Саме так витлумачила ускладнення А.Ф. Прияткіна, яка вказала на різнохарактерність синтаксичних
явищ, об’єднаних поняттям "ускладнення". Вона вважає, що потрібно знайти й теоретично визначити ту
підставу, спираючись на яку можна протиставити будь-яке ускладнене речення неускладненому [24: 6-7].
Більшість мовознавців, наголошуючи на неоднотипності структури ускладнених речень, називають
такою підставою напівпредикативність, або додаткову предикативність. Однак А.Ф. Прияткіна у своїх
дослідженнях розмежовує ці два поняття і застерігає, що ототожнювати поняття "ускладнення" з
додатковою предикативністю, і зокрема з одним її видом – напівпредикативністю, немає підстав [24: 8].
Як уже зазначалося, на відміну від складних прості ускладнені речення мають одну граматичну
(предикативну) основу. Водночас вони уможливлюють розгортання у складне речення. Те, що в
складному реченні – поліпредикативній структурі – наявне в реальному, розгорнутому вигляді, в
ускладненому реченні – монопредикативній структурі – начебто згорнуте, стиснуте [24: 9].
В українському мовознавстві відома спроба розмежовувати ускладнювальні компоненти залежно від
ступеня предикативності. В енциклопедії "Українська мова", зокрема, зазначено, що ускладнювальна
частина може мати різний ступінь предикативності, яка доповнює основну предикативність, виражену
головним членом речення. Значення додаткової предикативності виявляється у відокремлених членах
речення, в однорідних членах речення, звертаннях, вставних і вставлених словах [12: 690].
Напівпредикативність мовознавці визначають як особливе синтаксичне значення, що є додатковим
повідомленням до основного висловлення про співвіднесеність змісту повідомлюваного до дійсності.
Наявність напівпредикативності в ускладнених реченнях дає змогу визначити позицію ускладнених
речень як проміжну між простими і складними структурами. Так, ближчими до простих є речення,
ускладнені однорідними членами, звертаннями та речення із вставними та вставленими структурами, а
ближче до складних стоять речення з відокремленими членами [17: 350-351].
За ступенем зв’язків із складними реченнями І.Р. Вихованець вирізняє з-поміж ускладнених
конструкцій речення з відокремленими членами, з одного боку, і речення з однорідними членами - з
другого. Перші взаємодіють переважно із складнопідрядними реченнями, другі – тільки із
складносурядними. Обом типам ускладнювальних частин притаманна напівпредикативність, тобто
потенціальна предикативність, яку можна розгорнути в повну предикативність (у другий предикативний
центр складного речення). При зіставленні двох зазначених типів ускладнених конструкцій, а також
підгруп усередині кожного типу ступінь напівпредикативності виявляється неоднаковим.
Причому, речення з однорідними і відокремленими членами становлять центральну ланку
ускладнених конструкцій. У них відображені широкі можливості вираження конденсованої думки та
синонімічні зв’язки із конструкціями складного речення [26: 184-185].
Проте не всі граматисти зараховують до ускладнених речення із звертаннями та вставними
конструкціями. Зокрема, А.Ф. Прияткіна вважає, що традиція, відповідно до якої вставні слова відносять
до ускладнення, пов’язана з пунктуаційною практикою і великою мірою зумовлюється навчальними
завданнями. З погляду синтаксичної теорії питання про їхню причетність до ускладнення не
розв’язується однозначно. Такі слова, на її думку, не можна поставити до ряду ускладнювальних членів
хоч би тому, що вони не виступають членами речення, а виконують організаційну функцію або
визначають позицію мовця.
Складним, продовжує вона, є питання про звертання та вставлені звороти. Не будучи членом
речення, звертання, як і вставки, може все-таки виконувати аналогічну до них роль, зближуючись за
певних умов із членами речення функціонально [24: 8].
Як бачимо, за традиційного підходу до проблеми простого ускладненого речення виявляється багато
суперечностей, немає одностайності навіть у визначенні ускладнювальних засобів. Основна причина
цього полягає в тому, що ускладнення пов’язують лише з формально-граматичним рівнем і зовсім не
зважають на семантичний чинник, зокрема на семантичну структуру речення. Щоправда, в українському
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мовознавстві у працях деяких дослідників, зокрема І.Р. Вихованця, К.Г. Городенської та ін., проблема
ускладнення постала як семантичне явище.
Особливістю цих досліджень є те, що речення виділяється з урахуванням його власне-семантичної,
семантико-синтаксичної і формально-граматичної структури, між якими не існує однозначної
відповідності.
Речення, як вважає К.Г. Городенська, становить великий дериваційний потенціал для творення
синтаксичних одиниць того самого рангу, зокрема таких його форм, як просте ускладнене, складне та
просте речення. Одна і та ж семантична структура трансформується здебільшого не в одну, а в кілька
поверхневих структур – складних і простих. Складне з формально-граматичного погляду речення завжди
є семантично складним, а просте – може бути семантично елементарним і складним [8: 15].
У семантичному синтаксисі речення розглядається в аспекті його відношення до пропозиції. У своїх
дослідженнях І.Р. Вихованець наголошує, що, виражаючи дві або більше пропозиції, просте за
формально-граматичною природою монопредикативне речення набуває складного об’єктивносемантичного змісту. Такі прості речення є монопредикативними (формально-синтаксична ознака) і
поліпропозитивними (семантико-синтаксична ознака) [6: 123].
Дослідник також вказує на те, що просте неелементарне речення має ознаки конструкцій, що за
семантико-синтаксичними ознаками перебувають між простими і складними реченнями. Системні
зв’язки зі складним реченням звичайно виявляються у семантико-синтаксичній похідності простого
неелементарного (ускладненого) речення від складного речення. Такі прості речення утворюються
внаслідок формально-синтаксичних і семантико-синтаксичних трансформацій складних речень [6: 129].
Цю думку підтримує А.П. Загнітко, який зазначає, що семантичний розгляд речення дозволяє
розмежувати семантично ускладнене і формально ускладнене речення, відношення між якими є
нерівнорядними. Номінація події не обов’язково забезпечується предикативною одиницею, тому
речення, просте за структурою, може бути семантично складним, тобто вміщувати не одну пропозицію, а
дві або більше [9: 13].
Таким чином, можна зробити висновок, що формально ускладнене речення, як правило, є
поліпропозитивним, водночас поліпропозитивне речення не обов’язково ускладнене з формального боку.
Вираження двох і більше пропозицій у простому реченні свідчить про його семантичну складність.
Семантично такі речення організовані складніше, ніж прості неускладнені речення, і ця семантична
складність виражається елементами їхньої формальної організації.
Отже, у сучасному українському мовознавстві маємо два основних підходи до витлумачення
ускладнення: традиційний формально-граматичний і новий семантичний, що спирається на теорію
багаторівневої структури речення, у якій семантичній структурі відведено визначальну роль.
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Вольская Ю.В. Основные теоретические положения осложнения в современном украинском
языкознании.
В статье рассматриваются проблемные вопросы синтаксиса простого осложненного предложения, в
частности два подхода к определению осложнения: традиционный формально-грамматический и новый
семантический.
Volska Yu.V. Principal Theoretical Thesis of Complication in Modern Ukrainian Linguistics.
The article is concerned with problematic questions of the syntax of the simple complicated sentence. Two
interpretations of the complication are dealt with: traditional – formal-grammatical and new – semantic.
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НОМІНАЦІЯ ЖІНОЧОГО ПОЯСНОГО ОДЯГУ В ГОВІРКАХ СЕРЕДНЬОГО ПОЛІССЯ
У статті розглянуто етимологію, семантику, словотвірні особливості назв жіночого поясного одягу
Середнього Полісся та поширення їх в українських, білоруських та російських діалектах.
Актуальним для українського мовознавства є дослідження номінації явищ традиційної матеріальної
культури народу різних регіонів України. Це зумовлено наявністю незначної кількості тематичних та
зведених діалектних словників, відсутністю Лексичного атласу української мови, малою кількістю
діалектної лексики в Словнику української мови та Етимологічному словнику української мови.
Одяг та взуття відіграють важливу роль у житті людини, оскільки в них представлено естетичні смаки
та уподобання, соціальний стан, менталітет народу, його світогляд; значною мірою вони залежать від
географічно-кліматичних умов та супроводжують людину упродовж усього життя. Очевидно, цим
зумовлена зацікавленість учених тематичною групою лексики (ТГЛ) одягу та взуття (праці Ф. Бабія,
Я. Вакалюк, Г. Войтів, Н. Клименко, Л. Лисиченко, Г. Мартинової, Г. Миронової, Л. Пономар та ін.).
Складовою частиною ТГЛ одягу є лексико-семантична група (ЛСГ) назв поясного одягу, яка вражає своєю
архаїкою, різноманітністю лексичних засобів, словотвірним та мотиваційним багатством.
Мета нашої роботи – проаналізувати назви жіночого поясного одягу в середньополіському діалекті,
особливості їх творення, мотивації, етимології та поширення в інших діалектних зонах.
Актуальність дослідження зумовлена тим, що ЛСГ назв поясного одягу Середнього Полісся як одного з
найархаїчніших регіонів Славії, що упродовж останніх років зазнав значних змін, пов’язаних з аварією на
ЧАЕС, не була предметом спеціального вивчення. Крім того, зафіксовані та проаналізовані назви жіночих
спідниць сьогодні переважно належать до пасивного запасу, оскільки такий одяг зараз не виготовляють у
домашніх умовах.
Жіночий поясний одяг на обстеженій території представлений двома денотатами – ‘спідниця’ та
‘фартух’. Спідниця була і є основним поясним одягом поліських жінок. На позначення будь-якої
спідниці, зшитого поясного жіночого одягу, зафіксована лексема сп’ід\ниц´а та ряд її фонетичних
варіантів з кореневим вокалізмом а / о / у та з утратою консонанта -д- у корені (вар. спо\н΄іца). Вона існує
для найменування і полотняних, домашнього виробництва спідниць, і спідниць купованих, з фабричної
тканини (розрізнення передається за допомогою означень). Назва пов’язана з псл. *spodъ ‘спід, низ’ [1:
510].
Лексема \йупка поширена паралельно з сп’ід\ниц´a практично на всій території, хоча є пізнішим
найменуванням цього різновиду поясного одягу, функціонує на позначення спідниць для представниць
молодшого покоління, у мовленні яких і переважає. Лексема \йубка (\йупка) поширена в укр., блр. та рос.
говірках (пор.: сх.-поліс. ю́пка, ю́пачка ‘вузька спідниця’ [2: 209], рівн. ю́пка ‘спідниця’ [3: 136], блр. ю́бка
‘спідниця’ [4: V: 540; 5: 506; 6: 319], рос. ю́бка ‘спідниця’, ‘безрукавка’ [7: IV: 666]). До цього ж
словотвірного гнізда належить назва йу\п’інда (< юпа), яка є дериватом, створеним за моделлю припин\да
‘фартух’.
Спорадично зафіксовані назви п\лахта, \сукн΄а, су\конка, \бунда, плат, \дерга.
Cлово плáхта у СУМ подано із значенням ‘жіночий одяг типу спідниці, зроблений з двох зшитих до
половини полотнищ переважно вовняної картатої тканини’ [8: IV: 571], у словнику Б. Грінченка – це
‘жіночий одяг замість спідниці’, ‘верхній полотняний одяг селян, довгий, без талії’, ‘різновид білої хустки,
за формою схожої з рушником, яким покриваються лемчанки’, ‘простирадло’ [9: III: 192-193]. В
обстежених говірках лексема п\лaхта має розширену семантику [10: 124]. М. Никончук подає 13 значень
слова п\лaхта, зафіксованих у правобережнополіських говірках, серед яких виділяє назви тканини,
жіночого поясного одягу, хустки, предметів хатнього вжитку з тканини, а також ряд значень, які не
пов’язані з ТГЛ ‘одяг’ [11: 69-70]. Із семантикою ‘міцне полотно, в якому пресується олійна маса’ слово є
ендемізмом у говірках Житомирщини [12: 79]. П. Гриценко, беручи до уваги семантичну структуру
лексеми п\лахта, виділяє три семантичних субкомплекси: 1) ‘різновиди одягу’; 2) ‘вироби з тканин (сукна,
його замінників)’; 3) ‘частина, шматок, деталь чого-небудь’ [13: 164]. Як показує зібрани й матеріал, на
Середньому Поліссі представлені три субкомплекси, причому перший – найповніше. На думку М. Фасмера,
слово похідне з псл. *plaхъta [14: ІІІ: 275-276].
Лексема \сукн´а та її дериват су\конка у досліджуваних говірках, як і в інших укр. та блр., лише зрідка
функціонують із семантикою ‘жіноча спідниця’ (пор. надгорин. сýкн’а ‘жіноча спідниця’ [15: 66], зах.поліс. сýкн’а (сýкн’е) ‘спідниця з серпанку (рідко затканої лляної тканини)’, рідше – ‘крамна спідниця’ [16:
26], закарп. сýкня ‘спідниця рясована з фабричного сукна’, ‘андарак’, ‘спідниця з сукна’, ‘спідниця з сукна
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синього кольору’ [17: 68]). Основне значення цієї лексеми та її дериватів – ‘жіноча сукня’ (див.: бойк.
сукєн́ ка [18: ІІ: 265], наддністр. сукéнка [19: 509], сукúнка ‘дитяче плаття’ [19: 138], блр. сукéнка [6: 314; 4: V
: 14; 5: 426], сукéнькі [4: V: 14], рос. сукóнка [7: IV: 358]). Вона зафіксована також із значенням ‘спідниця з
сукна’, що підтверджує думку про мотивацію цієї назви матеріалом виготовлення. Можна припустити, що
розвиток семантики має такий вигляд: ‘вид тканини’ – ‘одяг з певної тканини’ – ‘жіночий одяг, плаття’ –
‘жіночий одяг, спідниця’. Але МО ‘матеріал’ з часом утратилася, оскільки за допомогою цієї лексеми
реалізуються семи, не пов’язані з матеріалом виготовлення – сукном. На думку М. Фасмера, етимологія
слова сукня пов’язана з *сукати [14: III: 799] – основі назви лежить МО ‘спосіб виготовлення тканини’.
Крім загальної назви спідниці, деривати су\кенка, су\конка відомі із семантикою ‘довга широка вовняна
спідниця’, ‘спідниця з легкої тканини’. Ці значення, очевидно, є вторинними.
Як і лексема \сукн´а, назва \бунда в досліджуваних говірках відома переважно із семантикою ‘довге
жіноче старовинне плаття’, яка, очевидно, є первинною. Значення ‘поясний одяг’ розвинулося пізніше.
Лексема плат в обстежених говірках відома із семантикою ‘шматок тканини’, ‘хустка’, ‘тканина, у якій
збивають олію’. Очевидно, назва спідниці є вторинною і, можливо, сягає тих часів, коли такий різновид
поясного одягу був незшитим.
Лексема \дерга на обстеженій території існує на позначення різних видів поясного одягу і різновидів
тканин [10: 44]. Усі значення дають можливість виділити 2 семантичні субкомплекси: ‘одяг’ і ‘тканина’, які
відомі і в інших діалектах (пор.: поліс. дéрга, дьóрга ‘жіночий шерстяний одяг, подібний до запаски
формою, але відмінний чорним кольором’, ‘доморобна товста ряднина’, ‘домотканий кольоровий килим
для застилання ліжка’ [20: 65], ‘жіночий шерстяний одяг чорного кольору, подібний до запаски’, ‘ряднина
із домотканого полотна’, ‘домотканий кольоровий килим, яким застеляють ліжко, лаву’ [21: 65], волин.
дéрга ‘грубе рядно, яким укривали коня після важкої роботи, щоб повільно охолодав’ [22: 85], наддніпр.
дéрга, дьóрга ‘жіночий вовняний одяг, який носили старі жінки замість плахти’, ‘домоткана вовняна
тканина, яку використовували жінки як поясний одяг’ [23: 21-22], дерюѓ а ‘спідниця вовняна’, ‘тканина
домоткана, товста, груба’, ‘покривало домоткане кольорове, яким застеляли ліжко’, джéрга ‘груба без
прикрас вовняна запаска, плахта’ [23: 28-29], ‘покриття для коня, а також килим, гуня, ліжник, коць (XVII –
XVIII ст.)’ [17: 62], бойк. дéрга, дерюѓ а ‘покривало, попона, грубе полотно’ [18: I: 208], наддністр. дерýга
‘рядно носити сіно’ [19: 124], ‘ряднина, дерга’ [19: 451], блр. дзярýга ‘ковдра з грубого сукна’, ‘груба
самоткана ряднина’ [24: 56], дзярýга, дзерýга ‘грубе полотно, ковдра’ [4: II: 69]. На думку Л. Пономар,
слово виникло на слов’янському ґрунті; розвиток семантики йшов у напрямі: дергати ‘чесати щіткою
волокно’ – одерги ‘волокно, що йде на виготовлення тканин’ – дерга ‘тканина’ – одяг [16: 35], пор.:
дергáти ‘чесати волокно на щітці’, дергáчка ‘щітка для чесання волокна’ [3: 59]. Л. Лисиченко зауважує,
що у сх.-слобож. говірках у XIX ст. існувало слово дéрга як назва старовинного жіночого одягу, що на той
час ще не зовсім вийшов з ужитку, а на сьогодні є архаїчною назвою одягу [25: 337]. Етимологи вважають,
що слово дéрга пов’язане з джéрга ‘запаска з непофарбованої тканини’, джéрґа ‘ковдра’, які є тюркізмами,
а на укр. ґрунті зблизилися з утвореннями від коренів *der-, *dьrg- [26: ІІ: 36-37].
На досліджуваній території довгий час побутував різновид картатої теплої жіночої спідниці домашнього
виробництва, якою користувалися переважно в зимовий період, а пізніше – у свято (в такій спідниці дівчата
запрошували на весілля). Зараз такий тип поясного одягу не функціонує, хоча в багатьох жінок старшого
віку збережений. Денотат ‘тепла вовняна домоткана (переважно картата) спідниця’ на більшості території
має назву \тепла сп’ід\ниц´а. У північній частині обстеженої території та спорадично у південній такий
різновид одягу представлений лексемами анда\рак, \л΄ітник; в окремих говірках зафіксовані назви са\йан,
\сукн΄а, \бунда (дві останні відомі переважно нав позначення жіночого плаття)
Лексему анда\рак із семантикою ’жіночий поясний одяг‘ на Поліссі фіксують різні джерела: андарáк
‘спідниця з вовняної смугастої домотканої тканини, оздоблена різнокольоровим, переважно червоним,
тканим орнаментом’ [21: 26; 17: 60], шандарáк ‘жіноча спідниця з домашнього пофарбованого сукна’ [21:
233], андарáк, ондорáк, шандарáк ‘саморобна суконна спідниця’ [27: к. 91]. Відома вона в інших укр.
говірках: надгорин. андарáк ‘давня жіноча спідниця’ [15: 56], зах.-поліс. андарáк ‘домоткана вовняна
спідниця’ [16: 24], наддністр. ондарáк, андарáк ‘зимова вовняна спідниця’ [19: 283], поширена в
білоруських: андарáк, андрáк, андырáк ‘самоткана сукняна спідниця’ [5: 53], ондарáк, ‘спідниця з
особливого домотканого сукна’, ‘спідниця з будь-якої тканини домашнього виробництва’ [6: 281], андарáк
‘саморобна сукняна спідниця’ [28 : I : 28], ‘самоткана спідниця з вовни’, ‘спідниця з бавовни’ [29: 33],
‘домоткана спідниця, суконна в клітинку’ [4: I: 81] та російських: андарáк ‘вид селянської домотканої
спідниці’, ‘сарафан’, ‘жіноче селянське плаття’, ‘широке жіноче плаття’, ‘старий зношений жіночий одяг’
[30: I: 257-258]. Очевидно, назва поясного одягу запозичена в укр. говірки з блр., де андарак є типовою
назвою жіночої домотканої спідниці. Слово через пол. inderok запозичене з нім. Unterroсk [14: I : 78; 31: ІІ:
371].
Лексема \л´ітник (< літній) у досліджуваних говірках має основне значення – ‘тепла вовняна домоткана
спідниця’, а всі інші розвинулися пізніше. В основі назви лежить МО ‘сезон носіння’, хоча вона вже
втратилася, оскільки спідниці та інші види одягу з такою назвою носили в будь-яку пору року.
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Спорадично на позначення цієї реалії існує лексема са\йан. Слово запозичене через пол. з іт. saione
‘груба широка фуфайка’ від saio ‘проста фуфайка, солдатська куртка’, хоча можливе і посередництво свн.
sei(e)n, снн. sagen ‘вовняна тканина’ з фр. sayon ‘плащ’ ст.-фр. saie [14: III: 567]. Але наявність у пол. мові
слова із семантикою ‘різновид тканини’ дозволяє зробити припущення, що назва утворена суфіксальним
способом (сая + н) і в її основі лежить МО ‘матеріал виготовлення’.
Отже, проаналізовані назви жіночого поясного одягу відзначаються складною семантичною
структурою, фонетичними модифікаціями, різною мотивацією; більшість із них утворені суфіксальним
способом, сягають праслов’янської епохи, а деякі до сьогодні не мають остаточної етимології.
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Г.И.Гримашевич. Номинация женской поясной одежды в диалектах Среднего Полесья.
В статье рассматривается этимология, семантика, словообразовательные особенности названий
женской поясной одежды Среднего Полесья и распространение их в украинских, белорусских и русских
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The article considers etymology, semantics, word-formation peculiarities of the nominations of female waist
clothing in the Middle-Polissyan region and their spread into Ukrainian, Belarussian and Russian dialects.
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ГЕНДЕР І ВЛАДА
У статті розглядається гендерний аспект владних відносин в англомовному суспільстві та його
відображення у сучасному публіцистичному дискурсі.
Наприкінці минулого тисячоліття феміністський рух привернув увагу представників багатьох
гуманітарних наук до питання чоловічого домінування у різних галузях життя. Зокрема, в лінгвістиці
обговорюється проблема соціокультурної асиметрії при репрезентації статей. Сьогодні як на
пострадянському просторі, так і за кордоном існує велика кількість праць, присвячених вивченню
гендерних особливостей вербальної та невербальної поведінки людини, зокрема досліджень, виконаних в
межах перспективного зараз антропоцентричного підходу [1; 2; 3; 4; 5].
Актуальними є дослідження, що стосуються взаємодії влади, ідеології та мови [6; 7; 8; 9], яке
реалізується у публіцистичному дискурсі, тощо. Прояви владних відносин вивчаються у багатьох
лінгвістичних працях [6;7]. Детально досліджено вплив чинника влади у термінах теорії мовленнєвих
актів та комунікативних стратегій [10].
Метою цієї роботи є аналіз конструювання різновидів владних відносин за допомогою гендерномаркованих номінацій, які функціонують в англійському публіцистичному дискурсі.
Вибір публіцистичного дискурсу обумовлений його двостороннім зв’язком з такою галуззю
суспільної свідомості, як ідеологія: з одного боку, ідеологія впливає на формування публіцистичного
дискурсу, на підбір та аранжировку його мовних засобів, з іншого боку, публіцистичний дискурс є
ефективним знаряддям впливу на суспільні процеси, в тому числі на формування певної ідеології.
Ідеологічна спрямованість публіцистичного дискурсу як підвиду політичного дискурсу [7] дозволяє
вважати його відповідним контекстом для дослідження таких суспільних понять, як влада, гендер і т.п.
Основним підходом при вивченні проблеми взаємовідносин мови та статі є з’ясування тих
семантичних розбіжностей, які можна пояснити особливостями перерозподілу соціальної влади.
Теза про те, що мова та мовлення є одними з основних механізмів прояву та застосування влади,
коріниться у концепціях влади М. Фуко та реконструкції Ж. Дерріди.
Спираючись на різноманітні формулювання влади, запропонованих в межах соціології, політології та
філософії [11], спробуємо вивести узагальнене поняття, придатне для лінгвістичного аналізу. Загалом
влада означає здатність та можливість здійснювати свою волю, використовуючи різні ресурси та
технології (авторитет, силу, традиції, закон і т.п.). При визначенні поняття влади слід враховувати
багатозначність її проявів та, відповідно, багатоаспектність наукових підходів до її вивчення. У галузі
філософії аналіз влади концентрується на відносинах ‘домінування та підлеглості’. Під владою в нашій
роботі розуміються взаємовідносини між двома або більше індивідами, які не можуть одночасно
володіти владою у певній галузі діяльності, один з яких знаходиться у підлеглому та залежному
становищі. Такі відносини проявляються як у мовленнєвій діяльності індивідів, так і при номінації
об’єктів зовнішньої реальності.
Поняття влади тісно пов’язане з поняттями статусу і ролі та має перемінний характер. Нормативний
характер ролей відповідає стереотипним уявленням, що відбивають позицію особистості у суспільній
ієрархії. Соціальні, міжособові, статусні, ситуативні відносини, а також відносини взаємної нерівності
ґрунтуються на певному розподілі влади між їхніми учасниками.
Викликає сумніви той факт, що стать є завжди релевантним чинником при визначенні ролей,
особливо, беручи до уваги те, що в кожному конкретному акті комунікації може домінувати лише одна з
соціально значущих ознак індивіда [12: 181]. Деякі дослідники в галузі гендера дотримуються думки, что
гендерна нерівність споконвіку закладена у природних особливостях индивідів чоловічої та жіночої статі
[4; 5; 13]. Проте такий біологічний детермінізм при поясненні гендерних розбіжностей виявляється
застарілим, враховуючи сучасний рівень розвитку гендерних досліджень на теренах СНД.
Твердження про те, що чоловіки завжди асоціюються з позитивною оцінкою та очолюють соціальну
ієрархію, а жінки перебувають лише у підлеглому становищі, можна спростувати за допомогою
лінгвістичного аналізу владних відносин, який за своєю природою не може бути відокремлений від
національно-культурних, психологічних та інших особливостей, відображених у значенні мовних
одиниць.
Як істотний момент організації людської спільноти владні відносини в тій або іншій формі закріплені
у семантиці багатьох мовних одиниць, що позначають індивідів.
Враховуючи думку М. Фуко про те, що реальність, включаючи стать, бачиться індивідом не у своєму
природньому вигляді, а як результат дискурсу, вивчення дискурсивних проявів владних відносин
дозволяє дослідити загальні характеристики поведінки людей, які розмовляють певною мовою та
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поділяють систему оцінних норм певного соціуму. У розумінні М. Фуко, дискурс – "необходимый
инструмент анализа социального мира, поскольку в зависимости от того, что и как мы говорим о мире,
мы конструируем его и делаем наш опыт реальностью. Более того, сформированная реальность
предопределяет в дальнейшем наше поведение. Властные отношения формируются с помощью
дискурсивных форм." [14:71].
За визначенням М. Фуко, гендерні відносини є формою прояву влади, оскільки стать індивіда є одним
із елементів владних відносин. Контроль над гендерними проявами здійснюється за допомогою
дискурсивних практик – способів інтерпретації тих чи інших явищ і фактів, надання їм суспільної
значущості, результатом чого є фіксація усіх проявів статі та надання їм нормативності й оцінності.
Мова як елемент культури та фактор, що зумовлює життя суспільства, конструює існуючу ієрархію
владних відносин на декількох рівнях системи.
Дані проведеного дослідження вказують, що гендерні відносини нерівності в англомовному
публіцистичному дискурсі репрезентуються у маркованих і немаркованнх мовних одиницях, які можуть
належати до трьох мовних рівнів:
1) Морфо-семантичний рівень представлений суфіксальними морфемами, що маркують статеву
належність референтаособи номінативних одиниць англійської мови, пор.: waiter-waitress, hero-heroine,
comedian - comedienne і т.п.
2) Лексико-семантичний рівень представлено:
а) формально немаркованими за родом номінаціями, які позначають референта певної статі, пор.:
man, woman, diva, patriarch;
б) формально маркованими номінаціями:
- складними номінаціями з компонентами -man- , -woman, -person, що можна розглядати як родові
маркери статевої належності референта, пор.: statesman, chairwoman.
- двохкомпонентними номінативними словосполуками, одним з компонентів яких є родові маркери
man, boy, woman, female, lady, girl, що вказують на стать референта, пор.: female worker, male nurse.
3) Поряд з одиницями морфо-семантичного та лексико-семантичного рівнів ми виокремлюємо
граматико-семантичний рівень відтворюваних одиниць мови, які репрезентують гендерні відносинив
англомовному соціумі. Відповідно до широкого трактування об’єкта семантикими розглядаємо гендерно
"забарвлені" значення будь-яких слів, включаючи ті, що традиційно відносять до царини граматики,
зокрема займенники 3-ої особи однини чоловічого та жіночого роду he и she, які прототипово
співвідносяться з референтами чоловічої (he) та жіночої (she) статі.
Вивчення функціонування особових займенників в анафоричній функції має особливе значення,
оскільки особова референція, в тому числі через особові займенники, належить до найважливіших, з
суспільної точки зору, мовних аспектів. До того ж особові займенники 3-ої особи однини є єдиним
проявом категорії роду в англійській мові.
Вживання займенника чоловічого роду he з загальнородовими антецедентами вважається образливим
в англомовному дискурсі, тому що не вказує на присутність жінок.
Виходячи з цього, можна стверджувати, що мовні одиниці, які відображують гендерні відносини,
репрезентують різні типи влади:
1) легітимний: до такого різновиду влади відносимо номінації, які символізують авторитет, надані
законом повноваження індивіду або організації для контролю над поведінкою членів соціуму відповідно
до певного статуту.
Серед отриманих прикладів не знаходимо номінацій, що належали б до морфо-семантичного рівня
мовної системи. Суфіксальні морфеми, які маркують статеву належність референта, загалом не несуть у
собі конотацій влади або авторитету, проте ієрархічні відносини між представниками двох статей
широко представлені на двох інших рівнях.
Упродовж тривалого часу серед номінацій лексико-семантичного рівня, які репрезентують
легітимний різновид владних відносин, переважали марковані номінації чоловічого роду з компонентaми
-man-, male, boy або немарковані номінації, які все одно асоціювалися лише з чоловіками. Дослідники у
галузі гендеру вважають, що суспільства традиційно будуються за ‘чоловічою моделлю’, тобто позитивні
або ідеальні риси, авторитет, влада (від державної до внутрішньосімейної) концентруються навкруги
чоловіка [1; 4; 5; 10].
Таке твердження виявляється правильним, якщо взяти до уваги саме легітимний вид влади. До
недавнього часу жінки не займали найвищих посад. Як результат розгортання феміністського руху та
концепції політичної коректності – багато організацій та установ очолюють саме жінки. В
публіцистичному дискурсі це знаходить прояв у появі нових номінацій референтів жіночої статі. Зараз
традиційні твердження про те, що найголовніші пости займають лише чоловіки, не витримують критики:
на сторінках газет ми бачимо одиниці як лексико-семантичного, так і граматико-семантичного рівнів, які
позначають сильних та активних жінок.
(1) A spokeswoman for Commerzbank in Frankfurt... (Sunday Times, 2000)
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(2) I’ll have a 40-year-old female executive saying she doesn’t want to use the pads. (Style, 2000)
Відповідності до популярної зараз в англомовному суспільстві концепції політкоректності
з’являються нові мовні одиниці лексико-семантичного рівня, типу spokeswoman, chairwoman, female
executive, граматико-семантичний рівень поповнюється альтернативними займенниками-анафорами, які
чітко вказують на референта-жінку: he / she та they. Проте займенник he є також уживаним.
(3) A President who pleads the Fifth Amendment to the American people has abandoned his moral
leadership. (Monitor World, 2002)
(4) Will the new President have to sign an affidavit whom he or she has ever slept with?(Time, 1998)
(5) If a chief wants election, he must abdicate.(Mail on Sunday, 2002)
(6) What kind of doctor sleeps with his patient? (Guardian, 2002)
(7) A judge can order … if he believes this. (Guardian, 2002)
(8) If your boss loves Andy Warhal, send her a card of this Marilyn Monroe print. (Cosmopolitan, 2000)
(9) Even if you have a perfect right to be angry, a bad attitude will make the manager defensive of her staff
and unwilling to help. (Cosmopolitan, 2000)
У вищенаведених випадках гендерна ідентичність референта конструюється за допомогою засобів
граматико-семантичного рівня, а саме: займенників he orshe, що символізує участь жінки в певному виді
влади.
2) позиційний різновид влади проявляється у соціальному статусі індивіда, стосунках у родині або
певній комунікативній ситуації. До одиниць такого типу відносимо титули, звання та терміни
родинності.
(10) The estate, once the "kitchen garden" of a 15th–century countess, Jacoba van Beieren. (Daily Worker,
1976)
Родові варіанти номінацій титулів та звань є чітко закріпленими у мові та вказують на рівні статуси
чоловіків і жінок. Проте вважається, що влада у родинних стосунках належить чоловікам. При цьому
чоловічі номінації використовуються також у метафоричному значенні, символізуючи владу та
авторитет. Відбувається метафорична персоніфікація, уподібнення абстрактних понять до істот, при
чому відбиваються асоціації, властиві істотам тієї чи іншої статі.
(11) …the rich countries act just like the patriarchs of Victorian London, demanding the highest moral
standards of their servants but slipping out after dark to debauch themselves in brothels.(Monitor World, 2002)
Твердження про те, що жінки займають другорядне місце навіть удома, безпідставне, оскільки існує
паралельна номінація matriarch:
(12) Now the eulogies that rang out majestically in Westminster Abbey for the royal matriarch will take their
place in history. The funeral flowers will fade and the Royal Family will begin charting a new, queen-motherless
course.(Monitor World, 2002)
(13) "Everybody’s grandmother". The babushka of a nation. (Monitor World, 2002)
До того ж, за результатами нашого аналізу новітніх англійських словників [15; 16] та суцільної
вибірки прикладів з американських і британських газет та журналів 2000-2004 років, метафори, що
базуються на номінаціях father: father of the nation, godfather, forefathers, є менш уживаними порівняно з
метафорами, побудованими за допомогою номінації mother:
(14)…the return of a monarch promoted by the West as the father of the nation.(Monitor World, 2002)
(15) The handiwork of misguided elements with the support of political godfathers can’t hold back the
Gujarati spirit… (Guardian, 2001)
(16) For better to demand of the very rich that they live up to the legacies of their Victorian forefathers and
give back…(Mail on Sunday, 2000)
(17) They’re willing to die for their motherland [16].
(18) How could Mother Nature have dealt such a savage blow?(Monitor World, 2002)
(19) Westminster is known as ‘the mother of parliaments’ [16]
(20) The bond between the mother country and her former colonies grew weaker...(Sunday Times, 2000)
(21) The catalog is a mother lode of men’s gadgets and toys. (Guardian, 2002)
Метафоричний зміст таких жіночих номінацій, як Mother Earth, mother tongue і т.п., відображає
позитивні асоціації щодо лексеми mother, які закріплені в культурі англомовного соціуму. Так,
вищенаведені метафори не несуть у собі негативних конотацій, позначаючи загально відомі поняття, що
викликають лише повагу та шанування, займають найголовніше місце у людській свідомості,
асоціюються з основою життя, всеосяжною силою, на якій ґрунтується світ.
Метафоричні номінації технічних пристроїв, які також мають у своєму складі компонент mother
(наприклад: mother ship, mother board), позначають найголовніші структури, які охоплюють та
підпорядковують усі інші, є координуючими та вкрай необхідними.
До проявів персоніфікації можна віднести і вживання анафора she з назвами країн як політикоекономічних одиниць. У таких випадках країна асоціюється з урядом або народом, яких здійснює певні
політичні та економічні дії.
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(22)Heclaimed that West Germany had achieved her aims.(Guardian, 1985)
Анафор she широко вживаний із іншими абстрактними поняттями:
(23) Let Nature have the last laugh by doing it herself. (Newsweek, 1998)
З номінаціями позиційного типу влади вживається також займенник they:
(24) Have you ever met a member of the Royal Family? What did they say to you?(Mail on Sunday, 2002)
У певних комунікативних ситуаціях ні владний, ні гендерний чинники не є релевантними, тоді на
граматико-семантичному рівні спостерігається вживання займенника-анафора they. На відміну від
публіцистичного дискурсу 1960-х років, політ коректним вважаються анафори they та he / she.
(25) The less a person listens or views, the more likely he is to be selective (Daily Worker, 1960)
(26) In the last few years, the individual is worth a lot more than they ever were before (MW, 2002)
(27) Part of an employee's reward is being seen as an ambassador for the firm and knowing that his or her
opinion count (Monitor World, 2002)
(28) Sometimes a learner can feel that they are constantly being asked to tell things about themselves, reveal
their secrets, etc (Monitor World,2002)
(29) Each card will bear the name of the holder, their photograph… (Mail on Sunday, 2002)
(30) A computer would then alert … the passenger that he or she was sitting with poor pasture and
restricting flood flow around the body (Monitor World,2002)
У сучасному публіцистичному дискурсі з антецедентами, вираженими неозначеними або питальними
займенниками, які не можуть передавати значення влади або статі, також переважає анафор they.
(31) But not everyone knows how to improve their sleep overnight(Cosmopolitan, 2000)
(32) No one in their right mind would want to get involved in the pantomime aspect…( Monitor World, 2002)
(33) If someone really loves, she/he will understand (Cosmopolitan, 2000)
(34) One might not miss the other as much as she (or he) expected to … (Cosmopolitan, 2000)
(35) Who wants to deprive themselves of food? (Cosmopolitan, 2000)
3) експертний тип влади пов’язаний з професійними характеристиками індивіда. Всупереч
твердженню, що маркування жіночих номінацій за допомогою суфіксальних маркерів привносить лише
негативні конотації, знаходимо лексеми, що позначають жінок, влада та авторитет яких базується на
високій професійній свідомості та навичках. Розглянемо наступні одиниці морфо-семантичного рівня:
(36) Among other British successes were comediennes Dawn French and Jennifer Saunders, who became the
first women to win an honorary Golden Rose at the festival. (Sunday Times, 2000)
(37) Clad in loose pajamas, you’re pulled around by a masseuse/eur, who induces relaxation…(Mail, 2002)
(38) Cindy Jackson. The doyenne of British cosmetic surgery has had 18 procedures over the past 12
years.(Cosmopolitan, 2000)
На лексико-семантичному рівні з’являються нові номінації. Так, у сучасному англомовному
публіцистичному дискурсі відображена тенденція ламки традиційних стереотипів, що відбувається зараз
у західному суспільстві, зокрема, тенденція збільшення кількості сімей, де гроші заробляє жінка, а
чоловік займається господарством:
(39) As US study shows house-husbands have poorer health than their working counterparts.(Monitor World,
2002)
(40) Research also shows that men make terrible housewives…(Monitor World, 2002)
Наведені приклади демонструють владу та авторитет жінок у галузі господарства.
4) особовий тип влади обумовлений внутрішніми характеристиками індивіда. Серед одиниць цього
рівня переважають морфо-семантичні номінації референтів жіночої статі, які, всупереч загальним
уявленням про жіночу слабкість, позначають мужніх та активних жінок.
(41) Ruby is for a femme fatale. She is a mysterious and powerful seductress. (Cosmopolitan, 1999)
(42) Top Temptress Trick… Wily women share the ways they lured love interests into their
lives.(Cosmopolitan, 2001)
(43) Galliano’s concept of femininity was about woman as femme fatale, as huntress and heroine.(Newsweek,
1998)
(44) Was there anything she couldn’t do? … Maybe a little light on the purity scale but a goddess
nonetheless.(Gentlemen’s Quarterly, 1997)
У популярних жіночих журналах, які пропагують моду на сильних, активних, упевнених у собі,
агресивно сексуальних представниць ‘слабкої’ статі, подібні образи отримують позитивну оцінку та
використовуються з метою підкреслити сексуальність та жіночність референта-жінки. Позитивні
конотації таких лексем викликають у комунікантів захоплення та повагу.
Наприклад, експресивно-оцінна морфема -trix використовується з метою підкреслити агресивну
сексуальність референта жіночої статі та загалом додається до основ, які передають значення сили,
активності та влади:
(45) In the $175m Terminator 3, the latest cyborg threat is red-leathered Terminatrix Kristanna
Loken.(Observer, 2003)
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(46) Gladiatrix. The True Story of History’’s Unknown Woman Warrior.(Monitor World, 2003)
(47) …one of her heroines is the aviatrix Amelia Earhart, who vanished on a solo flight over the Pacific…
(Sunday Times, 2003)
Результати дослідження, таким чином, ставлять під сумнів традиційну точку зору щодо стереотипних
уявлень про розподіл влади між представниками двох статей. Якщо взяти до уваги той факт, що розподіл
владних стосунків, по-перше, не є чітко фіксованим; по-друге, пов’язаний з різновидами влади, залежно
від якого будуються відносини влади між чоловіками та жінками, то треба зауважити, що розподіл влади
у сучасний період зазнає змін.
Перспективним бачиться подальше дослідження владних відносин на матеріалі гендерно маркованих
номінацій інших рівнів мови.
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В статье рассматривается гендерный аспект властных отношений в англоязычном обществе и его
проявления в современном публицистическом дискурсе.
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The paper addresses the gender aspect of power distribution in the English-speaking society and its
representation in the modern publicistic discourse.
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ЛІНГВОСТАТИСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВСТАНОВЛЕННЯ МІЖРІВНЕВИХ ВІДНОСИН У
МОВІ: ЛЕКСИКА І ГРАМАТИКА
Стаття присвячена дослідженню міжрівневих відносин у мові. За допомогою спеціальних
статистичних методів було встановлено залежність між частотою вживання груп словозмінних форм
англійського дієслова та його семантикою. Ця залежність зумовлюється як сумісністю чи несумісністю
семантики дієслівних одиниць і темпоральної семантики групи словозмінних форм дієслова, так і
прагматикою мови.
У сучасній лінгвістиці стало домінуючим розуміння мови як системи взаємопов’язаних елементів. У
наукових працях останніх років закріпилася думка, згідно з якою між одиницями різних рівнів мови
існує взаємозв’язок та взаємозалежність, тобто реалізація в мові одиниць одного рівня перебуває у
залежності від реалізації одиниць іншого рівня [1: 33-34; 2: 252; 3: 44-47; 4: 65-68; 5: 253; 6: 135-139].
Так, проведені дослідження на матеріалі різних функціональний стилів дозволяють стверджувати, що
семантика мовної одиниці впливає на її синтаксичну поведінку, що проявляється у вживанні групи
одиниць однієї семантики у певних моделях граматичної сполучуваності [2: 252] чи у залежності типу
підрядного речення від його лексичного наповнення [4: 65-68].
В останні роки особливої актуальності набуло квантативно орієнтоване дослідження міжрівневих
зв’язків у мові, яке отримало назву "мовна синергетика" (language synergetics). Виявлення залежностей
між різними рівнями мови, розкриття їх механізмів та пояснення причин має значення як для теорії
мовознавства, оскільки сприяє кращому розумінню взаємозв’язку мовних одиниць та функціонуванню
мови в цілому, так і для практики володіння мовою. Наша стаття присвячена дослідженню взаємозв’язку
між семантикою дієслів певної лексико-семантичної групи та частотою вживання груп особових
словозмінних форм англійського дієслова у художніх творах жанру популярного політичного роману,
яке проводилося на матеріалі творів Т.Кленсі ²Debt of Honor² [7: 990] та Ф.Форсайта ²Icon² [8: 567].
Статистично досліджувані одиниці мають бути чітко визначені. При визначенні кількості форм у
словозмінній парадигмі англійського дієслова ми дотримуємося таких принципів:
1. Категорія часу в англійській мові представлена опозицією Non-Past (теперішній) – Past (минулий).
Конструкції shall/will+Infinitive (should/would+Infinitive) є сполученнями модального дієслова з
інфінітивом і не входять до словозмінної парадигми англійського дієслова.
2. Граматична категорія виду в англійській мові представлена опозицією Continuous : Non-Continuous.
Перфектні форми є окремою категорією часової віднесеності.
3. Граматична категорія стану в англійській мові представлена опозицією Active : Passive, причому
пасив включає периферійні форми get-Passive.
4. Граматична категорія способу англійського дієслова представлена протиставленням дійсного
способу – наказовому, а категорія умовного способу не включається до дієслівної парадигми; форми, що
належать до неї, визнаються сполученнями модальних дієслів з інфінітивом або неозначеними чи
перфектними часовими формами, значення яких розширюється.
6. Система словозмінних форм дієслова включає як інваріантні дієслівні форми, так і регулярні
варіантні форми.
Дослідження проводилось на матеріалі 8 дієслівних лексико-семантичних груп (ЛСГ дієслів
"Комунікації", "Розумової діяльності", "Поповнення недостатності "зсередини" та володіння суб’єктом",
"Нейтральної дії на живий об’єкт", "Перетворюючої та ушкоджуючої дії на неживий об’єкт",
"Поповнення недостатності "ззовні", "Нейтральної дії на живий об’єкт" та "Перешкоди"). Відбір
вищезазначених лексико-семантичних груп дієслів обумовлено жанровою специфікою досліджуваних
творів, адже будь-який літературний твір свідчить про детермінованість стилю не тільки і не стільки
багатством авторського набору експресивних засобів, скільки стилем жанру та темою чи, іншими
словами, загальним планом твору, який формується об’єктивним змістом [9: 200]. Саме жанр та тематика
твору вимагають від письменника добору дієслівної лексики певних лексико-семантичних груп.
Проведення розрахунків щодо кожної групи словозмінних форм дієслова для встановлення
існування / неіснування залежності між семантикою дієслівної ЛСГ та частотою її вживання у певній
словозмінній формі за допомогою альтернативних таблиць дало можливість встановити позитивні
статистично значимі зв’язки між окремими дієслівними ЛСГ та певними групами словозмінних форм.
Оскільки критерій ²хі-квадрат² дозволяє лише встановити наявність або відсутність зв’язку між
ознаками, але не його ступінь чи міру, тому наступним кроком дослідження стало обрахування ступеня
зв’язку між ними з використанням коефіцієнта взаємної спряженості (Ф). Величина останнього може
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набувати значень від -1 до +1, тобто коефіцієнт показує не тільки ступінь взаємозв’язку ознак, але й
"напрямок" їх спряженості [10:82-83].
Після комплексу обчислень встановлено, що не всі досліджувані нами лексико-семантичні групи
дієслів мають статистично значущі зв’язки з групами особових словозмінних форм англійського
дієслова. Так, ЛСГ дієслів "Перешкода" не має взагалі таких зв’язків. Найбільшу кількість статистично
значимих зв’язків виявлено у ЛСГ "Перетворююча та ушкоджуюча дія на неживий об’єкт" (чотири) та
"Нейтральна дія на неживий об’єкт" (три). Лексико-семантичні групи "Комунікація", "Поповнення
недостатності "ззовні", "Поповнення недостатності "зсередини" силами суб’єкта та володіння суб’єктом",
"Нейтральна дія на живий об’єкт" мають по два позитивних статистично значимих зв’язки. ЛСГ
"Розумова діяльність" має один позитивний статистично значущий зв’язок. Розглянемо окремо кожну
лексико-семантичну групу дієслів і встановимо характер зв’язків семантики дієслів певної ЛСГ із
групами словозмінних форм дієслова. Різні значення критерію c2 та коефіцієнта взаємної спряженості
(Ф) показують різний ступінь зв’язків (сильніший або слабший) між окремими лексико-семантичними
групами англійських дієслів та групами словозмінних форм.
Таким чином, у ЛСГ дієслів "Перетворююча та ушкоджуюча дія на неживий об’єкт" виявлено
позитивні статистично значущі зв’язки з чотирма групами словозмінних форм: Past Perfect Active
(c2=22,99, Ф=0,05), Past Indefinite Passive (be-Passive) (c2=66,49, Ф=0,08), Non-Past Indefinite Passive
(c2=32,62, Ф=0,06) та Past Perfect Passive (c2=75,96, Ф=0,09).
Дієслова цієї групи мають значення механічного впливу на неживий об’єкт, у результаті якого наявні
певні зміни у формі об’єкта. Саме присутність результативної семи у дієсловах групи зумовлює
статистично значимі зв’язки із групою словозмінних форм Past Perfect Active.
Yamata could remember listening to the radio accounts of the battle, how the "Wild Eagles" of the Kido Butai
had smashed the American fleet, how the Emperor's invincible soldiers had cast the hated American Marines.
[7: 151]
The same Russian army that had met its inglorious Vietnam in attempting to invade and hold Afghanistan
had now created a second one in the wild foothills of the Caucasus Range. [8: 7]
Сема спрямованої дії на неживий об’єкт у дієсловах цієї ЛСГ обумовлює зв’язки із пасивними
формами.
The tanks were wrapped in clear plastic and were strapped into place as though they were passengers themselves.
[7: 180]
That would be an interesting kill, he thought, and he remembered how a pair of German Tornado fighters had
once been destroyed by flying too close to an FM radio tower. [7: 823]
"Five-Zero-Zero Heavy, roger, you are cleared to taxi runway Two-Seven-Left. [7: 974]
До ЛСГ дієслів "Перетворюючої та ушкоджуючої дії на неживий об’єкт" семантично подібними є
дієслова ЛСГ "Нейтральної дії на неживий об’єкт" та "Нейтральної дії на живий об’єкт". Дієслівні
одиниці цих лексико-семантичних груп позначають різні дії, спрямовані на живий або неживий об’єкт.
Проте в її результаті не відбувається ніяких зовнішніх змін у формі об’єкта.
У ЛСГ "Нейтральної дії на неживий об’єкт" позитивні статистично значущі зв’язки наявні з 3 групами
словозмінних форм: Past Progressive Active (c2=5,91, Ф=0,02), Past Perfect Progressive Active (c2=4,99,
Ф=0,02), та Past Indefinite Passive (be-Passive) (c2=19,45, Ф=0,04).
As he listened, the sergeant working the communications bay was arranging an FBI car to meet them at the
general-aviation terminal, and evidently the Bureau was now calling everyone who mattered in the markets for a
meeting at their own New York headquarters. [7: 634]
Then the "fish" were launched by compressed air, diving into the water, left and right, about ten seconds apart.
[7: 417]
У ЛСГ дієслів "Нейтральної дії на живий об’єкт" позитивні статистично значущі зв’язки наявні лише
у 2 групах Past Indefinite Passive (c2=6,58, Ф=0,03) та Non-Past Indefinite Passive (c2=13,47, Ф=0,02):
But I am protected by my diplomatic status and you are not.[8: 686]
The mother, with five-year-old Vanya in her arms, was rescued, escaping the starving city in a convoy of
trucks across the ice of Lake Ladoga in the winter of 1942. [8: 209]
Таким чином, дієслова 3 лексико-семантичних груп, що позначають різні типи впливів на живий чи
неживий об’єкт, виявили подібність у вживанні пасивних форм. Цей факт пояснюється тим, що дієслова
цих ЛСГ позначають дію, яка виконується не самим об’єктом, а спрямована на нього. На зв’язок
семантики дієслів та можливістю їх вживання у пасивних конструкціях вказує також В.А. Салищев.
Виходячи із основного значення пасиву як направленості дії на суб’єкт, незалежно від лексичного
значення підмета та присудка, стверджується, що дієслова, які утворюють пасивні конструкції повинні
виражати і притаманні пасиву відношення, тобто виражати дію, спрямовану на об’єкт [11:92]. Очевидно,
що характер вживання дієслів цієї семантики у пасивних формах обумовлюється не лише їх семантикою,
а й прагматичним фактором: ці дієслова вживаються для передачі взаємодії людини з навколишньою
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дійсністю, адже перетворююча діяльність людини у процесі освоєння навколишньої дійсності є
першоосновою її буття. Із двох основних видів трудової діяльності людини перший пов’язаний із
впливом на існуючі об’єкти, другий – із створенням нових об’єктів [12: 111].
У ЛСГ дієслів "Поповнення недостатності "зсередини", силами суб’єкта та володіння суб’єктом"
виявлено позитивні статистично значущі зв’язки у 2 групах словозмінних форм: Non-Past Indefinite
(c2=205,5, Ф=0,14) та Non-Past Perfect (c2=14,92, Ф=0,04). За дослідженням М.М. Лучака, дієслова, які
означають володіння чимось, належність чи власність, не є характерними для часових форм
претеритного плану [5: 116], про що свідчить і наше дослідження.
America possesses a vast network of foundations interested in art of every kind and description. [8: 198]
Komarov has his real HQ in a very tasty villa up near the Boulevard Ring. [8: 206]
У ЛСГ дієслів "Поповнення недостатності "ззовні" виявлено позитивні статистично значущі зв’язки у
2 групах словозмінних форм: Past Perfect (c2=17,0, Ф=0,04) та Past Perfect Passive (c2=8,56, Ф=0,03), На
зв’язок між семантикою дієслів цієї ЛСГ та групою словозмінних форм Perfect вказує також і
дослідження Л.Ф. Дмитрієвої, проведене на матеріалі текстів з математики, фізики, геології,
політекономії та газетної хроніки [3: 45].
The airmen had brought a cargo of beer which they would exchange for the fresh catch in what had become a
friendly tradition. [7: 304]
There was always a risk with an asset recruitecLabroad that he would change his mind on his return home and
make, no contact, destroying the codes, inks, and papers he had been given. [8: 196]
У ЛСГ дієслів "Комунікація" виявлено позитивні статистично значущі зв’язки із групами
словозмінних форм Past Indefinite (c2=106,66, Ф=0,1) та Non-Past Progressive (c2=4,05, Ф=0,02). Зв’язок
між семантикою дієслів "Комунікації" і групою словозмінних формам Indefinite підтверджують й інші
дослідники [3: 45].
Як зазначає М.М. Лучак, дієслова цієї ЛСГ у своїй більшості пов’язані з результатом у формі знання,
а сема результативності передбачає вживання часових форм претеритного плану. Крім цього, це
обумовлено прагматичними особливостями актів комунікації, що відтворюють інші комунікативні акти,
які відбувалися в минулому [5: 199]. Дієслова комунікації також супроводжують мову персонажів, тобто
вживаються в авторській мові. Звідси за допомогою Past Indefinite дієслова комунікації мають велику
частоту вживання завдяки прагматичним умовам.
"I always thought he was slimy." She handed it back. [7: 346]
"Many would," he answered, rather courageously, all thought. [7: 150]
Крім семантики, певний вплив на вживання дієслів цієї ЛСГ має прагматичний фактор: ці дієслівні
одиниці передають також процес протікання спілкування, що проходить в даний момент, та вживаються
у діалогічному мовленні:
"...One American citizen injured, they think, just one, and not real serious, but he's asking to be evacuated
soonest." [7: 448]
" …He isn't saying friendly stuff, but we are laying it on them pretty hard, y'know?" [7: 282]
Дієслова ЛСГ "Розумова діяльність" виявили позитивні статистично значущі зв’язки лише в групі
Non-Past Indefinite (c2=223,07, Ф=0,15), хоча частота вживання дієслів цієї семантики у групі
словозмінних форм Past Indefinite є набагато вищою. Проте підрахунки для зазначеної групи
словозмінних форм свідчать, що показник критерію c2 є меншим за критичне значення, а звідси
відсутність зв’язку між дієслівною лексикою ЛСГ "Розумова діяльність" та групою словозмінних форм
Past Indefinite. Такі ж результати показують і підрахунки інших дослідників [5: 120; 3: 45]. Наявність
зв’язку із групою Non-Past Indefinite зумовлена, на нашу думку, прагматикою мови, адже дієслова цього
підкласу переважно вживаються в діалогічному мовленні:
"So, what do you think of Vietnam?" asked the remaining man. [8: 29]
"I'm going to keep this. I think maybe the President needs to read it, too." [7: 232]
Отже, отримані за допомогою спеціальних статистичних методів дані свідчать, що дієсловам певної
семантики відповідають певні групи словозмінних форм дієслова. Результати нашого дослідження,
отримані на матеріалі творів жанру популярного політичного роману, підтверджують наявність певного зв’язку
між частотою вживання груп словозмінних форм англійського дієслова та його семантикою. З одного боку цей
зв’язок обумовлюється сумісністю / несумісністю семантики дієслівних одиниць і темпоральної семантики
групи словозмінних форм дієслова, з іншого – прагматикою мови. Перспективним, на нашу думку, є проведення
подальших досліджень, спрямованих на виявлення взаємозв’язків та взаємозалежностей між одиницями інших
мовних рівнів на матеріалі різних функціональних стилів.
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Жуковская В.В. Лингвостатистический поход к установлению межуровневых отношений в языке:
лексика и грамматика.
Статья посвящена исследованию межуровневых отношений в языке. С помощью специальных
статистических методов была установлена зависимость между частотой употребления групп
словоизменительных форм английского глагола и его семантикой. Эта зависимость обусловливается,
во-первых, совместимостью или несовместимостью семантики глагольных единиц и темпоральной
семантики группы словоизменительных форм глагола, а, во-вторых, прагматикой языка.
Zhukovska V.V. Lingual Statistical Approach to Studying Interrelation Between the Language Levels: Lexis
and Grammar.
The article studies interrelation between the language levels. With the help of special statistical methods the
interdependence between frequency of the English verb groups of conjugation forms and its semantics was
established. Firstly, this interdependence is conditioned by the compatability/incompatability between the verb
semantics and temporal semantics of the group of verb conjugation forms and, secondly, by the language
pragmatics.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ "ЕГОЦЕНТРИЧНИХ" СЛІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
НА УКРАЇНСЬКУ
У статті розглядаються особливості перекладу "егоцентричних" слів з англійської мови на українську,
аналізуються перекладацькі граматичні та лексичні трансформаціі, які забезпечують адекватне
відтворення такої лексики в цільовій мові
Деяка частина англійської лексики є "егоцентричною", тобто орієнтованою на автора усного чи
письмового висловлювання. Співвідносячись з мовцем, такі слова групуються за трьома напрямками, які
можна представити за допомогою ядерних елементів [1]:
учасники комунікації /я, ти, він/;
просторові параметри / тут, коло тебе, там/;
часові характеристики /зараз, тепер, тоді/.
Центральною особою процесу комунікації є мовець /я/, інші учасники мовленнєвої ситуації /ти та
третя особа, на яку посилаються у висловлюванні/ перебувають у певних відношеннях до мовця, тобто
того, хто називає себе "я":
"I"
- "who is speaking now
- укр. "я" – той, хто говорить зараз;
"you"
- "who is being spoken to" - укр.. "ти" – той, до кого звертаються;
"he/she" - "who is not I and you"
- укр. "він"/"вона" – той, хто не "я" і не "ти".
Навколо цих ключових одиниць групуються інші егоцентричні слова. Наприклад, "I" /"я" очолюють
сукупність таких слів, як me, my, mine, myself, this тощо, значення яких розкривається за допомогою "I":
my – belonging to me;
me – object form for the pronoun I;
this/these are used when the person or thing is near in space or time to the speaker;
I - used by a speaker or writer to refer to himself [2].
Передача "егоцентричності" засобами англійської і української мов має як подібні, так і відмінні
риси. Наявність ізоморфних і аломорфних засобів орієнтації на мовця в англійській і українській мовах
зумовлена своєрідністю їх лексико-граматичної будови, специфікою вираження в кожній з них
"егоцентричності" і вибірковістю у доборі ознак об’єктивної ситуації при їх відображенні в мовленні.
На матеріалі суцільної вибірки з англійських текстів (обсяг 1000 сторінок) та їх відтворення в
українській мові розглянемо особливості перекладу англійської "егоцентричної" лексики з англійської на
українську мову. Враховуючи, що обсяг вибірки забезпечив повторюваність різнотипних прикладів
розглядуваних одиниць при їх трансформації різними перекладачами з англійської мови на українську,
видається доцільним припустити, що при перекладі колективний досвід перекладачів є об’єктивним
фактором.
Кожний перекладач, звичайно, суб’єктивно підходить до питання добору мовних засобів, які
видаються йому адекватними для передачі змісту вихідного тексту іншою мовою. Однак суб’єктивний
фактор і в процесі перекладу, і в усіх інших видах мовної діяльності не означає чогось довільного, що
існує поза нормою і правилами мови, а визначається можливістю виразити досліджуване поняття рядом
засобів даної мови. Об’єктивний фактор процесу перекладу визначається тим, що певний факт
матеріального світу може бути виражений у вихідній мові і мові перекладу різними засобами," завдяки
чому й інформація про нього буде різною, а сам факт як об’єкт предметної інформації завжди буде
переданий адекватно" [3].
Звичайно, при трансформації повідомлення з однієї мови на іншу виникає ряд труднощів, тому що
різні мови відрізняються кількістю слів і своєю граматичною будовою. До того ж відмінності культури
також впливають на спосіб і результати перекладу. Наприклад:
You are with a lucky boat [4] – укр. Ти тепер на щасливому човні [5].
I could go with you again [4] – укр. Я міг би знову ходити з вами в море [5] .
В обох ситуаціях мовець звертається до однієї особи. У першому випадку старий рибалка Сантьяго з
оповідання Е.Хемінгуея "Старий і море" звертається до молодого хлопця, що й вимагає перекласти "you"
– "ти". Друге висловлювання адресоване молодим хлопцем до старого Сантьяго. При його відтворенні
на українську мову вжита форма так званої пошаної множини, яка відсутня в англійській мові: "you" –
"ви "
Переклад художньої літератури забезпечується комунікативно-прагматичним методом, який полягає
у виборі оптимального шляху відтворення змісту і емоційно-естетичної значимості тексту та
збереження його прагматичної спрямованості. Інакше кажучи, перекладений текст повинен мати такий
самий вплив на масового читача, як і вихідний текст.
© Котнюк Л.Г., 2004
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Хоча комунікативно-прагматичний метод перекладу висловлювання вимагає використання
різнотипних граматичних трансформацій в цільовій мові, деякі частини речення, до складу яких входять
"егоцентричні" елементи, можуть бути дослівно відтворені при збереженні навіть їх послідовності.
Наприклад:
I will find out [6] - укр. Я довідаюся [5].
Англійське речення і його український відповідник мають однакову структуру: підмет + присудок.
Обидва підмети мають ті ж самі морфологічні характеристики: "I" і "я" є особовими займенниками
першої особи однини в називному відмінку
Такі приклади зустрічаються рідше, ніж ті, в яких структури з "егоцентричними" словами є об’єктом
перекладацьких граматичних трансформацій різних типів, серед яких часто використовуються
перестановки і заміни.
При перестановці змінюється порядок слів у словосполученні, що є складовою частиною певного
речення або ж всього речення. Наприклад:
I wouldn’t like children of mine," he said, " to have too much to say to a man like that" [7].
Укр.. Я б не хотів, щоб мої діти – сказав він, – мали багато до діла з таким чоловіком, як ото
панотець [8].
В українському реченні присвійний займенник "мої" і вказівний займенник "такий" стоять перед
означуваними словами, тоді як в англійській мові їх відповідники /присвійний займенник в абсолютній
формі mine і вираз like that/ вжиті після означуваних іменників.
Перестановки членів речення, виражених "егоцентричними" словами, часто супроводжуються іншою
граматичною трансформацією – заміною, внаслідок якої змінюються:
граматичні ознаки словоформ /наприклад, замість форми називного відмінка власного іменника
вживається форма орудного відмінка:
I knew that I was under observation [7] – укр.. Я знав, що за мною уважно спостерігають [8];
граматичні ознаки частин мови /наприклад, замість особового займенника, який вказує на певну
особу, вживається іменник, який називає цю особу/:
While he had sketched, Anselmo had been watching the road, the bridge and the sentry boxes. He thought
they had come too close to the bridge for safety …[6] – укр.. Поки він креслив, Ансельмо стежив за шляхом,
мостом і будками вартових, старий вважав, що вони підійшли занадто близько до мосту .. [5];
граматичні ознаки членів речення /наприклад, замість синтаксичної функції означення в
англійському варіанті, "егоцентричне" слово виконує синтаксичну функцію додатка в українському
реченні/:
…his hands trembled too much … [4] – укр.. ...в нього так руки тремтіли [5];
граматичні ознаки речень / наприклад, англійське складне речення перетворюється на українське
просте/: When he smiled he used to uncover his big discoloured teeth… [7] – укр.. Сміючись, він
вищирював свої великі безбарвні зуби...[8].
Застосування граматичних трансформацій веде до уникнення неадекватного буквального перекладу.
Під час перекладу "егоцентричної" лексики мають місце також різнотипні перекладацькі лексичні
трансформації, тобто такі зміни лексики оригіналу, які забезпечують адекватну передачу їх семантичних,
стилістичних і прагматичних характеристик на цільову мову.
При перекладі "егоцентричних" слів часто спостерігається їх вилучення з англійського варіанту. Це
не є порушення вихідного тексту, бо вилучатися можуть лише ті елементи смислу, що певним чином
дублюються в оригіналі за нормами мови оригіналу або передача яких мовою перекладу може порушити
норми останньої. Так, з цільового тексту вилучаються, наприклад, займенники "we", "you", "they", якщо
вони мають неозначену референцію. Англійським реченням з такими займенниками-підметами
відповідають українські безособові або неозначено-особові:
"You make a trap …" [4] – укр.. ...робиться щось схоже на пастку ...[5];
В українському реченні можуть вилучатися присвійні займенники, які вживаються як детермінанти
/determiners/. Такі елементи визначають або обмежують значення іменника і займають позицію перед
прикметниками, що передують іменнику і залежать від нього. Ці вилучені елементи вжиті в оригіналі
перед назвами частин тіла, персональних речей або родичів мовця:
I drew the blanket over my head ...[7] – укр. Сховавшись з головою під ковдру...[8];
I approached the table and tasted my sherry [7] – укр. Я підкрався до столу, сьорбнув вишнівки ...[8];
My aunt brought the dish from the safe [7] – укр. Тітка вийняла страву з шафки [8].
Такі вилучення можуть також відбуватися, якщо в реченні мова йде про частини тіла, персональні
речі та родичів іншої особи, яку називається або на яку вказує підмет:
You have no right to shut your eyes to any of it…[6] – укр. Ти не маєш права заплющувати на щось
очі...[5].
Усунення лексичних одиниць у тексті перекладу відбувається тоді, коли вони є тавтологічними і за
нормами мови перекладу є частинами імпліцитного смислу тексту перекладу. Лексичні трансформації
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"егоцентричної" лексики застосовуються тоді, коли її словникові відповідники не можуть бути
використані, тому що не є адекватними з точки зору значення і контексту.
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Котнюк Л.Г. Особенности перевода "эгоцентрических" слов с английского языка на украинский.
В статье рассматриваются особенности перевода "эгоцентрических" слов с английского языка на
украинский, анализируются переводческие грамматические и лексические трансформации, которые
обеспечивают адекватную передачу такой лексики в целевом языке.
Kotniuk L. H. The Peculiarities of the Translation of "Egocentric" Words from English into Ukrainian.
The article deals with the peculiarities of the translation of "egocentric" words from English into Ukrainian and
analyses translators’ grammar and lexical transformations, which provide the adequate expression of such
vocabulary units in the target language.
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ПОВТОР У ТЕКСТІ В СВІТЛІ НОВИХ ПАРАДИГМ
У статті розглянуті окремі аспекти комплексного дослідження повтору в світлі нових парадигм.
Принцип повторювання проявляє себе на всіх рівнях організації матеріального світу як фактор
структуроутворення природних об'єктів. Той самий принцип реалізується на всіх рівнях мови як основа її
структурної єдності, але специфіка полягає в утворенні сполучень елементарних об'єднань із зміною як
інформативної ємності, так і протяжності складових самого коду [1:17].
Будь-які природні закономірності є проявами стало відтворюваних, повторюваних процесів та явищ,
отже, за повторюваністю чого-небудь можна виявити закономірність. Текст має значний набір
різноманітних структур, і необхідно виявити одиниці і явища мови, через які реалізуються процеси
організації та самоорганізації структури текстів [1: 254]. Аналіз повтору як рекурентних мовних знаків
робить внесок у вивчення закономірностей структури тексту та його цілісності.
Слід констатувати відсутність уніфікованої класифікації повторів з урахуванням усіх мовних та
позамовних факторів. Ця наукова ситуація складає теоретичну проблeму з методологічним підґрунтям
про співвідношення онтологічних та суто епістемологічних, що виходять до метамови, аспектів
дослідження. Потрібні якісно нові підходи до вирішення питань, пов'язаних з повтором у мові.
Очевидною є
необхідність урахування системно-структурних, комунікативно-прагматичних та
когнітивно-семантичних аспектів повторів. Повнота аналізу повторів є недосяжною без урахування їх
ролі у побудові композиційної структури тексту, що, в свою чергу, потребує детальної розробки теорії
лінгвістичної композиції, поглиблення розуміння форми тексту, розробки з цією метою більш
досконалих методик її аналізу. Таким чином, на сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки
перспективним є лише комплексне вивчення повтору при поєднанні системно-структурної та
антропоцентричної (функціонально-діяльнісної) парадигм.
1. Cтавлення до вивчення повтору та їх недоліки.
Звернення уваги на дослідження повтору в межах деяких лінгвістичних дисциплін, тобто
психолінгвістики, лінгвістики тексту, теорії дискурсу та функціональної стилістики, риторики свідчить, з
одного боку, про складність цього явища, з іншого – про можливість та необхідність його комплексного
аналізу.
У період античності фігури повтору розглядалися як основний об'єкт риторики, що мала справу з
поетичною семантикою, і розумілися як засоби відхилення від норми і змінення змісту. В цілому
класифікації словесних фігур свідчили про недооцінку їх лінгвістичних основ [2: 5]. Повтор як
лінгвістичне явище вивчається з різними цілями приблизно з середини 1950-х рр. (праці Кисельова А.Є.,
Євгеньєвої А.П., Шведової Н.Ю., Анікіна О.І. та ін.).
Перші огляди літератури з проблеми повтору розпочаті у зв'язку з вивченням стилістичної ролі
повторів у французькій віршованій мові [3; 4]. Огляд досліджень повтору в лінгвістичних працях 19501990-х рр. виявляє, перш за все, екстенсивно-стилістичний шлях аналізу проблеми. Накопичено
достатньо велику кількість різноманітних фактів щодо функціонування повторів у найрізноманітніших
текстах: фольклорі, розмовній мові, стилістичному використанні повтору в різних текстах тощо.
Вивчення повтору як прийому здійснювалося не на матеріалі літературної мови, а на основі текстів
певної функціональної належності.
Слід зазначити, що повтор є певною ієрархічною системою, яка функціонує в різних функціональних
стилях, виконуючи, однак, різні функції – від емоційно-експресивної до звичайного перерахування,
опису, зіставлення окремих явищ, процесів та певної ритмічної організації тексту. Повтор вивчався в
межах функціональної стилістики тексту в ракурсі обраного людиною мовного засобу організації тексту
залежно від потреб спілкування в тій чи іншій сфері використання мови [5; 6; 7; 8; 9], як засіб
стилістичного опису [3; 10; 11], як стильоутворюючий засіб [12]. Найбільш повно досліджені стилістичні
функції повтору, встановлена поліфункціональність цього способу організації мовного матеріалу. За
підрахунками Г.Г. Москальчук, за неповними даними (враховано лише близько 200 публикацій, які
стосуються проблеми повтору) виявлено перелік, що нараховує 80 функцій повторів [1: 22].
Іншим достатньо вивченим аспектом функціонування повторів є їх текстоутворююча функція.
Доведено, що без повторення елементів форми та змісту текст є неможливим як лінгвістична одиниця
[13]. Виявлено точки зіткнення системи повторів у тексті та законів композиції, що дозволяє перейти до
розуміння проблеми формоутворення тексту як специфічного мовного знаку. Окремою сферою
функціонування повторів є композиція як загальнонауковий, естетичний та мовний феномен [1; 4; 14].
Повтор був предметом вивчення на матеріалі різних мов: англійської (І.М. Астаф'єва; В.А. Кухаренко; І.В. Арнольд; О.В. Мальцева; В.А. Мальцев; З.М. Саріна та ін.), німецької (О.В. Бекетова; Т.А. Гар© Маліновський Е.Ф., 2004
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шина; Н.Т. Головкіна; Р.А. Лєпіна; Л.Н. Тимощук та ін.), французької (Т.С. Дуднікова; Т.С. Цвєткова;
В.Г. Гак та ін.), російської (Н.Ю. Шведова; І.П. Шмельов; Б. Волєк; С.І. Берневега; А.Ю. Корбут;
Л.Г. Невська; Ю.В. Трубнікова та ін.), української (А.П. Коваль).
Залучення до аналізу матеріалу різносистемних мов дозволяє припустити універсальність повтору як
принципу текстоутворення та способу граматико-стилістичної організації тексту, показати
поліфункціональність повтору в різних мовах, що проявляється до того ж на всіх рівнях структури мови
[1: 22]. Аналізу піддавались різні аспекти вживання повторів, а саме: використання повторів
конкретними алюрами [15], структурно-семантичні та синтаксичні особливості повторів [16; 17]. Ряд
досліджень присвячено вивченню окремих видів повтору: дистантному [18], синтаксичному паралелізму
[19].
У деяких лінгвістів ми знаходимо лише певне тлумачення повтору без наведення будь-яких
класифікацій [20; 21], де повтор розглядається як елемент речення, що видозмінює його структуру. В
окремих стилістиках взагалі уникають проблеми повторів, не розрізняючи імплікаційний та
експлікаційний синтаксис, отже, не виділяють лексико-стилістичні фігури у мові. Більшість існуючих
класифікацій мають один суттєвий недолік: критерії виділення типів повторів враховуються розрізнено,
внаслідок чого класифікації є однобічними. Це призводить також до такого явища, як диспропорція між
академічним та практичним підходом до даних фігур, коли академічні класифікації занадто узагальнені,
а практичні занадто деталізовані. Труднощі в розумінні явища повторення в мові викликані
невирішеністю ряду практичних та методологічних проблем лінгвістичного аналізу тексту. Саме за цієї
причини на початку 1990-х рр. дещо зменшився інтерес лінгвістів до вивчення повторів.
Перерахуємо основні недоліки існуючих підходів до дослідження повторів у сучасній лінгвістиці:
1) Недостатньо та фрагментарно досліджені єдині концептуальні основи аналізу повтору як засобу
організації тексту, а системна картина, яка могла б пояснити механізм його застосування та наявність
відповідних рис, взагалі відсутня.
2) Не виявлена онтологія повторів, що унеможливлює змістовний перехід до збагнення категорій
зв'язности та цілісності текстів.
3) Не вивчена роль повторів у процесі самоорганізації тексту, що свідчить про недостатню
реалізованість принципу антропоцентричності в лінгвістичних дослідженнях [1: 9].
4) Ще складніше з межами контекстів, у яких розглядаються повтори. Слова ''мікро-'' і
''макроконтекст'' мало прояснюють суть явища, оскільки критеріїв щодо їх розрізнення не напрацьовано.
Якщо в заголовку праці є словосполучення ''повтор (чогось) у тексті'', то насправді вивчається не текст, а
саме це ''щось'' (морфема, словотворча модель, лексичні одиниці, синтаксичні конструкції тощо). Саме
тому природа повтору як формоутворюючого фактора тексту в подібних дослідженнях не проявляється.
Власне кажучи, повтор вивчено переважно в окремих фрагментах тексту. Фіксованість або
нефіксованість того чи іншого повтору в єдиному синтаксичному цілому або тексті суттєво впливає на
його належність до певної групи повторів.
Виходячи з таких позицій, повтор можна лише описати як унікальний прояв у різних підсистемах
мови, але звести результати до створення будь-якої теорії практично неможливо, тим більше що
результати аналізу мовного матеріалу часто підмінюються висновками гранично загального характеру
щодо виразності, впливу, репресивності, емоційності та інших ефектів, що їх викликає це явище. До того
ж дослідники проблеми повтору часто-густо не вказують ні на обсяг вивченого матеріалу, ні на
вірогідність прояву повтору в мові.
2. Сутність комплексного підходу до аналізу повтору.
Системний підхід до мови та мовних явищ, аналіз мови у поєднанні структурного та комунікативного
аспектів становлять базу для осмислення повтору як універсальної мовної категорії, що організує процес
комунікації. В останні роки посилилася тенденція до комплексного аналізу повторів як до рекурентної
представленості семантичних компонентів глибинної структури тексту [22: 3-4]. Вивчення повтору як
одного із текстотвірних факторів зумовило його дослідження в умовах комунікативно-прагматичного
напрямку аналізу тексту, де повтори характеризуються як лінгвостилістичні засоби вираження
авторської модальності та прагматичної настанови тексту, коли робиться спроба співвіднести повтор з
такою глобальною текстовою категорією, як зв'язність [23].
Поки що є невелика кількість праць, у яких повтор розглядається в цілому тексті. Комунікативноінтонаційна ієрархія окремих речень у тексті створює певний повторюваний малюнок (паттерн,
конфігурацію), який відрізняє один текст від іншого. Завдання полягає в тому, щоб навчитися фіксувати
ці різні стани структури цілого тексту як прояви певної ідеальної гармонійної інваріантної структури
[1: 19]. Активно досліджуються проблеми інтертекстуальності, використання в мовній діяльності
прецедентних текстів та різних мовних стандартів, що базуються на принципі структурно-семантичного
повторення, зроблено серйозні кроки у розумінні мінливості проявів повтору залежно від рівня
складності тексту.
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Визначимо більш чітко, що ми розуміємо під комплексним підходом до вивчення повтору. Повтор є
рекурентною актуалізацією мовних одиниць, отож повтору як частині цілого (мовної системи)
притаманні властивості цього цілого, тобто мови. У цьому відношенні ми говоримо принаймні про
чотири моменти у дослідженні повторів: 1) про когнітивну онтологію повтору як об'єктивацію мовними
засобами частини картини світу; 2) про повтор у його зв'язку з принципами економії та надлишковості
мови; 3) про прагматичну спрямованість використання повтору в ході мовної діяльності; 4) про
паралелізм парадигматичних та синтагматичних властивостей мови як системи та типологічних
характеристиках повтору. Розвиток когнітивного підходу до явищ мови сприяв розумінню її як джерела
відомостей про концептуальні та когнітивні структури. Кожну одиницю мови та кожну мовну категорію
можна розглядати як об'єктивацію того, як відбито та категоризовано світ людським розумом, як
результат когнітивних процесів сприйняття та пізнання [24:57], як "психологічний феномен
репродукування знань та досвіду" [22: 4]. Таким чином, когнітивна онтологія повтору є невід'ємною
частиною його комплексного розгляду.
З точки зору мовної діяльності, причини мовних змін, поява тих чи інших тенденцій, вживання у
мовній діяльності тих чи інших мовних одиниць, у тому числі застосування повтору, пов’язані з
намаганням удосконалити мову як засіб передачі інформації, з оптимізацією її використання для різних
потреб комунікації. Це породжує тенденцію до економії мовних засобів, що використовуються. Навпаки,
наявність повторюваних одиниць мови у висловлюванні свідчить про його надлишковість. Як відомо,
надлишковість висловлювання передбачає (1) повторюваність його компонентів і (2) їх взаємозв'язок
[25]. На рівні висловлювання перший аспект принципу надлишковості визначається як повторюваність
семантичних компонентів, що зумовлюють семантичну та граматичну погодженість у мовленні. На рівні
зв'язаного повідомлення надлишковість як повторюваність його компонентів виявляється як анафоричні
повтори та кореферентність [26].
Повтор як мовний засіб використовується суб'єктом мовної діяльності з метою досягнення певної
мети. Правила мовної діяльності, які стосуються функціонування мовної системи, повинні бути
органічною частиною моделі мови, що розробляється лінгвістом [27]. Таким чином, для комплексного
аналізу необхідним є розгляд прагматичних функцій повторів, виявлення їх співвідношення із
структурно-семантичними особливостями. З лінгвістичної точки зору повтор являє собою неодноразову
появу мовної одиниці в певному проміжку мовлення на відповідному лінгвістичному рівні [2: 5].
Структурний аспект вивчення повтору в парадигматиці передбачає аналіз його актуалізації на
відповідних рівнях мовної системи (фонетичному, морфологічному, лексичному, синтаксичному і вище,
тексту як складного синтаксичного цілого). У синтагматиці мова йде про контактність / дистантність
повторів, їх композиційну роль у тексті, на текстовому рівні повторюваність є одним із факторів
забезпечення функціонування тексту як цілісної системи [22: 4]. Лінгвостилістичні функції повторів є
характеристиками текстів певної жанрово-стилістичної належності.
Як і будь-яка одиниця мови, повтор являє собою єдність смислової (внутрішньої) та звукової
(зовнішньої) сторони [22: 4], і, очевидно, існує кореляція між структурними особливостями повторів та
їх семантикою. Отже, говорити про суто структурні чи суто семантичні типи повторів є неправильним.
Комплексний аналіз повтору передбачає врахування ряду гетерогенних рис, які імманентно притаманні
повтору як одиниці мови, що використовується в її реальному функціонуванні. Метою такого аналізу є
дослідження когнітивних, прагматичних, структурно-семантичних та лінгвостилістичних функцій
повторів у межах антропоцентричної та функціонально-діяльнісної парадигми. Особливо цікаво
простежити кореляцію значень перерахованих функцій між собою.
3. Антропоцентрична та функціональна парадигми у сучасному мовознавстві як методологічна
основа дослідження простих повторів.
Антропоцентрична парадигма виводить на перше місце людину як мовну особистість, а мова
розглядається як її найважливіша складова [28: 14]. У дусі сучасної міждисциплінарної
антропоцентричної парадигми акцент робиться на аналіз характеру поліпарадигмальної (термін
Є.С. Кубрякової) [24] інтеграції лінгвістичного, когнітивного та психологічного, тобто матеріалізованого в мові, світогляду мовної особистості, її свідомості, мислення, емоцій, які пронизують життя
людини, виділяючи найбільш важливі для неї події. Людина як частина цього світу неминуче
підпорядковується його фізичним та біолого-фізіологічним закономірностям, що не може не накладати
відбиток на характер організації структури текстів, які ним створюються. Таким чином, породжений ним
текст розглядається не тільки як продукт мовної діяльності, але й як результат інтегративного
синергетичного процесу, збереженого в його структурі внаслідок обмеженості фізико-біологічних
параметрів сприйняття, притаманних людині. Антропоцентричний підхід у лінгвістичних дослідженнях
повинен враховувати актуально неусвідомлювані людиною суто фізичні параметри тексту, які
детермінують його породження та сприйняття. Одним із таких параметрів є організація послідовності
компонентів тексту [1: 8;9].
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Антропоцентризм стосовно аналізу повторів, на наш погляд, можна трактувати таким чином. Якщо за
вихідний пункт прийняти мовну особистість, то нас, перш за все, буде цікавити, які когнітивні механізми
задіяні при використанні повтору та які комунікативні цілі при цьому ставить собі за мету комунікант.
Отже, ми неминуче приходимо до функціональної інтерпретації повтору як мовного явища, який
використовується з певною метою в ході комунікативної інтеракції. Основним пафосом функціоналізму
є пояснення мовної форми її функціями, в першу чергу комунікативною [29: 276-278].
Мова, поза всяким сумнівом, являє собою систему, яка за своєю сутністю є функціональною, а отже
не може бути описана, виходячи лише з структурних (субстанційних) підстав. У той же час функції
мовної системи не можуть зводитися до функцій мови, оскільки кожна мовна одиниця має певну
автономність. Мовна одиниця, в нашому випадку та, що повторюється, має ієрархію функцій, серед яких
базові співвідносяться з основними функціями мови. Нам потрібно відповісти на запитання, якою є
сутнісна, основна функція повтору, іншими словами, якою є "процессуальная характеристика реалии по
ее назначению, которая определяет саму форму существования реалии" [30: 105]. Саме таку
функціональну якість (функцію) можна покласти в основу визначення повтору як мовного явища.
Таким чином, у загальному вигляді можна констатувати, що основна функція повтору пов'язана з
використанням його як засобу оптимізації мовної діяльності та більш успішного досягнення цілей
спілкування в ході реалізації комунікативної функції мови.
4. Повтор і принципи економії та надлишковості мови.
Загальновідомим є те, що мова існує в декількох проявах: як "сукупність мовних одиниць, які
знаходяться у системних відношеннях, і як процес регулярного відтворення одиниць мови у нових
комбінаціях" [31: 3]. Таким чином, ми можемо говорити про мовну структуру, мовну норму та мовну
діяльність. Висловлювання не є дзеркальним відображенням ситуації. При звичайному спілкуванні у
висловлюванні відображаються лише окремі значимі в даний конкретний момент елементи. На думку
С.Л. Гізатуліна, економія – це "опущення елемента в поверхневій структурі висловлювання" [32: 75],
коли за всіх інших рівних умов обираються більш економні, більш стислі форми [29: 280].
На противагу економії існує надлишковість, коли одному елементу глибинної структури відповідає
декілька елементів поверхневої структури. Мова йде не про надлишковість мови взагалі, а лише про
надлишковість певного елемента даного конкретного висловлювання в окремій мові по відношенню до
конкретної ситуації.
Корисна надлишковість в мовній комунікації розуміється як наявність у висловлюванні не необхідної
додаткової інформації "про всяк випадок", що забезпечує збереження інформації по ходу взаємодії
комунікантів. Характерною ознакою, за якою можна стверджувати про те, що відповідний механізм діє, а
не відключений, є повтори різних типів – рефрени та рефреноподібні одиниці висловлювання. Це може
бути прямий повтор – повне і точне відтворення принципово важливого фрагмента тексту (дефініції,
формулювання, тези) або ж парафраз на ту саму тему, повтор з коментарями або посилання до більш
ранніх фрагментів тексту, одноразовий чи періодичний повтор тощо [33: 147-148].
На думку В.Г.Гака, будь-який елемент, який не реалізує свою семантичну функцію, набуває вторинної функцію – формальної або стилістичної. Таким чином, елемент, що є надлишковим у плані
семантики, стає необхідним в аспекті структури речення або стилістики [34: 518]. У мові англійської
художньої літератури є різноманітні стилістичні фігури надлишковості інформації, побудовані за
допомогою повтору одних і тих самих слів (словосполучень) або вживання близьких синонімів.
Спробу поглянути на повтор як явище надлишковості засобів вираження в мові робить
Ю.В. Трубнікова [35], але її аналіз не стосується проблем тексту. Наведені статистичні дані щодо
щільності вживання окремих дериваційних структур у мові газети, які досліджує Ю. В. Трубнікова, не
дозволяють робити висновки про досліджуване явище як текстове. Закономірно виникає питання:
наскільки пов'язаний принцип надлишковості з розвитком і функціонуванням мови? Р.А. Будагов вважає,
що навіть при поверхневому розгляді мови її надзвичайне багатство може здатися надмірним та
непотрібним [36: 18]. Між іншим, такі властивості мови, як широка синонімічність (лексична і
синтаксична), не менш широка стильова та стилістична багатоплановість, рухливість лексичних
регістрів лексики, вміння різними прийомами впливати на оточуючих у процесі комунікації, органічно
притаманні самій мові, і, перш за все, її літературній нормі.
Багато лінгвістів (серед них Г. Курціус, І. Бодуен де Куртене, А. Мартіне) джерелом та причиною
ряду мовних змін вважають прагнення до економії висловлювання. Звичайно, не можна не погодитись із
тим, що принцип економії іноді суттєво впливає на вибір мовних засобів спілкування. Однак, варто
враховувати і ту обставину, що економія є небажаною або навіть протипоказаною окремим видам
комунікативного акту, які вимагають емоційного підсилення, наполегливого підкреслювання певних
елементів інформації. Так, на думку, В.І. Кодухова, те, що безпосередньо сприймається як принцип
економії, виявляє протиріччя між тим, хто говорить, і тим, хто слухає, між існуючими засобами передачі
інформації і формуванням думки та самою думкою, між індивідуальною (або груповою) мовою та
нормою (або системою) мови. Мовець намагається прикласти менше зусиль, а той, хто слухає, потребує
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точної та прозорої думки. Поет прагне мови образної, емоційної та індивідуальної, вченому потрібна
точна та доказова мова. Таким чином, у мові з'являються факти економні та неекономні, конкретні та
абстрактні слова, прості та складні конструкції, або конструкції шаблонні та нешаблонні [37: 200-201].
Таким чином, у будь-якій природній мові чітко простежується існування двох протилежних
тенденцій: тенденції до економії мовних знаків та тенденції до підвищення інформаційної
надлишковості.
Перша тенденція викликана внутрішньою, природною властивістю мови до економії виражальних
засобів, без чого мова не може бути ефективним засобом комунікації. Одним із засобів досягнення
комунікативного ефекту через мінімальну затрату мовних засобів є компресія, яка існує на всіх мовних
рівнях: фонетичному, морфемному, лексичному та синтаксичному. До компресуючих категорій варто
віднести і зв'язність тексту. Компресія як текстоутворююча категорія досягається декількома шляхами, а
саме: а) заміною; б) елімінацією рекуренції через пропуск одного з компонентів (тобто еліпс) та в)
неповною вербалізацією когнітивних моделей (фреймові зв'язки) [38: 24-25]. Різні способи стиснення
тексту з метою усунення інформативної надлишковості (заміщення, упущення, суміщення) досить
детально описані В.П. Кобковим [39: 49-73].
Друга тенденція викликана різноманітними мовними та позамовними факторами: від забезпечення
надійності мови як засобу зв'язку, чіткості та переконливості суджень до досягнення певного
прагматичного (стилістичного) ефекту. Причому однією з основних якостей прагматичного значення є
саме інформативна недостатність [40: 95]. У текстах художньої літератури часто зустрічаються речення з
дефіцитом змісту, які потребують конкретизації, а отже, певної надлишковості [41: 25].
Вже саме поняття повтору наштовхує на думку про надлишковість лексичного наповнення
структурної схеми висловлювання. У наш час навряд чи можна уявити собі будь-яке лінгвістичне
дослідження без врахування двох протилежних прийомів: усунення надлишковості та використання
надлишковості. Сама надлишковість створює умови для сприйняття додаткової інформації. З іншого
боку, надлишковість необхідна також для забезпечення надійності надходження основної інформації, яка
без повторення не завжди може бути однозначно зрозумілою. Інакше кажучи, повтор є зв'язковим
ланцюжком між образом, з одного боку, та окремими одиницями мови – з іншого [42: 154]. Якщо ж
брати до уваги, що функціонально повтори є експонентами психофізичного стану мовця, їх можна
вважати стилістичним прийомом швидше "запланованої", ніж "незапланованої" комунікації [43: 105].
За критерієм надлишковості поділяє всі повтори на групи Ю.М. Скребнєв. Надлишковість у мові, на
його думку, створюється двома шляхами: 1) розчленуванням синтаксичного цілого за допомогою
позиційного та інтонаційного виділення його компонентів; 2) надлишковим використанням матеріальних
синтаксичних елементів (слів та словосполучень) [44: 160]. Виходячи з цих критеріїв, усі повтори
поділяються на дві великі групи: 1) пролептичні конструкції, або ж питально-відповідне побудування
репліки (типу Who's ignoring it? Nobody's ignoring it); перепитування; 2) власне повтор, повтор
займенників, перифраз, форми хезитації (hesitation forms); 3) мимовільний повтор (тобто заповнення
мовних пауз). Надлишковість у письмовій та усній мові Ю.М. Скребнєв вважає категоріальною ознакою
експлікаційного колоквіального синтаксису. Цілком очевидно, що під експлікаційністю автор розуміє
надлишковість форми висловлювання, а під імплікаційністю – певну еліптичність, недосказаність цієї
форми. Характерним моментом такої класифікації є те, що елементи повтору розподіляються за
принципом темарематичного членування синтаксичної одиниці (особливо чітко це помітно у
пролептичних конструкціях).
Повтор як тип надлишковості є своєрідним критерієм, що визначає розвиток та функціонування мови,
і є органічно притаманним самій мові, а особливо, її літературній нормі.
5. Зв'язок використання повтору з характеристиками мовної особистості.
Антропоцентричність дослідження повтору проявляється не тільки у вивченні його інтенціонального,
комунікативно значущого засобу, але й у зв'язку з певними характеристиками мовної особистості в
психолінгвістичних та інших дослідженнях. Згідно з відомою класифікацією І.Р. Гальперіна, існує два
різновиди повторів – значущі та незначущі [31: 157-159]. Останні, як правило, не плануються адресантом
заздалегідь і не залежать від його волі. 3 точки зору продуцента, такий повтор не несе нової інформації і
найчастіше навіть сам факт повтору не усвідомлюється як такий. Значущі повтори реально здійснюються
з визначеною прагматичною метою (наприклад, виграти час, привернути увагу, виразити незгоду із
співрозмовником, продемонструвати подив чи сумнів, підкреслити головну думку і ін.) [32: 78].
Вони також можуть бути викликані особливостями його фізичного стану.
Використання комунікативно незначущих повторів пов'язане з такими характеристиками мовної
особистості комуніканта, як: 1) фізичний стан (дефекти мови, кашель) та незвичайний емоційний стан
(шок, переляк, подив тощо). На думку окремих авторів, повтор не є суто лінгвістичною, мовною
категорією, а становить особливе психофізичне явище, що здійснюється на двох рівнях – слуховому та
візуальному [33: 358]; 2) недостатній рівень володіння мовою спілкування, нерозвиненістю
комунікативних навичок та вмінь. У цьому відношенні повтор є маркером недбалої чи повільної мови і
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може трактуватися як непотрібне дублювання або навіть як показник відсутності у мовців необхідних
мовних навичок, як технічний прийом оповідача або як характерна ознака невмілого мовця [34: 407];
3) схильність до вживання повторів як слів-паразитів, хезитації, ехоїчних слів. Нерідко в усному дискурсі
зустрічаються повтори слів – так звані ехоїстичні слова і навіть частини недоказаних слів. Саме їх
прийнято називати "словами-паразитами, бур'янами, зайвими словами, неповнозначними частками,
discursive particles" тощо, незалежно від того, як їх класифікують – з точки зору психологічної чи з точки
зору структуризації дискурсу (див. детальніше [35]).
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ПЕРСОНАЖІВ СУЧАСНОЇ
АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ НЕВЕРБАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ
У статті розглянуто сутність невербальної комунікації та проаналізовано основні невербальні засоби
передачі емоційного стану людини.
Мова як основа людського спілкування не тільки забезпечує обмін інформацією, але й відображає
емоційний стан мовців в акті комунікації. Емоції супроводжують людину протягом усього її життя та
складають мотиваційну і пізнавальну сфери людської діяльності.
Питання співвідношення мови та емоцій є актуальними у сфері лінгвістики, адже поряд із
мовленнєвими засобами на процес спілкування впливають жести співрозмовників, інтонація, паузи, рухи
тіла тощо. Невербальна комунікація доповнює, підсилює мовленнєве висловлювання, допомагає
розкрити змістовний бік інформації.
Проблеми використання невербальних засобів досліджували багато вітчизняних і зарубіжних учених.
Водночас, більшість із них стосується вивчення невербальних засобів у цілому або у контексті певних
аспектів лінгвістики, зокрема в межах лексичної семантики, стилістики, експресивного синтаксису та
лінгвістики тексту. Якщо раніше у теоретичному та практичному аспектах невербальній комунікації
відводилася допоміжна, другорядна роль порівняно з вербальною, то за останні роки інтерес різних
наук до вивчення саме цього виду спілкування дедалі підвищується. Дослідження особливостей
використання невербальних засобів знайшли відображення в роботах Шаховського В.І. [1],
Мороховського А.Н.[2], Арнольд І.В.[3], Колшанського Г.В.[4], Верещагіна Є.М.[5], Славової Л.Л.[6] та
ін., які займалися вивченням паралінгвістики як мовознавчої дисципліни, що розглядає сферу немовної
комунікації в цілому.
Завдання дослідження полягає у визначенні основних видів невербального вираження емоцій,
вивченні особливостей їх використання в сучасній англійській літературі. Об’єктом дослідження є
вивчення певних аспектів вираження емоційних станів персонажів сучасної англійської прози
невербальними засобами.
Згідно з останніми дослідженнями лінгвістів та психологів несловесний канал дає слухачеві
інформації більше, ніж словесний. Згідно з дослідженнями професора Бердсфіла та Мейерабіана
словесна комунікація становить менше 35%, а більш як 65% інформації передається за допомогою
невербальних засобів спілкування [7: 17]. Уся сфера інформації, що не пов’язана безпосередньо з
передачею її в структурно-оформленому мовленнєвому висловлюванні, належить до так званої
"емоційної мови". Основними засобами цієї мови є інтонація голосу, специфічне експресивно-емоційне
забарвлення, жести, міміка, ситуація мовлення тощо.
Враховуючи останні тенденції у дослідженні невербальних засобів комунікації, видається за доцільне
класифікувати немовні засоби спілкування на такі складові:
· паралінгвістика, об’єктом якої є вокалізація, тобто якості голосу, інтонація, паузи тощо;
· оптико-кінетична система, до складу якої входять жести, міміка, пантоміміка;
· проксеміка, орієнтована на характеристику просторових потреб людини.
У лінгвістичній літературі існують різні погляди на визначення об’єкту паралінгвістики. Одні
лінгвісти визначають паралінгвістику як мовознавчу дисципліну, що займається вивченням усіх
невербальних засобів, інші звужують предмет дисципліни до вивчення лише вокальних характеристик
людського голосу. До голосових якостей належать ознаки мовлення, що артикулюються, тобто
акустичні характеристики голосу (тембр, висота, гучність), паузи, інтонація тощо. Невербальне
спілкування цінне тим, що воно проявляється, як правило, несвідомо й самодостатньо. Тому, хоча люди
зважують свої слова, справжні почуття можна прочитати через інтонацію голосу, паузи, гучність.
Найважливішим із засобів перетворення інтелектуального висловлювання в емоційне в англійській
мові є інтонація, що визначається як складний комплекс елементів, які включають мелодику, ритм,
інтенсивність, темп, тембр та логічний наголос. У більшості випадків висловлювання стає зрозумілим
лише завдяки інтонації.
Гнучкий голос може виражати різні стани: веселість, нахабну фамільярність, побоювання бути
незрозумілим або отримати відмову, наполегливість, гнів, хвилювання та ін [5: 21-22]. Ілюстрацією
використання автором саме гучного голосу може бути наступний приклад:
"What in the name of fortune are you going to do? Say what you mean to do," cried Fred Henry, with futile
intensity ( D. H. Lawrence ) [8:124].
Автор звертається до невербального засобу, щоб показати гнів персонажа та його неспроможність
вплинути на рішення іншої людини. Підвищуючи голос, герой намагається змінити думку іншого,
© Мартинова О.М., 2004
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довести свою владу та авторитет. За словниковою дефініцією слово to cry визначається як to speak in a
loud voice.
Не менш важливим вважається використання засобів кінетичної системи. Жести, міміка, пантоміміка
тісно пов’язані зі словом, до того ж, будучи виразником думок та емоцій, жести надають більш повну
інформацію читачу. Міміка і жести підсилюють інформацію, але й іноді створюють певний підтекст,
коли стає відомо, що мова приховує думки [9].
Серед засобів вираження емоцій, що входять до складу кінетичної системи, виділяються:
1) жести – рухи тіла, що виконуються свідомо і розраховані на спостерігача;
2) пантоміміку – рухи усього тіла;
3) міміку – рухи м’язів обличчя, які у свою чергу поділяються на: рухи чола та брів, рухи очей,
рухи рота;
4) пози – різні положення людського тіла;
5) вирази обличчя;
6) різні симптоми душевних станів.
Саме до цього способу передачі інформації найчастіше звертаються письменники, а саме:
" Who undressed me?" she asked, her eyes resting full and inevitable on his face
( D. H. Lawrence ) [8:136].
У цьому випадку автор вдається до кінетичних засобів зображення емоційного стану героїні, щоб
показати важливість відповіді для неї, незважаючи на те, що запитання ставилося у звичайному
незацікавленому тоні.
Під час нашого дослідження була виявлена загальна тенденція поєднання різних видів невербальної
комунікації багатьма сучасними англійськими письменниками для досягнення більшого ефекту.
Зазначене можна проілюструвати на наступних прикладах:
He reached his hand and softly closed it on her bare arm. " I love you!" he said in a soft, low voice, unlike
himself (D. H. Lawrence) [8:141].
Д. Лоуренс вдається до поєднання кінетичних та паралінгвістичних засобів, щоб показати, що, щойно
відкривши почуття кохання, юнак вже бажає переконати дівчину у цьому. Саме вдала комбінація цих
засобів створює потужний емоційний ефект.
Використання невербальних засобів у наступному прикладі зображує справжній гнів героя, ретельно
замаскований спокійним тоном, щоб приховати його власний емоційний стан.
Fred Henry stared after her, clenching his lips, his blue eyes fixing in sharp antagonism, as he made a
grimace of sour exasperation.
"You could bray into bits, and that’s all you’d get out of her," he said in a small, narrowed tone (D.H.
Lawrence) [8:124].
Щоб зобразити сильні емоційні переживання, письменники поєднують жести та симптоми зміни
душевних станів персонажів, наприклад, крайній ступінь гніву, як видно з наступного прикладу:
He wheeled on her hand and pounded the table with his fist.
"I didn’t ask for this!" The colour rose feverishly to his thin cheeks and his breath was agitated.
"You are trying to make me sick again! " (J. Stafford) [10:141].
Серед невербальних засобів особливе місце займає проксеміка – система організації простору і часу
спілкування. Під час спілкування важливо якою є відстань між учасниками спілкування. У зв’язку з цим
розрізняють чотири зони спілкування: інтимну (15-46 см), особисту (46-120 см), соціальну (120-360 см)
та громадську (понад 360 см).
Успіх комунікації залежить від того, яка відстань між мовцями, далека чи близька, та чи не
порушують вони її кордони. Просторові зміни порушують тональність повідомлення, впливають на
емоційний стан співрозмовників.
He stepped backward again, putting more space between himself and Agnes, as if to let her see that he was
not going to attack her (John Wain).
У прикладі герой звільняє інтимний простір героїні, який він порушив, щоб заспокоїти її. Таким
чином, вплив проксемного фактора в процесі спілкування зумовлює зміну емоцій. Зокрема, маніфестація
негативних емоцій спричиняється порушенням інтимного простору одного мовця іншим.
Емоції виступають невід’ємною частиною людського життя, регулюючи процеси сприйняття та
осмислення дійсності, зумовлюючи
упереджене емоційне ставлення людини до дійсності. У
дослідженні розглядалася репрезентація емоційних станів за допомогою невербальних засобів.
Невербальне спілкування проявляється, як правило, несвідомо й самодостатньо. Навіть коли люди
зважують свої слова, справжні почуття та емоції можна прочитати через міміку, жести, пантоміміку,
інтонацію голосу тощо.
Невербальні засоби вираження емоційного стану людини можуть посилювати або послаблювати
взаємне спілкування.
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Враховуючи останні тенденції у дослідженні невербальних засобів комунікації, немовні засоби можна
класифікувати наступним чином:
· паралінгвістика (якості голосу, інтонація, паузи);
· кінетична система (жести, міміка, пантоміміка);
· проксеміка (просторові кордони людини).
У спілкуванні всі види невербальних кодів поєднуються та складають єдиний комунікативний процес.
Таким чином, вплив невербальних засобів допомагає краще розкрити та інтерпретувати емоційні стани
мовців, що досліджувалося на прикладі сучасних англійських письменників.
Перспектива дослідження вбачається в аналізі
специфічних особливостей
використання
невербального спілкування сучасними англомовними письменниками.
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ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОТИВНОГО ДИСКУРСУ
Стаття присвячена встановленню характерних рис емотивного дискурсу як особливої мови, яка
призначена для вираження емоційного стану суб'єкта мовлення, а також його емоційного ставлення
до явищ дійсності.
Дослідження дискурсу є одним з найбільш актуальних напрямків сучасного вітчизняного та
зарубіжного мовознавства [1; 2; 3; 4]. Характерною особливістю досліджень у цій галузі є двобічна
направленість вектора наукового аналізу в кореляції "дискурс-особистість" [5], коли через дискурс
пізнається мовна особистість, і навпаки – через мовну особистість вивчається дискурс – мова в дії, у
функціонуванні.
Широке розуміння дискурсу як тексту, зануреного в ситуацію спілкування [2: 5], підкреслює значну
роль впливу на мовлення соціокультурних чинників.
Дискурс – інтегральне поняття, яке припускає виокремлення в його межах різних типів мовленнєвих
творів, що характеризуються специфічними мовними рисами. Останні зумовлюються сферою
спілкування, його метою, інтенціями комунікантів та іншими параметрами. Зважаючи на важливість
емоційного боку мовленнєвого спілкування, серед інших різновидів дискурсу виділяють емотивний
дискурс як особливу мову, що призначена для вираження емоційного стану суб'єкта мовлення, а також
його емоційного ставлення до явищ дійсності.
Дискурс є втіленням складної системи знань мовної особистості. Спілкування стає можливим за
рахунок наявності у свідомості кожного мовця, у його картині світу певних смислових, інформаційних
згущень (тобто певним чином організованих структурованих, упорядкованих порцій знання, які часто
називають фреймами) і переробки цих фреймів у мовні [1]. Будь-яка комунікативна дія в рамках
спонтанного чи організованого дискурсу представляє реалізацію тих чи інших комунікативнокогнітивних структур.
Вивчення дискурсу, таким чином, передбачає аналіз, з одного боку, власне мовних його властивостей,
а також відповідного соціального контексту, в якому породжений дискурс, а з іншого – опис структур
репрезентації різних видів знання, що детермінують мовленнєві стратегії комунікантів, та вибір
конкретних мовних форм в процесі їх дискурсивної діяльності.
Аналіз емотивного дискурсу передбачає розгляд як його лінгвістичних, так і екстралінгвістичних
компонентів. До лінгвістичних компонентів емотивного дискурсу належать емотивна лексика,
фразеологія, емотивні конструкції, відповідне емотивно-просодичне оформлення. Екстралінгвістичні
компоненти включають емоційну предметну ситуацію (у тому числі національно-культурний компонент)
і емоційну комунікативну ситуацію, під якою розуміємо емоційну пресупозицію, емоційні наміри
комунікантів та їх загальний емоційний настрій. Виходячи з загальних лінгвокогнітивних основ дискурсу
[4: 33-37], визначимо три типи когнітивної інформації, яка складає базу емотивного дискурсу:
1) знання, які нерозривно пов’язані з узагальненими уявленнями мовної особистості
про емоції. Цей блок знань організований навколо окремих концептів емоцій – "гнів",
"подив"," захоплення" тощо;
2) знання про типи мовленнєвої поведінки, мовленнєві стратегії, шляхи побудови
мовленнєвих актів, в яких відображається емоційна сфера людської діяльності ;
3) знання власне лінгвістичного характеру, що передбачають володіння семантикою та
прагматикою емотивної лексики.
У процесі породження емотивного дискурсу беруть участь усі три типи знань. Вони детермінують
конкретні мовні стратегії та вибір мовних засобів суб’єктом мовлення.
Дослідження емотивного дискурсу безпосередньо пов'язане з характерними особливостями емотивної
лексики, висока "щільність" якої виступає його специфічною ознакою.
Незважаючи на те, що у мові наявні широкі можливості для вираження емоційного стану людини,
мовець у реальній комунікації використовує невеликий обсяг емотивної лексики, яку він пристосовує для
реалізації різноманітних інтенцій. Повторюваність комплексу емоцій, що переживає людина,
зумовлюється прототиповими ситуаціями їх виникнення. Це, в свою чергу, відбивається на виборі
емотивних мовних засобів, який також стає автоматичним, набуваючи такого вигляду: стимул→ реакція.
Для емотивної лексики, у зв’язку з дифузністю її семантики, характерним є явище емоційно-оцінної
енантіосемії. Суть цього феномену полягає в тому, що в різних контекстах емотивна лексика набуває
прямо протилежного значення. Особливо тенденцію до енантіосеміїї виявляють вигуки. Зважаючи на
недискретний характер їх семантики, вони здатні виражати широкий спектр емоцій позитивної та
негативної спрямованості. Це відображається в словникових дефініціях, в яких поряд перераховуються
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різні емоції, причому про незамкнутість та відкритість цього списку свідчить помітка <та інші>. Напр.,
interj. oh (expressing surprise, fear, joy, etc.) [6: 804].
Ще однією особливістю емотивної лексики є переважання в мові та мовленні слів з негативною
емотивною семантикою. "Емоційно навантажені слова негативного змісту зустрічаються в мовленні
набагато частіше, ніж позитивного" [7: 25]. Така асиметричність має психологічне пояснення: негативні
аспекти буття людини сприймаються нею набагато гостріше, ніж ті, які є природніми, нормальними, а
звідси і менш емоціогенними [7: 25].
Скупчення емотивної лексики не є універсальною властивістю емотивного дискурсу. Іноді одне-два
емотивно-оцінні слова в сильній позиції (ініціальній або фінальній) стають комунікативною домінантою
висловлювання та визначають загальну емотивну тональність дискурсу. Коли емотивне слово займає
ініціальну позицію, в подальшому розвитку дискурсу спостерігається деталізація його емотивного
змісту, а також можлива експлікація комунікативних намірів мовця. Коли емотивне слово займає
фінальну позицію, передтекст забезпечує адекватне розуміння його денотативних та конотативних
смислів.
Невід’ємною рисою емотивного дискурсу є його емотивно-просодичне оформлення. Характерною
особливістю емотивної лексики, а також емотивних синтаксичних конструкцій є те, що, зважаючи на їх
поліфункціональність, вони обов’язково потребують відповідних інтонаційних моделей. У багатьох
випадках вживання певного типу синтаксичної конструкції замало для того, щоб судити про характер
емоції. Цю роль виконує лексичне наповнення, а в усному мовленні також інтонація та паравербальні
засоби. Емоційна оцінка ситуації та інтонаційні моделі взаємопов'язані. Досить часто висловлювання, які
мають той самий лексико-граматичний склад, але різне інтонаційне оформлення, використовуються для
вираження різних емоцій. У реальній комунікації, як правило, всі мовні засоби виступають в єдності,
доповнюючи один одного та сприяючи реалізації комунікативного наміру.
За допомогою мовних засобів задається певний характер спілкування: дружній, спрямований на
співпрацю або конфліктний, спрямований на конфронтацію.
Прагнення соціального схвалення спонукає мовця виступати в ролі приємного співрозмовника і тим
самим принести задоволення собі та адресатові. Позитивні емоції, що виникають унаслідок задоволення,
полегшують взаємодію людей і стимулюють спілкування. Емотивна лексика, більша частина якої
належить розмовній мові, виступає своєрідним показчиком міжособистісних стосунків комунікантів.
Вона виступає маркером або дружніх, неформальних відносин, що існують між співрозмовниками, та
непримусової обстановки, або проявом неповаги, нехтування до адресата мовлення. Вживання грубої
просторічної лексики, експлетивів може бути орієнтовано на нав’язування конфліктного спілкування.
Характер вживання емотивної лексики дозволяє створити портрет мовця як мовної особистості.
Надаючи перевагу тому чи іншому мовному засобу вираження емоцій, надмірно вживаючи чи, навпаки,
уникаючи емотивної лексики, мовець тим самим створює свій мовленнєвий імідж. Той факт, що
емоційна напруга мовної особистості перешкоджає свідомому підходу до вибору мовного матеріалу, не
означає, що її мовлення не дозволить "реконструювати" її образ і не буде служити їй
самохарактеристикою. Слід зазначити, що мовленнєвий імідж може створюватися в результаті як
цілеспрямованих зусиль мовної особистості, так і актуалізуватися для оточуючих мимо волі самого
суб’єкта мовлення.
Емоційна
комунікація підтверджує справедливість думки Ю.М. Караулова, що "за кожним
текстом стоїть мовна особистість, яка володіє мовною системою" [8: 7]. Саме в стані емоційного
збудження, в спонтанному та неконтрольованому мовленні мовна особистість проявляється повною
мірою: її бачення світу, ціннісні орієнтири, уявлення про доречність / недоречність мовних засобів. Вона
ніби скидає маску .
Важливим фактором емотивного дискурсу є фактор адресата. Мовна особистість, виражаючи свій
емоційний стан, неодмінно має враховувати соціальний статус реципієнта повідомлення, його вік,
психологічні особливості (характер, темперамент тощо), рівень комунікативної компетенції, ступінь
близькості їх стосунків та інші параметри. Саме орієнтація на особистість адресата надає можливість
мовцю направити комунікативний акт у потрібне йому русло, щоб реалізувати свої інтенції, зокрема
здійснити, якщо є потреба, вплив на поведінку та емоційний стан адресата. Наприклад, викликати
радість, жалість, співчуття, шокувати, здивувати, розсмішити тощо.
Такий вплив може відбуватися як цілеспрямовано, так і ненавмисно, що пов’язано з певними
особливостями адресата, тобто, передбачити, яка буде реакція на схвалення або образу (радість,
незадоволення, обурення, страх) досить важко, оскільки
комунікативна ситуація включає багато
додаткових моментів.
Характер взаємодії між комунікантами досить часто визначається як "емоційне зараження", суть
якого полягає в прагненні суб’єкта мовлення спричинити у адресата емоційний стан, аналогічний до
власного, змусити його співпереживати.
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Визнаючи той факт, що реакція-відповідь емоційно буде перебувати в безпосередній залежності від
емоції, що виражена в репліці-стимулі, ми вважаємо, що характер цієї залежності не передбачає
обов’язкового збігу емоцій продуцента та реципієнта висловлювання. Так, гнів, невдоволення мовця, як
емоційна реакція на дії партнера по комунікації передбачає викликати в ньому почуття провини,
приниження, сорому [7: 37].
Перлокутивний ефект визначається також рольовим статусом співрозмовників (начальник –
підлеглий, дорослий – дитина). Рольові статуси можуть бути не тільки соціально, але і ситуативно
зумовлені, віддзеркалюючи відношення між комунікантами в даному місці та часі з урахуванням їх
емоційних станів.
Таким чином, емотивний дискурс являє собою багатоаспектне явище. Комунікативні наміри, які
втілюються мовцями в емотивному дискурсі, відрізняються своєю різноманітністю залежно від його
характеру та конкретних обставин протікання. Перспекивним у майбутньому є дослідження структури
цього типу дискурсу, а також подальше вивчення комунікативних стратегій і тактик
реалізації
емотивних інтенцій адресанта.
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Мац И.И. Прагмалингвистические особенности эмотивного дискурса.
Статья посвящена определению характерных черт эмотивного дискурса как особого языка,
предназначенного для выражения эмоционального состояния субъекта речи, его отношения к
окружающей действительности.
Mats I.I. Pragmalinguistic Characteristics of Emotive Discourse.
The article focuses upon the сharacteristics of emotive discourse as a specific language used for expressing
speaker's emotional state and his/her attitude to reality.
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СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ НЕВЕРБАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ В АНГЛОМОВНОМУ
СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Стаття присвячена аналізу способів передачі інформації невербальними засобами в англомовному
соціумі.
Актуальність
проблеми
невербальної комунікації в спектрі соціокультурного середовища
визначається спрямованістю сучасних лінгвістичних досягнень на визначення основних понять у
паралінгвістичному аспекті. Цією проблемою займались як слов’янські, так і вчені-лінгвісти з інших
країн [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 та ін.].
Передача інформації може йти відразу по декількох каналах, частіше одночасно: словесному,
інтонаційному, міміко-жестикуляційному, окулестичному, кінетичному, проксемічному, тактильному та
інтуїтивному. Паралінгвістичні елементи процесу спілкування активно впливають на творення
змісту інформації. Успішність / неуспішність процесу спілкування значною мірою залежить від
паралінгвістичних факторів. Оскільки предметом аналізу є живе розмовне мовлення, його не
можна розглядати ізольовано від емоцій, індивідуальних особливостей мовця, ситуації спілкування.
Те, як проявляються емоції, жести партнера важливо для процесу спілкування. При взаємодії
людей 60-80 % комунікації здіснюється за рахунок невербальних засобів, а тільки 20-40 % – за
рахунок вербальних [3: 35].
Перевага надається невербальній комунікації в таких випадках:
1. При висловлюванні міжособистісних відношень типу симпатії, антипатії. У цих випадках
невербальні засоби є більш доречними, ніж вербальні:
...And yet at close range their faces showed the tension. Too polite, too thoughtful. Mark Fossie tried
hard to keep up a self - assured pose, as if nothing had ever come between them, or ever could, but
there was a fragility to it, some thing tentative and false. If Mary Anne happened to move a few steps
away from him, even briefly, head tighten up and forced himself not to watch her. Bun then a moment
later he’ d be watching. [9: 114].
2.
При вираженні емоцій (страх, радість, подив тощо):
A few moments later Lee Strunk crawled out of the tunel. He came up grinning, filthy but
alive. Lieutenant Cross nodded and closed his eyes while the others clapped. Strunk on the back and
made jokes about rising from the dead. [9: 13].
3.
Коли вербальний канал не може бути використаним:
Half smiling, Lieutenant Jimmy Cross took out his maps. He shook his head hard as if to clear it,
then bent forward and began planning the day’s march. ... [9: 23].
4.
У повсякденних етикетних формулах метакомунікації (привітання, прощання тощо):
Dave Jensen went over and shook the old man’s hand. "How-dee-doo", he said.
One by one the other did it too. They did’t disturb the body, they just grabbed the old man’s hand
and offered a few words and moved away. [9: 256].
5. При регулюванні акту комунікації, наприклад, механізму зміни ролей мовця, слухача:
He (Azar ) was smiling again.
"Out here, at night, I almost feel like a kid again. The Vietnam experience. I mean, wow, I love this
shit".
"Let’s just --"
"Shhhh".
Azar put a finger to his lips. He was still smiling at me, almost kindly. [9:237].
6.
Невербальні засоби використовуються для доповнення, ретельної розробки вербального
повідомлення:
Нe watched the young soldier shove his hands into the water. "Right here", he kept saying. His
movements seemed random and jerky.
Jimmy Cross waited a moment, then stepped closer. "Listen," he said quietly, "the guy could be
anywhere."
The boy glanced up. "Who could?"
"Kiowa’s dead".
"Well, yes".
The young soldier nodded. "So what about Billie?"
"Who?"
"My girl. What about her? This picture, it was the only one I had. Right here, I lost it."
© Медчук І.В., 2004
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Jimmy Cross shook his head. It bothered him that he could not come up with a name. [9: 194].
7.
При посиленні інформативно-експресивно-латентного змісту на слухача:
For the rest of the day, she was very quiet. That night, though, just before bedtime, Kathleen put her
hand on my shoulder and said, "you know something? Sometimes you’re pretty weird, aren’t you?"
"You are too."she pulled her hand away and frowned at me. Like coming over here. Some dumb
thing happens a long time ago and you can’t ever forget it." [9: 209].
Функціонування невербальних засобів в англомовному середовищі має свої особливості, які
треба знати і враховувати при спілкуванні з представниками певної культури.
Англійцям властиві такі риси, як стриманість, схильність до недомовок, повага до приватної
власності, підприємництво. Незалежність, що межує з відчуженістю, – основа людських взаємин у
Британії. У англійців дуже високо розвинуте почуття справедливості, тому при веденні справ вони
цінують чесну гру, зневажають хитрість та підступність.
Англійські традиції вважають стриманість у судженнях за ознаку поваги до співрозмовника.
Звідси і потяг до уникнення категоричності, часте використання різноманітних словосполучень на
зразок "мені здається", "я вважаю", "можливо" тощо. І взагалі, англійці уникають у розмові будьяких особистих моментів, усього того, що можна розцінити як вторгнення в приватне життя. В Англії
домінує правило: "Дотримуйся всіх формальностей".
Великобританія дала світові один із найпопулярніших жестів – "ВІКТОРІЯ".
Під час Другої Світової співробітник англійської радіокомпанії Бі-Бі-Сі Віктор де Лавальє
створив символ, який означав єдність всіх народів у боротьбі з фашистами. Жест нагадував першу
букву англійського слова victory (перемога). "Нехай окупанти, – сказав Лавальє у своїй передачі від
14 січня 1941 року, – бачать ці знаки скрізь, повторені безліч разів, і зрозуміють, що вони оточені
зі всіх сторін натовпом, який тільки й чекає моменту їх слабкості та поразки". Жест відразу став
популярним на всій окупованій фашистами території. Його часто використовував Уінстон Черчіль,
повідомляючи своїх співвітчизників про чергові перемоги союзників. Черчіль надавав великого
значення знаку V: " Знак V є символом переможної волі всіх народів окупованих територій,
Британії і відповідної долі гітлерівської тиранії" [5: 158].
Цей жест був дуже популярний серед захисників Білого дому під час серпневого 1991 року
путчу в Москві.
Якщо розглянути повсякденні ситуації та участь невербальних засобів у них, то можна
побачити, що англійці роблять привітальний жест рукою: права рука зігнута в лікті і піднята на
рівні голови чи трохи вище долонею вперед. У цій же ситуації спостерігається привітальне
"включення" усмішки, "спалах брів" (eye-brow flash).
" That’s good to know", Jason said. When he smiled, his eyebrows went up a tiny bit. Was he
sending me one of those secret signals that guys send girls? There was a whole article about it in the
July issue of Contemporary Teen. It was called body language. I was sure that raised eyebrows meant
something good. [10: 37].
Ритуал прощання супроводжується тими ж жестами, що і ритуал привітання. У ситуації
вибачення можуть бути присутні такі невербальні засоби, як посмішка, знизування плечима,
розведення рук, притискання долоні до грудей і т. п. Ці засоби використовуються індивідуально
залежно від характеру ситуації, взаємовідносин комунікантів, їхнього соціального стану, освіти.
Посмішка, " eye-brow flash" надають спілкуванню дружнього, доброзичливого характеру.
Жести, рухи, погляд, їх характер вже самі по собі несуть певну інформацію. Наведемо такі
приклади:
…And if anyone quarreled or complained, he would simply tighten his lips and arrange his lips and
arrange his shoulders in the correct command posture. He might give a curt little nod. Or he might
not. He might just shrug and say, Carry on, then they would saddle up and form into a column and
move out toward the villages west of Than Khe. [9: 25].
Не можна розглядати жести поза мовним середовищем, треба враховувати весь комплекс жестів,
рухів та інших пара лінгвістичних засобів. Кожен жест подібний до слова: його не можна витягнути
з речення.
"Calm yourself, calm yourself", he murmured in her ear, returning her clasp at first mechanically,
and afterward with a growing appreciation of her distressed humanity. The heaving of her breast and
the trembling of all her limbs, in the closeness of his embrace, seemed to enter his body, to infect his
very heart. While she was growing quitter in his arms, he was becoming more agitated, as if there
were only a fixed quantity of violent emotion on this earth. The very night seemed more dumb, more
still, and the immobility of the vague, black, shapes, surrounding him more perfect.
"It will be all right", he tried to reassure her, with a tone of conviction, speaking into her ear,
and of necessity clasping her more closely than before.

264

І.В. Медчук. Способи передачі інформації невербальними засобами в англомовному соціолінгвістичному середовищі

Either the words or the action had a very good effect. He heard a light sigh of relief. She spoke
with a calmed ardour. [11:81].
У вищенаведеному прикладі поєднуються вербальні та невербальні засоби спілкування, що
сприяє зняттю негативних емоцій. Цікаво, що стан жінки відбивається на її співрозмовникові через
жести дотику (Хейст – головний герой – відчуває те ж саме, що й вона).
Схоже поєднання мовних та немовних засобів спілкування ми спостерігаємо у такій ситуації:
What he saw was that, white and spectral, she was putting out her arms to him out of the black
shadows like an appealing ghost. He took her hands, and was affected, almost surprised, to find them
so warm, so real, so firm, so living in his grasp. He drew her to him, and she dropped her head on
his shoulder with a deep sigh.
" I am dead tired", she whispered plaintively.
He put his arms around her, and only by the convulsive movements of her body became awarethat
she was sobbing without a sound. Sustaining her, he lost himself in the profound silence of the night.
After a while she became still, and cried quietly. [11:83].
Підвищена агресивність може бути рисою особистості або просто ситуативною реакцією на
обставини. У нижченаведеному прикладі це звинувачення містера Джоунса:
"Tut, tut! You have a tolerable business. You are perfectly tame; you__". He [Mr. Jones] paused,
then added in a tone of disgust: "You have a wife".
Schomberg tapped the floor angrily with his foot and uttered an indistinct, laughing curse.
"What do you mean by flinging that damned trouble at my head ? ’’ he cried. " I wish you would
carry her off with you somewhere to the devil! I wouldn’t run after you". [11:103].
Отже, ми переконались у тому, що, незважаючи на стриманість, обережність, англійцям
властиві жести гніву, агресії, роздратування, щирості, захоплення, але вони менш виразні
порівняно з жестами жителів закавказьких країн, латиноамериканців та арабів.
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Статья посвящена анализированию способов передачи информации невербальными средствами в
англоязычной среде.
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Environment.
The article is dedicated to the analysis of the ways of conveying information by non- verbal means in the
English-speaking environment.
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ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НЕВДАЧ ПРИ ВИВЧЕННІ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті розглянуто різні типи комунікативних невдач, можливість виникнення яких необхідно
враховувати при вивченні іноземної мови.
З метою запобігання виникнення інтерференції певних мовних явищ рідної мови та іноземної мови,
що вивчається, перш за все необхідно звернути увагу студентів на взаємозв’язок, але не тотожність таких
явищ, як мова та мовлення. Кожний комунікативний акт передбачає наявність мовця і слухача, між
якими існує комунікативний контакт, код, тобто мова. У більшості випадків основною метою мовлення є
передача необхідної інформації у процесі міжособового спілкування. Мета мовця – передача інформації,
а слухача – її сприйняття та адекватне розуміння. Студент у процесі вивчення іноземної мови має
виробити два різні механізми мовлення. Перший механізм допомагає продукувати мовлення, а другий –
сприймати. Невдале продукування або неадекватне сприйняття і помилкове розуміння інформації
призводять до комунікативних невдач (КН).
Комунікативна невдача – це збій у спілкуванні через повне або часткове нерозуміння
комунікативними партнерами мовленнєвого повідомлення. Про актуальність дослідження свідчать
численні праці з проблем успішності/неуспішності комунікації та причин, наслідків, шляхів
попередження комунікативних невдач (П. Коен, М. Рінгл, Б. Брюс, Б. Гудман, Б. Городецький, О. Земська, Ф. Бацевич) [1; 2; 3; 4]. Вивчення комунікативних невдач надає змогу дослідити проблему
виникнення порушень акту комунікації, причин, які до цього призводять, та розробити шляхи
попередження КН у процесі навчання іноземній мові.
Комунікативний акт – це перш за все інтеракція, тобто взаємодія співрозмовників, під час якої вони
намагаються досягти не тільки мовленнєвої, але й немовленнєвої мети. Для цього мовець використовує
весь арсенал вербальних та невербальних засобів, враховує не тільки обставини спілкування, а і його
емоційно-чуттєву сферу.
Основними структурними компонентами комунікативного акту є:
·
адресант (мовець);
·
адресат (слухач);
·
висловлювання;
·
тема;
·
інтенція;
·
обставини спілкування.
Комунікативна інтенція визначає і організовує зміст комунікативного акту. Без цього компоненту
спілкування не може існувати: у ньому не було б потреби.
Акт спілкування двосторонній, і тому його важливо вивчати з двох боків. Адресат і адресант – це
мовні особистості, які несуть у собі, з одного боку, типізовані узагальнені риси свого народу, культури і
соціального середовища, а з іншого – особистий досвід, знання, думки, відношення. Мета мовця –
справити певний мовленнєвий вплив на слухача. Саме мовець є ініціатором комунікативного акту та
найбільш зацікавленою особою в успішності його протікання. Комунікативний акт також передбачає
наявність адресата. Мовець завжди вирішує, про що слухач може здогадуватися сам, а про що слід
сказати прямо, і в більшості випадків розраховує на певну реакцію з боку адресанта.
КН мовного характеру можуть виникати як з боку мовця, так і слухача. Неможливість досягнення
взаєморозуміння між комунікантами є однією з причин появи комунікативних труднощів. КН
трапляються з вини мовця, коли він порушує ті чи інші закони мовної системи. Порушення правил може
відбуватися на будь-якому рівні мовної системи, та ефект від цього може бути різним. Одна з причин –
це мовна гра. У наступному прикладі використовуються омофони для створення мовної гри:
He had been trying to secure the attention of a waiter for 10 minutes, but at last got up from his chair and,
going to the casher’s desk, demanded to see the manager.
"What for?" Asked the girl.
"I’ve got a complaint."
"Complaint?" reported the girl. "This is a restaurant, not a hospital" [5:100].
КН з боку мовця можуть бути зумовлені також:
1) неадекватним вибором лексичних одиниць;
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2) помилковим вибором граматичної форми;
3) неправильною вимовою.
КН можуть бути спричинені слухачем. Невміння слухати викликає дисонанс у розумінні. Останній
виникає тоді, коли повідомлення зроблено мовцем в одній тональності (наприклад, доброзичливо), а
слухач трактує сказане по-іншому. Вислів "You look wonderful today" може бути сприйнято слухачем з
підтекстом, що у нього завжди поганий вигляд, а тільки сьогодні гарний. У цьому випадку виникає
непорозуміння.
КН мовленнєвого характеру тісно пов’язані з постулатами успішності комунікації Г.П. Грайсa [6],
які часто порушуються у повсякденному спілкуванні, зокрема постулат про інформативність, постулат
способу вираження та постулат якості. Порушення постулату інформативності призводить до КН:
"What is the matter? Don’t you know any news?" – I asked.
"What news?"
"Any news. What happened in the town?" [7: 56]
Перепитування типу "What?", "Why?" є результатом того, що мовець не був достатньо
інформативним у своєму повідомленні. Порушення цього постулату призводить до появи негативних
емоцій, гніву, роздратованості. Постулат способу вираження, тобто вимога говорити ясно і однозначно,
та постулат якості порушуються у повсякденному мовленні.
У процесі комунікації чітко проявляється статева диференціація. Процес протікання спілкування
залежить також від того, чи спілкуються лише чоловіки або лише жінки, або чоловіки та жінки. Чоловіки
свідомо уникають використовувати ті лексичні одиниці, якими користуються жінки. Жінки
користуються вигуками, зменшувально-пестливими формами слів. Наприклад, для вираження
захоплення жінки використовують такі лексичні одиниці: e.g. great:: adorable:: terrific:: charming.
При спілкуванні чоловіка та жінки існує ймовірність виникнення КН через соціокультурні
відмінності. Отже, успішність або неуспішність акту комунікації детермінуються дотримання чи
недотриманням постулатів успішного спілкування та адекватним/неадекватним виконанням
комунікантами своїх ролей.
КН лінгвокогнітивного характеру виникають внаслідок:
1) відмінності в картинах світу комунікантів. Мовна картина світу людини включає всі мовні одиниці,
якими вона володіє. Простіше висловити свої думки тій
особі,
у якої
достатньо розвинута
комунікативна компетенція.
Концептуальна картина світу – це не простий набір фотографій предметів, процесів, властивостей,
оскільки вона включає не тільки об’єкти, що відображаються, а й позицію суб’єкта, його ставлення до
цих об’єктів. При цьому позиція суб’єкта – це також реальність, як і самі об’єкти [8: 60]. Відображення
світу людиною не є пасивним. Мовна картина світу створюється та видозмінюється внаслідок активної
взаємодії комунікантів. Коли людина одночасно володіє суперечливими знаннями про один і той же
об’єкт дійсності, то виникає дисонанс, який переживається як дискомфорт. Від нього людина
намагається позбавитися, намагаючись зрозуміти мету автора;
2) нестандартне осмислення певного фрагмента дійсності. У спілкуванні можуть виникати різні
ситуативні труднощі через неоднакове розуміння однієї та тієї ж ситуації. Наприклад:
"Did you have any luck hunting tigers in India?"
"Marvelous luck. Didn’t come across a single tiger" [5:25].
З цього приклада видно, що комуніканти розуміють слово "luck" по-різному. Для одного з них
вполювати тигра є справжнім щастям, для іншого справжнім щастям є не зустріти жодного тигра.
Неадекватне розуміння ситуації може пояснюватись різним ступенем осмислення співрозмовниками
комунікативного контексту;
3. Помилки у референтній віднесеності лексичної одиниці одним з комунікантів. У процесі
спілкування важливе значення має правильна референтна віднесеність. Неправильна референтна
віднесеність є ще однією причиною виникнення КН. Це явище більш поширене у російській мові, ніж в
англійській.
Ще одна причина непорозуміння – це соціальні відмінності між комунікантами.
"It’s a beaut, ain’t it?" – he laughed back. I didn’t know I was traveling out lond."
"You’ll be singing next" – was the policeman’s diagnosis.
"No, I won’t. Gimme a match and I’ll catch the next car home" [9: 32].
Ми майже нічого не знаємо про соціальний статус співрозмовників з наведеного вище прикладу. Але
на основі їх мови ми можемо зробити деякі висновки. Можна сказати, що мова полісмена правильна як у
плані вимови, так і в плані граматики. Це свідчить про те, що він вищий за свого співрозмовника за
соціальним статусом.
Наслідки КН, пов’язаних з неправильною референтною віднесеністю, можуть бути різні: розрив
комунікації, негативні емоції комунікантів. Ефективність комунікації залежить від здібності мовців дати
достатній об’єм інформації для правильної ідентифікації референта слухачем.
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При спілкуванні представників однієї культури порушення акту комунікації може бути викликане
такими паралінгвістичними факторами:
1) невідповідністю невербальних засобів вербальному процесу.
Кінетичні засоби, що використовуються у повсякденному спілкуванні, як правило, вживаються поряд
з вербальними. У деяких випадках вони показують доброзичливий настрій, готовність розпочати
спілкування, а в інших – допомагають яскравіше уявити ситуацію або підкреслюють національний
характер жесту, притаманний тільки представникам певної культури. Навіть якщо жести просто
супроводжують словесний процес, вони виконують свою функцію. Їх відсутність збільшує ймовірність
виникнення КН. У деяких випадках комунікант може думати одне, а міміка показувати протилежне.
Попереджувальний жест, погрожуюча поза, зневажливий погляд є знаками того, що спілкування
приречене на невдачу. Наприклад:
Dr. Armstrong said quickly: "I’m a well-known professional man. The mere idea that I can be suspected at ". Again the gesture of the judge’s hand arrested a speaker before he finished his speech [10: 228].
2) омонімією та полісемією жестових знаків.
Через достатньо обмежену кількість, а також з причин деякої неточності семантики більшість жестів є
поліфункціональними. У цьому плані вони аналогічні полісемії мовних одиниць. Наприклад, жест
"махнути рукою" може використовуватись як знак відчаю, привертання уваги, відмова від чогось.
Омонімія жестів також може призводити до непорозумінь та ускладнювати акт комунікації, тому що
один і той же жест у різних ситуаціях може набувати різних значень. Існує омонімія в різних соціальних
професійних групах представників однієї й тієї ж мови. Що стосується професійних жестів, то вони
особливо розвинуті у спорті. Наприклад, у волейболі рука над сіткою означає, що гравець на "чужій
території"; в хокеї – "Груба гра!". Отже, як полісемія, так і омонімія жестових знаків є причинами
виникнення КН.
Хоча КН нечасто призводять до повного нерозуміння й знімаються у ході подальшого спілкування,
наявність їх шкодить адекватному обміну інформації. Студенти, що вивчають іноземну мову, мають бути
проінформовані про можливість виникнення КН у процесі спілкування, а також про шляхи їх
попередження.
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иностранного языка.
В статье рассмотрено различные типы коммуникативных неудач, вероятность возникновения которых
необходимо учитывать при изучении иностранного языка.
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The article considers various types of communication breakdowns. It is necessary to take them into
consideration while studying a foreign language.
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ФІТОПЛАНКТОН Р. ТЕТЕРІВ. СТАН ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
У роботі досліджено водоростеві угрупування планктону р. Тетерів на основі ретроспективного аналізу
літературних даних та отриманих оригінальних показників структури фітопланктону (видового,
таксономічного різноманіття, їх чисельності та біомаси, просторово-часової динаміки) різнотипних
ділянок ріки.
Річка Тетерів – правобережна притока Дніпра протяжністю 365 км, площею водозабору 15100 км2.
Водний режим ріки визначається живленням переважно за рахунок талих вод, тому досить чітко
виділяється висока весняна повінь, низька літньо-осіння межень, яка порушується короткочасними
дощовими паводками. У геоструктурному відношенні басейн Тетерева знаходиться в межах
Українського щита та його схилу у зоні зчленування з Дніпровсько-Донецькою западиною. Це зумовило
його більш високе гіпсометричне положення порівняно з рештою території Українського Полісся,
поширення вузьких і глибоко врізаних річкових долин, меншу заболоченість (4,5% від загальної площі
басейну ріки). Ґрунтовий покрив басейну представлений у верхів’ї – північними чорноземами, у середній
частині і пониззі – підзолистими ґрунтами 1; 2.
У роки інтенсивної антропогенізації (60 – 80 рр. минулого століття) р. Тетерів зазнала значного
негативного антропогенного пресу 3. Виникнення в результаті цього нових умов існування не могло не
вплинути на ландшафтне та біологічне різноманіття басейну ріки. Саме тому на сьогодні нагальними є
гідроекологічні дослідження стану водної екосистеми Тетерева та його приток.
Актуальним напрямком гідроекологічних досліджень стану водних екосистем, оцінки впливу на них
як природних, так і антропогенних чинників є дослідження структурно-функціональної організації
водоростевих угрупувань планктону. Це пояснюється тим, що фітопланктон є основним продуцентом
первинної продукції, яка забезпечує енергетичне функціонування організмів вищих трофічних рівнів, у
процесі фотосинтезу фітопланктону утворюється кисень, який є необхідним для життєдіяльності
аеробних гідробіонтів і в той же час зумовлює існування такого механізму самоочищення водойм, як
фотосинтетична аерація; а продукційно-деструкційні процеси визначають формування якості води.
Фітопланктон є одним із найбільш інформативних угрупувань для оцінки екологічного стану
досліджуваної водойми, що дозволяє оцінювати вплив (чи, навпаки, його відсутність) антропогенних
факторів різної природи.
Мета роботи: дослідити водоростеві угрупування планктону р. Тетерів на основі ретроспективного
аналізу літературних даних та згідно з отриманими оригінальними даними дати сучасну характеристику
структури фітопланктону (видового, таксономічного різноманіття, чисельності та біомаси, їх просторової
та часової динаміки) різнотипних ділянок ріки.
Наслідком недалекоглядної екологічної політики минулих десятиліть є відсутність комплексних
гідроекологічних досліджень біорізноманіття басейну р. Тетерів, його сукцесій, зумовлених
багаторічною антропогенною перебудовою водної екосистеми. Винятком є лише результати кількох
експедиційних досліджень планктону окремих ділянок ріки, але при цьому стаціонарні дослідження
фітопланктону Тетерева взагалі не проводилися.
Першим літературним джерелом, у якому згадувалася територія, на якій протікає річка Тетерів, є,
згідно з твердженням М.І. Максимовича 4, описи Геродота, що жив у V ст. до н.е.. За його даними,
територія Полісся була густо вкрита лісами, а в центрі знаходилось велике озеро. У монографії М.І.
Максимовича наведені також дані середньовічних природодослідників, які відзначали значний розвиток
іхтіофауни в річках Правобережного Придніпров’я (в тому числі і р. Тетерів).
У CІC ст. на правобережжі Дніпра проводили переважно фауністичні дослідження. Ряд видів водних
тварин для р.Тетерів наводив Бельке 5. У працях В.К. Совинського були представлені результати
досліджень нижчих ракоподібних Тетерева 6; 7.
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Значного розмаху гідробіологічні дослідження басейну ріки набули в CC ст. Вони стосувалися
здебільшого іхтіофауни 8; 9; 10; 11; 12. Повідомлення про знахідки різних видів безхребетних були
опубліковані дослідниками А.В. Ксенжопольським 13, І.В. Шуликовим 14, С. Крашенінніковим 15,
А.П. Стадниченко 16. У 20-х роках вивченню зоопланктону ріки були присвячені праці Ю.М.
Марковського 17. Пізніше дослідження угрупувань тваринного планктону р. Тетерів проводилися
фахівцями Інституту гідробіології НАН України 18; 19.
У 30-х роках 20-го століття було розпочато спостереження за гідрохімічним режимом приток Дніпра
Гідрометеослужбою СРСР 20; 21; 22. Результати дослідження гідрохімічних показників р. Тетерів,
опубліковані в працях А.Д. Коненко 23; 24; 25; 26, Н.Д. Коннової 27, О.А. Альокіна 28, Л.М. Горєва
29, І.Г. Єнакі 30. С.І. Сніжка із співавторами 31; 32; 33. Деякі відомості щодо гідрологічної
характеристики ріки, перспективи використання для народного господарства подав у своїй роботі Ю.Л.
Голубін 34.
Перші згадки про альгофлору Тетерева, що датуються кінцем CC ст. 35, знайдені в праці В.К.
Совинського, де наведені результати альгологічного дослідження ріки в районі Радомишльського повіту.
Відомості про десмідієві водорості водойм Полісся представила Г. М. Паламар. Вона також
опублікувала дані щодо водоростей боліт Українського Полісся 36; 37. Окремих відомостей щодо
альгофлори Тетерева у її роботах не знайдено.
Результати експедиції 1970-го року наведені в монографії В.В. Поліщука із співавторами 19. В
роботі представлена характеристика водоростевих угрупувань планктону ріки нижче м. Житомира, біля
м. Коростишева та у районі станції Тетерів. Автори вказують, що у квітні 1970-го року нижче м.
Житомира у фітопланктоні було виявлено 42 види водоростей із загальною чисельністю 8608000 кл/л.
Понад 30% всієї чисельності становили діатомеї. Поблизу Коростишева було знайдено 44 види
водоростей, що мали загальну чисельність 7040000 кл/л. У фітопланктоні Тетерева біля станції Тетерів
навесні виявили 49 видів, з них 16 видів зелених та 16 діатомових водоростей. Улітку кількість видів
водоростей планктону зросла майже вдвічі, а чисельність у шість разів. Найбільш рясно були
представлені зелені водорості. Восени інтенсивність розвитку фітопланктону різко знизилася, в десять
разів стала меншою чисельність, у 3,4 рази – кількість видів. Домінували діатомові (Cyclotella, Melosira,
Navicula, Stephanodiscus) та синьо-зелені (Oscillatoria, Microcystis). Чисельність фітопланктону восени
становила 3600000 кл/л. У монографії також знайдені відомості щодо водоростевих угрупувань
планктону притоки Тетерева р. Здвиж.
Альгофлору р. Здвиж у продовж травня – вересня 1961 року в експедиційних умовах вивчав
Ю.Г. Карпезо 38.
Деякі фрагментарні відомості про водоростевий планктон р. Тетерів у 70-х роках навела
М.О. Литвинова за результатами експедиції 70-го року 39. Автор відзначила інтенсивний розвиток
евгленових (види родів Euglena, Phacus, Trachelomonas, Strombomonas), що свідчить про наявність
органічних забруднень у басейні ріки. М.О. Литвинова зазначила, що перше місце за видовим складом і
за чисельністю влітку займали протококові водорості (на переважання протококових водоростей у
фітопланктоні інших малих річок Полісся (Горині, Случі, Стирі) вказувала також І.О. Фролова 40).
Восени кількісні показники розвитку водоростей планктонних угрупувань знизилися, зросла кількість
діатомових, які становили близько 86% загальної чисельності та понад 70% всього видового складу.
Взимку розвивалися синьозелені, які створювали основний фон фітопланктону. Навесні їх змінили
діатомові.
У 1973 році Т.В. Догадіною було проведено експедиційне дослідження р. Тетерів біля с. Дениші та
нижче м. Житомир 41. Альгофлора ріки нижче с. Дениші характеризувалась як олігосапробна з деякими
рисами b-мезосапробності. Нижче Житомира (нижче місця спускання міських каналізаційних вод) вона
була більш строкатою і оцінювалась як a-b- мезосапробна. В усіх досліджуваних пробах переважали
зелені та діатомові водорості.
Деякі згадки про альгофлору водойм Правобережного Придніпров’я знайдено в працях Я.В Ролла 42
та Д.А. Радзимовського 43. Останній вказав на випадки потрапляння значної кількості забруднюючих
речовин у воду Тетерева.
Список хлорококових водоростей Правобережної частини Українського Полісся, зокрема Тетерева,
навів П.М. Царенко 44. Автор вказав на високе різноманіття хлорококових водоростей у літньому
фітопланктоні р. Тетерів (81 вид, 17 різновидностей і 5 форм) та її притоках – р. Здвиж (70 видів, 13
різновидностей) та р. Дубовець (65 видів, 12 різновидностей). За видовим багатством хлорококові,
порівняно з іншими групами водоростей, помітно переважали. Їх інтенсивний розвиток автор пояснює
надходженням у річки стічних вод, багатих на органічні сполуки, вимиванням органічних і мінеральних
сполук вуглецю, азоту і фосфору з орних земель та меншою концентрацією гумусових речовин і
забарвленістю води порівняно з водою інших річок Поліського регіону.
Гідроекологічні наслідки Чорнобильської катастрофи для річок Полісся (в тому числі і р. Тетерів)
розглянуто у колективній монографії 45, де автори відзначають явище радіостимуляції інтенсивності
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фотосинтезу, чисельності та біомаси водоростей планктонних угрупувань, що зазнали радіоактивного
забруднення.
Деякі відомості щодо фітопланктону р.Тетерів поблизу с. Тетерів були опубліковані у 1993 р. П.Д.
Клоченком та Т.І.Митківською 46. Видовий склад фітопланктону річки взимку, згідно з результатами
дослідження, був досить бідним, представлений головним чином діатомовими та зеленими водоростями.
Чисельність клітин у цей час становила 534 тис.кл./л, а біомаса – 1,66 млн./л. Навесні інтенсивність
розвитку фітопланктону збільшилася (8040 тис.кл./л, 8,15 мг/л) в основному за рахунок вегетації видів
Bacillariophyta і Chlorophyta. У літньому фітопланктоні Тетерева автори зазначили 32 види при
домінуванні зелених водоростей. Загальна чисельність і біомаса фітопланктону в червні становили
відповідно 27240 тис. кл./л і 34,19 мг/л. Восени розвиток фітопланктону різко уповільнився, хоча
кількість видів у порівнянні з літнім періодом майже не змінилася – 31 вид. При цьому відбувся їх
перерозподіл на користь діатомових. Загалом П.Д. Клоченко та Т.І. Митківська у фітопланктоні Тетерева
у продовж року виявили 64 таксони водоростей видового і внутрішньовидового порядку із шести
відділів: Cyanophyta (4), Chlorophyta (27), Bacillariophyta (27), Euglenophyta (3), Dinophyta (2) і Xantophyta
(1). Результати вивчення динаміки неорганічних сполук азоту та вмісту біогенних, органічних речовин в
малих річках України, зокрема в притоці Тетерева р. Здвиж у зв’язку із розвитком фітопланктону були
представлені в інших публікаціях П. Д. Клоченка 47; 48.
Також знайдені деякі відомості щодо вмісту хлорофілу a, представлені співробітниками Інституту
гідробіології НАНУ в притоках Дніпра (в тому числі і р. Тетерів) 49, зокрема в роки високої активності
Сонця 50.
Проте, попри всі згадані роботи, на сьогодні в літературі відсутні фундаментальні узагальнення щодо
фітопланктону р. Тетерів по всій її акваторії, відсутні відомості щодо таксономічного, екологічного та
інформаційного різноманіття водоростей планктонних угрупувань Тетерева, їх просторово-часової
динаміки і біомаси. Крім того, основна частка робіт припадає на 70-і роки минулого століття, які, до того
ж, не були систематичними. За час, який минув, відбулися значні зміни, викликані будівництвом каскаду
водосховищ, великомасштабною меліорацією поліського регіону у другій половині минулого століття,
скиданням неочищених стічних та побутових вод, аварією на ЧАЕС 51. Екологічні наслідки таких
перетворень і особливо їх вплив на формування структурного біорізноманіття водного генофонду
Тетерева практично не бралися до уваги. Державна перебудова політики природокористування, що
проявляється в останні роки в припиненні роботи розміщених в басейні Тетерева ГЕС, експлуатації
більшості меліоративних систем Полісся, відповідно призвела до нових змін водної екосистеми ріки на
сучасному етапі її еволюції.
На сьогодні відсутній повний перелік видів водоростей планктонних угрупувань ріки, необхідний для
збереження та охорони водного генофонду, взагалі не вивчені продукційно-деструкційні процеси
фітопланктону і їх роль у формуванні якості води Тетерева. Не оцінений вплив природних та
антропогенних чинників, зокрема вплив м. Житомира, на динаміку структурно-функціональних
характеристик водоростей планктонних угрупувань. Практично відсутні відомості щодо фітопланктону
створених на річці водосховищ та впливу зарегулювання стоку р. Тетерів на різноманіття водоростей
рослинного планктону цих водосховищ. Саме тому вивчення фітопланктону р. Тетерів є актуальним.
Отже, ретроспективний аналіз показав, що на початок наших досліджень вивчення різноманіття
фітопланктону всієї акваторії р. Тетерів та створених на ній водосховищ, оцінка природних та
антропогенних чинників на його формування практично не проводилися, тому дослідження
фітопланктону Тетерева на сьогодні є актуальним.
Упродовж літа – весни 2003-2004 рр. нами було проведено стаціонарне дослідження водоростевих
угрупувань планктону верхнього та нижнього б’єфів Житомирського водосховища та річкової ділянки
нижче м. Житомира подекадно. Відбір проб (231) проводили за допомогою батометра Руттнера з
поверхневого горизонту. Паралельно заміряли температуру, глибину, прозорість води, а також
проводили гідрохімічні аналізи з визначення вмісту розчиненого у воді кисню, Рh, перманганатної та
біхроматної окислюваності.
Всього за чотири сезони було виявлено 204 (221 внутрішньовидовий таксон, включаючи
номенклатурний тип виду) види водоростей планктону, що належать до восьми відділів: Cyanophyta,
Euglenophyta, Dinophyta, Chrysophyta, Bacillariophyta, Xantophyta, Chlorophyta, Cryptophyta. Найвище
видове різноманіття водоростевого планктону виявлене у нижньому б’єфі Житомирського водосховища
– 163 види (175 внутрішньовидових таксонів). У верхньому б’фі водосховища визначено 157 видів (170
внутрішньовидових таксонів). Найнижче видове різноманіття було характерне для річкової ділянки
Тетерева нижче м. Житомира – 130 видів (137 внутрішньовидових таксонів). Ця ділянка також
характеризувалась значно нижчими порівняно з водосховищем показниками біомаси та чисельності
водоросей планктонних угрупувань. Пригнічення вегетації фітопланктону нижче міста, що є наслідком
впливу Житомира на біоту водойми, зумовило погіршення кисневого режиму цієї ділянки ріки. Вміст
розчиненого у воді кисню тут влітку був удвічі нижчим, ніж у водосховищі, і становив 6,7 мг О2/дм3-9,2
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мг О2/дм3 (насичення води киснем сягало 77%–104%). Восени у Тетереві нижче міста цей показник
коливався в межах 6,40 мг О2/дм3–10,15 мг О2/дм3 (насичення води киснем становило 54%–80%).
Встановлено, що в усіх досліджуваних створах максимальне видове різноманіття, чисельність та
біомаса були влітку. Так, у річковій ділянці упродовж літніх місяців визначено 104 (112
внутрішньовидових таксонів) видів водоростей, чисельність яких коливалася в межах 1,9-214,3
млн.кл./дм3. 86-99% чисельності від загальної величини, прийнятої за 100%, становили синьозелені
водорості, серед яких найчастіше траплялися Oscillatoria planctonica Wolosz., Aphanizomenon flos-aquae
(L.) Ralfs, Anabaena flos-aquae (Lyngb.) Breb., A. scheremetievi Elenk. Біомаса водоростей планктону
становила 0,24-2,09 г/м3. Провідна роль у формуванні видового, внутрішньовидового і надвидового
різноманіття належала зеленим водоростям (52 види, 54 внутрішньовидові таксони, 37 родів, 6 порядків і
3 класи).
Восени майже вдвічі знизилася кількість видів, біомаса не перевищувала 0,003-0,44 г/м3, а
чисельність – 0,2-33,8 млн. кл./дм3. 90-99% чисельності становили представники відділу Cyanophyta. У
видовому та надвидовому відношенні домінували також зелені водорості (28 видів і внутрішньовидових
таксонів, 23 роди, 4 порядки і 3 класи).
Зимовий фітопланктон був представлений 43 (45 внутрішньовидових таксонів) видами. У видовому
різноманітті домінували, як і упродовж літа – осені, зелені (протококові) водорості (18 видів, які
належать до 13 родів, 3 порядків і 2 класів). Частка діатомей становила 29%, евгленових – 13%, синьозелених – 11%. Із відділу Chlorophyta найвищим видовим різноманіттям характеризувався клас
Chlorophycea – 94% від загальної кількості видів, прийнятої за 100%. На рівні порядків за величинами
чисельності перше місце належало Chlorococcales (56% від загального числа видів), 22% становили
представники порядку Chlamydomonadales. У відділі Bacillariophyta переважав клас Bacillariophycea
(69%), класу Coscinodiscophycea належало 8%, на Fragillariophycea припадало 23% від загальної кількості
видів. Найбільшим числом видів та різновидів були представлені порядки Navicales, Fragillariales,
Bacillariales. На рівні родів провідними були Nitschia і Navicula. Чисельність та біомаса фітопланктону
були в межах і 0,1-7,2 млн. кл./дм3 і 0,05-0,4 г/м3 відповідно. Крім синьо-зелених (61-98% від загального
числа видів) значною чисельністю характеризувались зелені (1-17%) та діатомові (1-15%) водорості. У
лютому чисельність евгленід зросла до 17% від загального числа видів, що вказує на посилення
органічного забруднення досліджуваної екосистеми. Всього було визначено 5 (6 внутрішньовидових
таксонів) видів евгленових водоростей, які належать до родів Trachelomonas, Euglena, Phacus. На
надходження великої кількості органічних речовин із стоками міста вказують і результати гідрохімічних
аналізів (перманганатна окислюваність річкової води зростала до 40-45 мг О2/л, а біхроматна – 100-118
мг О2/л).
Весною у водоростевих угрупуваннях було визначено 62 (65 внутрішньовидових таксонів) видів при
домінуванні діатомових – 21 вид (22 внутрішньовидові таксони), які належать до 11 родів, 7 порядків і 3
класів. З відділу Bacillariophyta переважав клас Bacillariophycea (64% від загального числа видів
діатомових водоростей, прийнятого за 100%), до класів Coscinodiscophycea та Fragillariophycea належало
по 18% від загального числа видів. Найбільшою кількістю видів та різновидів були представлені порядки
Bacillariales, Navicales, Fragillariales, Cymbellales. На рівні родів провідними були Nitschia, Cymbella і
Navicula. Зелені водорості були представлені 18 видами і внутрішньовидовими таксонами (13 родів, 5
порядків і 4 класи), синьо-зелені – 9 видами і внутрішньовидовими таксонами (5 родів, 3 порядки і 2
класи), евгленові – 7 видами (8 внутрішньовидовими таксонами), які належать до 4 родів, 1 порядку і 1
класу. Чисельність та біомаса водоростей планктону коливалася в межах 0,2-2,6 млн.кл./л і 0,05-0,73 г/м3
відповідно. У формуванні чисельності частка ціаней становила 52-93%. Також значну чисельність мали
зелені та діатомові водорості. Наприкінці травня був виявлений стрибок чисельності евгленових
водоростей (16% від загальної), що є відгуком антропогенного пресінгу на річкову екосистему. Серед
евгленід найчастіше зустрічалися Trachelomonas volvocina Ehr, T. hispida (Perty) emend. Defl., Lepocinclis
fusiformis (Carter) Lemm., Euglena viridis Ehr, E. acus Ehr., Phacus striatus Fr.
Окрім значного органічного забруднення, підвищену екологічну напругу викликає і встановлений
факт інтенсивного розвитку синьо-зелених водоростей – основних збудників "цвітіння" континентальних
водойм, яке в подальшому може призвести до погіршення якості води аж до деградації водної
екосистеми.
Дослідження фітопланктону всієї акваторії Тетерева та його приток (рік Здвиж, Гнилоп’ять, Таль,
Гуйва, Кам’янка) проводилися в експедиційних умовах посезонно. Також дослідження охопили створені
на р. Тетерів водосховища (Чуднівське, Житомирське, Денишівське, Відсічне, Промислове та
Трощанське). За результатами експедиційних досліджень авторами плануються наступні публікації.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÈÕ ÄÆÅÐÅË ÒÀ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ:
1. Васенко О.Г., Верніченко Г.А. Комплексне планування та управління водними ресурсами. – К.: Інститут
географії НАН України, 2001. – 367 с.
2. Малі річки України / За ред. А.В. Яцика. – К.: Урожай, 1991. – 294 с.
272

Ю.С. Кузьмінчук, В.І. Щербак.Фітопланктон р. Тетерів. Стан вивчення проблеми

3. Сніжко С.І., Орлов О.О., Закревський Д.В. та ін. Гідрохімія та радіогеохімія річок і боліт Житомирської області.
– Житомир: Вид-во "Волинь", 2002. – 264 с.
4. Максимович Н.И. Днепр и его бассейн. К., 1901, – 400 с.
5. Belke G. Notice sur L’histoire Naturelle du district de Radomysl (Gouvernement de Kieff). – Bull. Soc. Natural.,
Moskou. – 1866, 39, 2. – S. 491-526.
6. Совинский В.К. Материалы к фауне пресноводных ракообразных из юго-западного края // Зап. Киев. о-ва
естествоиспытателей. – 1891. – 2, вып. 2. – С. 107-162.
7. Совинский В.К. По поводу фауны беспозвоночных юго-западноо края // Зап. Киев. о-ва естествоиспытателей. –
1887. – 8, вып. 2. – С. 24-28.
8. Белінг Д.Є. Нотатки до іхтіофауни Київщини. Риби р. Тетерева // Записки Київс. Вет.-зоотехнол. інс-ту. – 1924.
– 1. – С. 129-135.
9. Белінг Д.Є. Нотатки про іхтіофауну УРСР. Деякі дані іхтіофауни рр. Тетерів і Рось. – Тр. гідробіол. Станції. –
1937. – № 15. – С. 145-184.
10. Емельяненко П. Рыбы Днепровского бассейна // Вестник рыбопромышленности. – 1914, 29, № 10-11. – С. 268318.
11. Мовчан В.А. Рибне господарство на малих річках і у водоймищах місцевих ГЕС // Вісн. АН УРСР. – 1954. – № 2.
– С. 34-38.
12. Полтавчук М,О. Про наслідки іхтіологічного дослідження і заходи до охорони і використання рибного
населення деяких малих річок Правобережного Полісся УРСР // Проблеми малих річок України: під ред. Я.Я. Цееб,
АН УРСР, – К.: Наук. думка, 1974. – С. 134-139.
13. Ксенжопольский А.В. Результаты научной поездки по Волыни в 1912 г. // Тр. о-ва исследователей Волыни. –
1915. – 2, вып. 1. – С. 1-87.
14. Шуликов И.В. К познанию фауны стоячих вод окрестностей г. Житомира // Тр. о-ва исследователей Волыни. –
1915. – 2, вып. 1. – С. 199-206.
15. Крашенінніков С. Перші відомості про малакофауну р. Ірші // Зб. праць Зоол. музею. – 1936. – 12, № 17. – С. 1523.
16. Стадниченко А.П. Фауна України. Перлівницеві. Кулькові, Т. 29, вип. 9. – К.: Наук. думка, 1984. – 384 с.
17. Марковський Ю.М. До фауни Cladocera р. Тетерева // Зб. праць Дніпров. біол. станції. – 1926. – № 1. – С. 181188.
18. Поліщук В.В., Парчук Г.В., Клоченко П.Д. Сравнительная характеристика зоопланктона притоков Днепра //
Гидробиол. журн. – 1997. – 33, № 3. – С. 14-28.
19. Поліщук В.В., Трав’янко В.С., Коненко Г.Д., Гарасевич І.Г. Гідробіологія і гідрохімія річок Правобережного
Придніпров’я. К.: Наук. думка, 1978. – 270 с.
20. Государственный водный кадастр. Ежегодные данные о качестве поверхностных вод суши 1988 г. Ч. 1. Реки и
каналы. Бассейн Днепра. – К, 1989. – 2, вып. 2. – С. 82-105.
21. Ежегодник состояния экосистем поверхностных вод Советского Союза (по гидробиологическим показателям)
1989: под ред. д-ра биол. наук В.А. Абакумова. – Обнинск ВНИИГМИ-МЦД, 1990. – 398 с.
22. Ежегодник качества поверхностных вод СССР 1990 год, Обнинск, ВНИИГМИ-МЦД, 1991. – С. 67-78.
23. Коненко А.Д. Гидрохимическая характеристика малых рек Украины. – К.: Изд-во АНУ, 1953. – 171 с.
24. Коненко А.Д. Гидрохимическая характеристика малых рек УССР // Труды ин-та гидробиологии. – К.: Изд-во
АНУ. – 1952. – № 26. – 171 с.
25. Коненко А.Д., Герасимович І.Г., Сидоренко В.М. Гідрохімія малих річок Полісся // Проблеми малих річок
України: під ред. Я.Я. Цееб, АН УРСР, К.: Наук. думка, 1974. – С. 87-89.
26. Коненко А.Д., Кузьменко Н.М. Гидрохимическая типизация водосборов рек Украинской ССР // Гидробиол.
журн. – 1972. – 8, № 1. – С. 5-16.
27. Коннова Н.Д., Чернявская А.П. Санитарное состояние малых рек в связи со сбросом промышленных сточных
вод // Вопр. рыбохоз. освоения и сан.-биол. режима водоемов Укр. – К. : Наук. думка, 1970. – С. 28-30.
28. Алекин О.А. Основы гидрохимии. – Л.: Гидрохимиоиздат, 1970. – 442 с.
29. Горев Л.Н., Никаноров А.М., Пелешко В.И. Региональная гидрохимия. – К.: Вища школа, 1979. – 97 с.
30. Енаки Г.А. Динамика свободных аминокислот в воде Киевского водохранилища // Гидробиол. журн. – 1967. – 3,
№ 4. – С. 63-66.
31. Сніжко С.І., Закревський Д.В., Сіренький С.П. Багаторічні особливості гідрохімічного режиму річок
Житомирщини та виявлення його основних тенденцій // Житомирщина на зламі тисячоліть. – Житомир, 2000. – С.
219- 221.
32. Сніжко С.І., Сіренький С.П. Загальна характеристика гідрохімічного режиму води річок Житомирської області
// Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2000. – 1. – С. 78-79.
33. Сніжко С.І., Сіренький С.П. Характеристика хімічного складу та гідрохімічного режиму річок Житомирської
області // Житомирщина на зламі тисячоліть. – Житомир, 2000. – С. 201-205.
34. Голубін Ю.Г. Річка Тетерів та її народногосподарське значення // Вісник метеорології та гідрохімії. – 1936. – №
5, 6. – С. 16-19.
35. Совинский В.К. Материалы для флоры водорослей Радомышльского уезда (р. Тетерев) // Зап. Киев. о-ва
естествоиспытателей. – 1887. – 6, вып. 1. – С. 119-130.
36. Паламарь Г.М. Водоросли болот Полесья, их экология и значение для типологии болот: Автореф. дис. … канд.
биол. наук, – К., 1953. – 10 с.
273

Вісник Житомирського університету. Випуск 19. Біологічні науки

37. Паламарь-Мордвинова Г.М. Десмидиевые водоросли Украинской ССР. – К.: Наук. думка, 1982. – 240 с.
38. Карпезо. Ю.Г. Альгофлора річки Здвиж // Проблеми малих річок України: під ред. Я.Я. Цееб, АН УРСР, К.:
Наук. думка, 1974. – С. 72-74.
39. Литвинова М.О. Фітопланктон малих річок Полісся // Проблеми малих річок України. – К.: Наук. думка, 1974. –
С. 134-139.
40. Фролова І.О. Альгофлора малих річок Полісся // Наук. зап. КДУ. – 1956. – 15, № 4: Зб. біол. ф-ту. – С. 91-96.
41. Догадіна Т.В. Характеристика альгофлори різних ділянок р. Тетерева // Укр. ботан. журн. – 1975. - 32, № 1. – С.
19-23.
42. Ролл Я.В. Фітопланктон Дніпра, Прип’яті і гирла Десни // Тр. НДІ риб. госп-ва України. – 1936. – Ч. 1, № 2. – С.
43-91.
43. Радзимовский Д.А., Литвинова М.А. Фитопланктон рек Украины с разным гидрохимическим режимом //
Самоочищение, биопродуктивность и охрана водоемов и водотоков Украины. – К, 1975. – С. 129-130.
44. Царенко П.М. Зміна літнього фітопланктону річок правобережної частини Українського Полісся // Укр. ботан.
журн. - 1984. – 41, № 1. – С. 33 – 43.
45. Мережко А.И., Пасичный А.П., Величко И.М. и др. Продукция
гидробионтов в условиях радиоактивного
загрязнения рек // Гидробиол. журн. – 1996. – 32, № 5. – С. 78-89.
46. Клоченко П.Д., Митківська Т.І. Фітопланктон приток верхнього Дніпра // Укр. ботан. журн. – 1993. – 50, № 2. –
С. 69-78.
47. Клоченко П.Д. Динамика неорганических соединений азота в загрязненных малых реках в связи с развитием
фитопланктона (на примере некоторых притоков Днепра) // Гидробиол. журн. – 1995. – 31, № 1. – С. 95-102.
48. Клоченко П.Д. Содержание неорганических соединений азота и развитие фитопланктона в некоторых типах
водоемов // Гидробиол. журн. - 1993. – 29, № 6. – С. 88-95.
49. Клоченко П.Д., Медведь В.А. Хлорофилл a в фитопланктоне притоков Днепра // Гидробиол. журн. – 1995. 31, №
5. – С. 76-84.
50. Паршикова Т.В., Сіренко Л.А, Третяков ОЛ. Розвиток фітопланктону у водосховищах і притоках Дніпра в роки
високої активності Сонця // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, № 2. – С. 199-203.
51. Костриця М.Ю. Українське Полісся. – К.: Рад. школа, 1962. – 163 с.

Матеріал надійшов до редакції 1.11.2004 р.
Кузьминчук Ю.С., Щербак В.И. Фитопланктон р. Тетерев. Состояние изучения проблемы
В работе исследованы водорослевые сообщества планктона р. Тетерев на основе ретроспективного
анализа литературных данных, полученных оригинальных показателей структуры фитопланктона
(видового, таксономического разнообразия, численности, биомассы, их пространственно-часовой
динамики) разнотипных участков реки.
Kuzminchuk Y.S., Scherbak V.I. Phytoplankton of the Teteriv River.
The paper deals with the study of planktonic algal communities in the Teteriv river on the grounds of
retrospective analysis of literature and the original data on the phytoplankton structure (species composition,
taxonomical diversity, abundance and biomass, their spatial distribution and temporal periodicity) on different
stretches of the river.
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ПРАВИЛА
для авторів "Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка"
У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" публікуються оригінальні
(раніше не опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних галузей науки.
Вони повинні бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота.
Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами:
Мова рукопису - українська.
Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа
Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети
додається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором
(філологом), а роздруківка тексту - ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути
ідентичний роздруківці.
2. Параметри сторінки: формат А4, поля – 3,5 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, нижній
колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).
3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається набирати
лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі тексту потрібно
розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та є більшим за
довжиною від дефісу). Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Використання інших стилів не
допускається.
4. Параметри абзацу: перший рядок - відступ 0,5 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:
f =

1
2l

T
m

(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);
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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 використаних джерел та літератури" (напівжирний шрифт, вирівнювання 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. – К.: 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, оформлені 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.
Редколегія
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ПОСТАНОВА
15.01.2003 N 7-05/1
Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліків ВАК України
Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань України є
їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 1-02/3 "Про
публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх
апробацію". Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до складу
редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не
надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК
України від 22.05.1997 р. N 1Б/5, тим самим обмежуючи можливість наукової громадськості
знайомитися із результатами дисертаційних досліджень. У зв'язку з цим президія Вищої атестаційної
комісії України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у фондах
визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань України, в яких
дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.
2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб більшість у
них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового видання.
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку.
Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише
наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок
із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше
частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті
(постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати
статті, подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання вимог
до них, викладених у п.3 даної постанови.
5. Встановити обов'язковим подання до ВАК України разом із клопотанням про внесення видання
до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у Державному
комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.
6. Зобов'язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надсилати до
ВАК України один контрольний примірник видання із супровідним листом.
7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня публікацій
у фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення відповідних змін до
переліку фахових видань.
Голова ВАК України В.В. Скопенко
Вчений секретар
ВАК України

Л.М. Артюшин
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