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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
УДК 130.122

С.М. Гуменюк,
аспірант
(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)
ВИТОКИ ТРАДИЦІЙНОЇ ДУХОВНОСТІ У КОНТЕКСТІ ОСТРОЗЬКОГО КНИЖНИЦТВА:
НЕОПЛАТОНІЗМ ЧИ ХРИСТИЯНСЬКА АПОЛОГЕТИКА?
Стаття присвячена дослідженню витоків традиційної духовності в контексті острозького
книжництва. Дискутується теза про неоплатонічну основу творчості Діонісія Ареопагіта, яка є
підґрунтям філософування острозьких традиціоналістів.
Проблема острозького традиціоналізму та звернення до його витоків є однією з найбільш
актуальних у проблемному полі сучасної філософської думки.
Усе, що пов'язане з розвитком духовної культури українського народу на зламі ХVI-XVII століття,
акумулюється у понятті Острозького культурно-освітнього центру. Тут уперше з найбільшою
гостротою у жорсткій полеміці зіткнулися два світоглядні орієнтири українства: традиційний та
реформаторський. Виникнення цієї полеміки недвозначно коментує Ярослава Стратій. На її думку, на
цей час" процеси розкладу елітарної частини українського суспільства зайшли надто далеко й
переважна більшість аристократії інтегрувалася у польсько-католицьку державну організацію і
відчужилася від українських національних інтересів. Потужний тиск католицької Контрреформації
приніс із собою загрозу поглинання української культури західною цивілізацією, загрозу полонізації
та поступового зникнення українців як етносу" [1: 90].
Ідея збереження автентичних основ української духовності активно підтримувалася більшою
частиною тодішнього суспільства й отримала потужний захист з боку запорозького козацтва. Так,
Остріг стає центром боротьби за православну віру і національні інтереси. Острозькі традиціоналісти
вбачали подолання культурницької кризи насамперед у збереженні православ’я, що опиралося на
могутню русько-візантійську традицію, а також на запозичення тієї системи інокультурних цінностей,
яка б могла спрацювати на догоду цій традиції.
Однак тривалий час у свідомості українства продукувалася ідея ренесансного становлення
української духовності на основі античного неоплатонізму.
Про те, наскільки популярним є цей підхід, може свідчити хоча б той факт, що у вузівських
посібниках з філософії, авторами яких є В. Татаркевич, І. Бичко та ін., християнські ідеї, основу яких
складає тринітарна проблематика, висвітлюються як суголосні неоплатонівській тріаді, а відтак
християнська філософська думка цього періоду поіменована християнським неоплатонізмом або
ареопагітичним неоплатонізмом (І. Бичко). Цей термін знаходить значне поширення у сучасних
філософських розвідках, об’єктом дослідження яких є ренесансна філософія України.
Що ж до самих розвідок (Я. Стратій, В. Литвинов, П. Кралюк та ін.), то необхідно звернути увагу
на їх особливі акценти, що стосуються, насамперед, проекції реформаторства на філософське поле
України. Саме ця модель ренесансного образу філософії окреслюється виразно і недвозначно: Україна
– спадкоємиця європейського гуманізму. І хоча цей факт є незаперечним, однак він також не може
бути єдиним для характеристики світоглядних пошуків того часу.
Таким чином, термін християнський неоплатонізм є терміном, вибудуваним на засадах
раціональної європейської філософії без урахування традиційних позараціональних чинників, які,
безперечно, мали вплив на тогочасну філософську думку і знаходилися поза межами тогочасної
теоретичної філософії.
Як справедливо зауважує А. Дондюк, "раціоналізм своїм радикальним запереченням традиції
зруйнував сакральність самого сприйняття традиції і створив умови для аналізу традиції в цілком
іншому контексті" [2:17].
Простежуючи логіку сучасних досліджень, неважко впевнитися, що інтерпретаційне поле
ренесансного традиціоналізму звужене до раціоналістичних зіставлень з уже відомими
європейськими аналогами. І, власне, як ще один авторитетний аргумент. Ідеться про дослідження
темінологічної багатозначності в наявних теоріях знака і символа О. Лосєва, який застерігав, що
"логічна конструкція як така не повинна претендувати на винятковість, на довершену науковість і
остаточну правоту, інакше можна знищити естетику во ім’я чистої логіки" [3: 228].
© Гуменюк С.М., 2005
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У нашому випадку йдеться про речі дуже подібні, і підміна понять призводить до зміни ракурсу
бачення проблеми. Проте традиція самосутня і самодостатня, і якщо ми ведемо мову про те, що
острожани виступили ревними поборниками православ’я, то маємо на увазі не стільки раціональні
способи доведення істинності цієї позиції, а ті сакральні інтенції, які й донині є животворною силою
традиційної духовної платформи. Цими інтенціями пронизані численні тексти, зокрема "О единой
...вере острожского священника Василия" [4: 689].
Варто наголосити на тому, що у текстах острозьких книжників не зустрінемо не лише покликань
на неоплатоніків – Плотіна, Ямвліха, Прокла, Порфирія та ін., що, власне, і потверджує відсутність
такої домінанти, – уся антична філософія сприймається критично і не виступає в ролі світоглядного
дороговказу. Таким дороговказом є святоотцівська філософська думка (твори Василія Великого,
Григорія Назіанзіна, Григорія Нисського, Єфрема Сиріна, Іоанна Златоустого), які поділяли
філософію на "внутрішню" (священну) і "зовнішню" (язичницьку). "Нашою", тобто автентичною
світоглядній настанові християнства була "внутрішня" філософія, що базувалася на Святому Письмі
та Богоодкровенні.
Оскільки головною позицією острозьких традиціоналістів є все-таки захист православної віри, їх
можна поза усіляким сумнівом вважати українськими православними апологетами. Тому зрозумілою
стає особлива зацікавленість постаттю Діонісія Ареопагіта.
"Внемлите разумно ученію священного Діонісіа великаго богослова", – закликає Клірик
Острозький [4: 679].
Сучасна раціоналістична філософська думка майже як беззастережну істину сприймає постать
Діонісія Ареопагіта за несправжню, неістинну, у зв’язку з чим до його імені додають частку Псевдо.
Автори енциклопедичного словника "Християнство", виданого у Москві науковим видавництвом
"Большая Российская Энциклопедия" у 1993 році, вважають твори Діонісія Ареопагіта "відголоском
неоплатонізму на ґрунті християнства" [5: 482] і стверджують повну залежність його вчення від
філософії Прокла.
Такі думки є не поодинокими. Так вважає також А.М. Чанишев. Однак, як стверджують автори
уже згаданого нами енциклопедичного видання, ці погляди складаються вперше у протестантських
колах, які ревізують і святоотцівську традицію, і її представників. Проблему автентичності авторства
"Ареопагітичного корпусу" першим порушив Еразм Ротердамський, автор, відомий своєю
саркастичною основою твору "Похвала глупоті". Такий же підхід активно продукується стосовно
постаті Діонісія Ареопагіта – бунт проти будь-яких авторитетів мав на меті похитнути довіру до
святості.
Проте не оминемо нагадати, що більш як тисячоліття Діонісій Ареопагіт мав неабиякий авторитет
у філософських колах. Латинською мовою "Ареопагітики" переклав Іоанн Скот Ериугена і "настільки
проникнувся ними, що вони багато в чому визначили його власне вчення і справили могутній вплив
на всю середньовічну містику і схоластику" [5: 482]. Енциклопедичні знання Ериугени відзначають
його сучасники. В Ериугени не виникло і найменших підозр стосовно відчуження особи автора. Ще у
сьомому столітті коментар до текстів Діонісія Ареопагіта склав Максим Сповідник. Його тексти
користувалися авторитетом в імператорському середовищі; відомо, що у 827 р. візантійський
імператор Михаїл прислав тексти Діонісія Ареопагіта Людовіку Благочестивому як подарунок.
Отже, філософія має справу з непересічним фактом, гідним того, щоб ще і ще раз повернути його
обличчям до сучасників, особливо, коли йдеться про витоки національної духовної спадщини.
Візьмемо до уваги і те, що філософська думка не може поставати як догматизована, інакше вона була
б переведена у простір релігії, де панує віра. Отож, питання про християнський неоплатонізм
трансформуємо у вимір: християнство чи неоплатонізм Діонісія Ареопагіта, а через нього і
традиційної гілки острозького книжництва. Дозволимо висловити з цього приводу певні міркування.
По-перше, чи міг автор "Ареопагітиків" зректися власного імені. В. Кондзьолка пише, що
включення чужих ідей у власний текст входило у творчий метод середньовічних авторів і було
невід’ємною і визначальною рисою їх творчості. "За таких обставин кожен ставив собі за мету
передати образ істини сучасним і наступним поколінням таким, яким він є у першоджерелі. На цій
основі відбувалося максимальне вилучення власного суб’єктивного Я із творчого процесу" [6: 12].
Так з’явилися Псевдо-Аристотель, Псевдо-Плутарх, Псевдо-Платон і Псевдо-Діонісій. Але зважимо
на те, що Діонісій Ареопагіт мав церковний сан – був першим афінським єпископом, про що
стверджують "Ареопагітики". За церковними правилами, підробка будь-якого тексту вважається
гріхом і карається відлученням від церкви.
Припустимо, автор (Псевдо) далекий від церковного життя. Тоді, звісна річ, він мав писати про
речі далекі від Божественних одкровень. "Містичне богослів'я" Діонісія Ареопагіта зберегло сутність
християнського віровчення. Йому довіряли і Максим Сповідник, й Іоанн Дамаскін та інші богослови,
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і ця довіра грунтувалася не на раціоналістичних доведеннях, а передусім на спільності духовної
платформи та духовного бачення.
Отож, ніякого зречення власного імені бути не могло. Кожне вчення, що не узгоджувалося зі
Святим Письмом та апостольським переданням, оголошувалося єретичним і підлягало осуду на
церковних соборах. У такому разі про канонізацію Діонісія Ареопагіта не було б і мови.
Архімандрит Рафаїл Карелін у праці "Вектори духовності", аналізуючи стан сучасної
невизначеності щодо особи Діонісія Ареопагіта називає його науковою інквізицією [7: 179].
Важливо підкреслити язичницький характер неоплатонізму. Прокл, творчість якого вважають
джерелом наснаги Діонісія Ареопагіта, цілком дотримується загальної формули неоплатонізму:
ЄДИНЕ-УМ-ДУША, водночас розширюючи еманаційний процес буття щодо його примноження,
поділу і диференціації на нові іпостасі, що відповідає пантеїстичній моделі світобачення.
Не можна не взяти до уваги й того, що біля основ неоплатонізму стояв відомий своїм зреченням
від Христа Аммоній Саккас, засновник александрійської школи неоплатонізму. Активно відстоював
ідеї неоплатонізму представник сирійської школи Юліан Відступник, який, ставши імператором,
посилив гоніння на християн.
Фактично неоплатонізм у духовному зрізі виступає репрезентантом язичницької духовної
платформи і безперечним антиподом християнства. М.Е. Поснов, досліджуючи історію християнської
церкви на етапі її становлення, говорить про те, що боротьба між язичництвом і християнством була "
не на життя, а на смерть" [8: 277]. Дослідник відзначає існування двох течій у неоплатонізмі: першу
течію становили абсолютно ворожі до християнства філософи. До них належить, насамперед, Прокл,
окрім риторів Лівонія та Тімерія та істориків Євнапія і Зосими. Друга течія займалася пошуком
правильної "середини" і стиранням відмінностей між язичницьким та християнським ученням. Сюди
належали Прокопій Кесарійський, Амміон Марцеллін, Халкід та ін. Проте цей компроміс мав
декларативний характер. Він створював ілюзію примиреності, насправді ж мав на меті довести
переваги неоплатонізму як універсального світогляду.
У цьому вимірі поняття християнський неплатонізм стверджує реанімацію язичництва,
виступаючи його модернізованою формою.
Діонісій Ареопагіт, називаючи себе учнем апостолів Петра та Іоанна, не міг не пам’ятати
Христового вчення про те, що "нове вино" треба наливати у "міхи нові", інакше і вино витече, і міхи
продірявляться. Звернемо увагу і на те, що автор "Містичного Богослів'я" не стояв на
раціоналістичній платформі, його знання неземного, раціоналістичного плану, вони позаземні і мають
глибокий сакральний трансцендентний сенс. А неоплатонізм розробляє чисто раціоналістичну модель
світобудови. Усі складники тріади виконують властиву їм функцію, регламентовану безперервністю
еманаційних процесів. Сходження Єдиного через інші елементи тріади, підпорядковані йому, вічна
співпричетність до творення світу і незмінна присутність у ньому – це картина язичницького
іманентизму, де Єдине як бог є невід’ємним атрибутом реальності.
Проте навіть якщо прийняти логіку суджень захисників існування так званого християнського
неоплатонізму, неважко знайти у вже відомому ланцюгу доведень ті аргументи, які є не те щоб
слабкими, а просто безпорадними у плані наукових експлікативних можливостей.
Звернемося до вже згаданого авторитетного джерела – енциклопедичного словника
"Християнство", автори якого висувають низку міркувань, на підставі яких роблять висновки про
неможливість виникнення "Ареопагітик" в апостольські часи.
Отож, міркування перше: твори апостолів і взагалі будь-які твори цього періоду відзначаються
невибагливістю форми, відсутністю будь-яких впливів і чисто біблійним характером змісту.
На нашу думку, така однозначність не може бути виправданою, адже християнська філософія, що
формувалася у надрах язичницької, постала не як продовження, а як заперечення останньої. Це була
філософія Слова, що зросла зі Святого Письма. Боже Слово стало плоттю, воно змінило світ. У Слові
збережені всі колізії і таємниці світу. Істина, втілена у Слові, пізнавалася через саме Слово, тоді як
антична філософія зверталася до досвіду Всесвіту, людського життя, до космосу, вбачаючи у ньому
найзмістовнішнє втілення буття.
Для християнської свідомості абсолютним буттям є Бог, який становить джерело всього
існуючого. Отож, найбільшою реальністю володіє Слово Боже. Антична думка тлумачила космос,
середньовічна – Святе Письмо, звідки народжується християнська екзегетика.
Окрім Діонісія Ареопагіта, філософській думці Середньовіччя близькою є ще одна постать –
Філона Александрійського (25р. до Р. Х. – 40 р. н.е.), який також жив на зламі двох епох і
наголошував на тому, що грецька філософія і біблійна мудрість мають одне джерело – Божий розум,
Логос. Думка еллінів – це людське відтворення Слова, Біблія – його безпосередня явленість.
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Осягнення Бога – екстаз, надрозумне споглядання. Логос Філон трактує як царство ідей, що дорівнює
Божим думкам і вважає людський розум відображенням Божого Логосу.
Тогочасна християнська апологетика ставить питання про правомірність використання здобутків
античної філософії для тлумачення християнської істини. Наприклад, Іустин Філософ вважає грецьку
філософію мудрістю, але значно нижчого рівня, порівняно з християнською. Таку ж позицію
займають Татіан, Афінагор, Теофіл, Мінуцій Фелікс та ін.
Таким чином, звернення до античної спадщини стимулювало не стільки діалог, скільки полеміку з
античною системою цінностей та орієнтирів.
Твори апологетів відзначаються рафінованістю думки, вмінням вступати у полеміку, знаходячи
гідні аргументи на захист власної позиції, обізнаністю і філософським світоглядом.
Міркування друге: цілком завершена тріадична термінологія вказує на час після 362 р. Слово
іпостась тут уживається у плані індивідуальності і протиставляється усій сукупності загальних або
родових властивостей.
Наголосимо на тому, що проблему тріади вирішували не лише неоплатоніки. Задовго до них цю
проблему порушили піфагорійці і платоніки, у яких число три було священним. В індуїзмі існувала
універсальна тріада – тримурті, що являла собою три персоніфіковані модальності абсолюту.
У християнській філософській думці поняття триєдності розглядається співвідносно до людського
існування.
У людському бутті розрізняються три полюси: дух, душа, тіло. Цей трихотомічний погляд на
людину, характерний для християнської антропології, започаткований ще апостолом Павлом (1 Кор.
15.50), учнем якого, за свідченням Євангелія (Діян.17.34), був Діонісій Ареопагіт "суддя афінського
ареопагу, який був навернений до християнсатва ап. Павлом і став, за свідченням церковного історика
Євсевія, першим єпископом Афін." [9: 94]. Маючи класичну філософську освіту і високе становище у
суспільстві, Діонісій Ареопагіт, поза всяким сумнівом, використовував свій дар для служіння Істині.
У творчості Діонісія Ареопагіта експліковано не лише вимір сакрального, а й вимір людського.
Діонісій уперше у філософській думці ставить людину обличчям до свого Творця. Він не поділяє
дуалістичного вчення Платоніків, які протиставляли душу і тіло, а захищає християнський погляд на
людину: людина створена як єдність душі і тіла, будучи творінням Божим, підпорядкована духу
Божому.
Протоієрей Іоанн Мейєндорф пише про те, що заслуга автора "Аеропагітиків" полягає в тому, що
він " раз і назавжди вийшов за межі платонічних поглядів" [10: 342].
У системі Богопізнання шлях до Бога, за Діонісієм Аеропагітом, складається з двох ступенів –
очищення, або катарсису, і "виходу із себе", або екстазу. Неоплатоніки обмежувалися катарсисом, для
Діонісія Ареопагіта другий ступінь є необхідним: душа "виходить із себе" для зустрічі з Богом. Цей
"вихід" – постійне і безкінечне наближення до Бога, буття якого невичерпне.
У праці "Про церковну ієрархію" Діонісій Ареопагіт підкреслює мету ієрархічної будови світу, яка
полягає у можливості уподібнення творіння Богу, своєрідного "Богонаслідування". Динамічний рух
творіння до Бога і передає слово ієрархія. "Якщо хтось промовляє слово ієрарх, він говорить про
обожнену і божественну людину, яка оволоділа всім Священним знанням" (Дионисий Ареопагит. О
небесной иерархии;1.3) Діонісій Ареопагіт, звеличуючи таким чином людину, робить акцент на її
духовному началі.
Необхідно вказати на ще один, – а у плані висвітлення сутності філософських пошуків Діонісія
Ареопагіта, найбільш вагомий аргумент, яким постійно оперує автор: Бог у Діонісія Ареопагіта
завжди залишається невичерпною повнотою, а в неоплатоніків ця повнота вичерпується в міру
сходження на нижчий онтологічний ступінь.
Християнська філософська думка, репрезентована творіннями Діонісія Ареопагіта, постійно і
неухильно постулює думку про те, що акт творіння – це нічим не обумовлене Божественне діяння, а
не як дещо небхідне. Бог творить світ за власною волею, свідомо. У неоплатоніків Єдине не діє
свідомо, не прагне, не планує, не вибирає, не відчуває турботи про створене. Наприклад, у Плотіна
Божественна діяльність – це непередбачуваний, спонтанний процес.
І врешті, поняття іпостась у неоплатоніків і християнстві мають цілком відмінне змістовне
наповнення. Неоплатонізм розрізняє три іпостасі – ум, душу і матерію. Іпостасі є не чим іншим, як
формами або виявами буття які еманують з абсолюту. Проте, на відміну від абсолюту (Єдиного), вони
щораз менш досконалі і мають у собі менше єдності. Духовний світ ума є світом ідеальним, другою
іпостассю є психічний світ, що існує як єдина душа світу, в якій містяться індивідуальні душі. Світ
душ є еманацією ідеального світу. Кінець еманаційного процесу знаменує третя іпостась – матерія. У
ній вичерпується досконалість і творча сила.
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У християнстві під словом іпостась розуміють персону, особу. Монізм християнського
світовідчуття виражений як єдність (у розумінні єдності, нерозчленованості трьох ликів Бога: Бога –
Отця, Бога – Сина і Бога – Духа Святого). Ці іпостасі – рівновеликі та рівнозначимі.)
Доречним у плані зіставлення християнської моделі теоцентризму та концепції абсолюту в
неоплатоніків є висновок В. Татаркевича про те, що "неоплатонізм творив нову еманаційну форму
пантеїзму" [11: 208], яка суголосна язичницькому світопереживанню і постає світоглядною антитезою
християнства.
Беззаперечним в історико-філософській думці є твердження про еклектизм елліністичної
філософії, однією з гілок якої був неоплатонізм. Античний еклектизм, прагнучи оновити язичницьку
філософію античності, асимілює в тому числі й ідеї християнства. Чого вартий той факт, що
засновником неоплатонізму є Аммоній Саккас, у минулому – християнський Богослов і катехізатор,
який не міг не використати набутого досвіду для своїх майбутніх праць.
Слушним є зауваження Р.Кареліна про те, що "сам неоплатонізм, як світогляд, не виходить за межі
класичного платонізму. У ньому лише дещо пом’якшено платонічний дуалізм духа і матерії. Немає ні
однієї ідеї у платоніків, яка б у тому чи іншому вигляді не мала місця у платоніків і піфагорійців, а
філософська розробка неоплатонізму відбувалася під впливом християнства" [виділ. – С.Г ] [7: 190]
Цілком логічно припустити, що не Діонісій Ареопагіт скористався текстами Прокла Діадоха, а саме
останній використав "Аеропагітики" як джерело власної філософської наснаги.
Зважаючи на гостроту боротьби християнської та язичницької світоглядних платформ, у якій у
часи правління Діоклектіана, Юліана Відступника політичну перемогу отримувало язичництво,
можна зрозуміти, чому ім’я Діонісія Ареопагіта "загубилося" в історичному плині, а швидше свідомо
було вилучено з тодішнього наукового обігу. Приклад такого способу усунення конкурентів у науці
відомий, як і відомі випадки наукового плагіату, тим паче, у контексті досліджуваного явища здається
абсолютно зрозумілим, чому у Прокла Діадоха та Діонісія Ареопагіта багато не лише спільногоу
текстах, а навіть ідентичного. Людина церковного сану та святості, Діонісій не міг "позичати" чужого,
бо це порушення християнської заповіді "не укради".
"Чому сьогодні не можна припустити, що язичницькі філософи перших століть нашої ери щось
запозичили у християн?", – запитує архімандрит Рафаїл Карелін [7: 189] і звертається до того факту,
що Юліан Відступник провів реформу правління жерців за зразком ненависної йому християнської
церкви.
І, врешті, ще один сумнів стосовно авторства "Містичного Богослів’я": жоден церковний автор до
початку VІ ст. не згадує про існування "Ареопагітик" [5: 481]. Однак ми знаємо, що під час
організованого гоніння на християн назавжди зникло більшість пам’яток давньохристиянської
літератури. Та це не доказує того, що вони взагалі не існували.
І, насамкінець, чи не найсуттєвіша відмінність неоплатонізму і християнства полягає в тому, що
неоплатонізм трактує Логос як божественний розум. У Діонісія Ареопагіта зовнішнє слово наближене
до внутрішнього Логосу і є баченням (провидінням), а не розмислом.
Власне, ці міркування мають глибокий стосунок до розуміння тих провідних принципів, на яких
заснована філософська думка острозького книжництва.
Острозькі православні традиціоналісти-полемісти орієнтовані на містичний досвід християнства і,
передусім, на "Містичне богослів’я" Діонісія Ареопагіта, а не на неоплатонізм Псевдо-Діонісія, а
також на біблійні та візантійські джерела, які за своєю суттю відмінні від неоплатонічних.
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Гуменюк С.Н. Истоки традиционной духовности в контексте острожского книгоиздательства:
неоплатонизм или христианская апологетика?
Статья посвящена исследованию истоков традиционной духовности в контексте острожского
книгоиздательства. Дискутируется тезис о неплатонической основе творчества Дионисия
Ареопагита, которая является базой философствования острожских традиционалистов.
Gumenyk S.M. The Sources of Traditional Spirituality in the Contex of Ostrog Booklearning:
Neoplatonism or Christian Apologetics?
The article is devoted to the research of sources of traditional spirituality in the contex Ostrog booklearning. The theses abayt neoplatonik basis of Dionisy Areopagit’s creativity is being disputed ideas of
philosophical ideas of Ostrog theaditionalis..
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МОВА ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ
У статті на основі історико-компаративістського методу відтворено основні підходи до соціальної
визначеності мови у перспективі європейської філософської парадигми. Надано історикогносеологічний аналіз співвідношення мови та мовлення, показано історико-філософські передумови
просторово-часової визначеності мови, розкрито сутність дихотомії мова/мовлення, представленої
у концепції Ф. де Соссюра, здійснено опис мови як специфічної соціо-природної системи.
Уже більш ніж століття однією з пріоритетних філософських дисциплін постає філософська
антропологія, об’єктом дослідження якої є сфера "власне людського" буття, природи людини та її
індивідуальності. Домінуючим при цьому постає антропологічний принцип, завдяки якому
здійснюється спроба пояснити феномен людини та оточуючого її світу, довести, що людина –
унікальний прояв життя взагалі, творець історії і культури. Антропологічне вчення виводить своє
розуміння людини й навколишньої дійсності із самого людського буття й через нього, а на роль
основного питання філософії представники цієї течії висувають актуалізоване І. Кантом
антропологічне запитання: "Що таке людина?".
Проте зазначене питання не нове для філософії взагалі, оскільки загальновизнаним є розуміння
людини як субстрату будь-яких форм соціальності, а остання неможлива без комунікативної
активності та комунікативного досвіду людства. Філософський зміст поняття суспільства як
соціальної єдності полягає у визначенні сукупності суспільних зв’язків, поєднуваних в одне ціле.
Загальновизнаним є аналіз типу суспільних зв’язків як матеріальних, духовних, конвенційних. Проте
людина як субстрат усіх форм соціальності відтворюється перш за все в процесі комунікативної
активності. Соціалізація суб’єкта відбувається на фоні засвоєння ним елементів мовної системи,
загальнолюдських культурних цінностей, які формуються шляхом взаємовпливу суб’єкта і
суспільства у безперервності комунікативного обміну. Комунікативна діяльність радом з предметною
діяльністю становить кардинальний рівень суспільства, фіксуючись у спільних ідеалах, уявленнях та
цінностях. Не викликає сумніву той факт, що одним з пріоритетних напрямків сучасних філософських
досліджень постає філософія мови взагалі, а також аналіз когнітивних аспектів мови зокрема.
Саме завдяки тому, що людина засвоює різноманітні елементи мовної практики,
загальнолюдських культурних цінностей, вступає у комунікативний обмін з суспільством і стає
можливої її соціалізація, перетворення на активного соціального суб’єкта. Мова перетворюється на
своєрідну універсалію, котра вибудовує соціальний простір, символічний спосіб комунікації;
одночасно, будучи безпосередньою даністю думки та знаково-символічною формою, саме мова являє
собою найвищий рівень просторової структури.
На думку К.-О. Апеля. комунікативна спільнота виступає структурним елементом будь-якої
"інтерсуб’єктивної угоди" та необхідною умовою "досягання консенсусу".
Також варто прислухатися до думки Е. Бенвеніста: "Язык представляет собой наивысшую форму
способности, неотъемлемой от самой сущности человека, - способности к символизации... Именно эта
способность свойственна человеку и делает его существом разумным... Способность к символизации
лежит в мыслительных функциях. Мышление - не что иное, как способность создавать представления
вещей и оперировать этими представлениями... Мысль не просто отражает мир, она категоризует
действительность, и в этой организующей функции она столь тесно соединяется с языком, что
хочется даже отождествить мышление и язык с этой точки зрения"[1: 28–30].
Не можна ігнорувати й думку К. Маркса про те, що мова – це безпосередня діяльність думки,
дійсна свідомість, яка існує практично. Завдяки цьому мова розуміється як думка у своїй
безпосередній даності, постає формою свідомої, мотивованої діяльності, тобто стало неможливим
тлумачення діяльності свідомості без урахування особливостей мовного функціонування.
Переломним моментом у філософському розгляді мовної проблематики стало потрактування
Е. Гусерлем людського буття як буття свідомості, це по-новому висвітлює роль мови. Згідно з
Е. Гусерлем, слова, по-перше, функціонують за аналогією з природними знаками (той, хто бачить
дим, очікує вогню), а також, по-друге, слова не лише позначають, але й виражають почуття та
бажання того, хто говорить. Це є психологічний бік мови, безпосередньо пов’язаний зі змістом
свідомості, але існує також і знаковий бік мови, яка, навпаки, жорстко опосередкований значенням.
Урахування всього вищенаведеного дало змогу створити соціальну філософію на ґрунті
дослідження мови та мовлення як специфічного зрізу індивідуальної та суспільної свідомості,
розкрити зв’язок усіх буттєвих форм універсуму, розглянути суспільство як комунікативну єдність.
Мова починає розумітися як апріорна форма людської свідомості. Такий аспект дослідження мовної
© Глухоман І.В., 2005
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проблематики спостерігаємо у працях В. фон Гумбольта, Е. Гусерля, М. Гайдеггера, К.-О. Апеля,
Д. Сьорля, Р. Якобсона, М. Бахтіна та ін. У подібному руслі створені концепції вітчизняних учених
А. Єрмоленка,
В. Копніна,
С. Кримського,
С. Кошарного,
Є. Лєднікова,
М. Поповича,
В. Табачковського.
Мета статті: на основі історико-компаративістського методу відтворити основні підходи до
соціальної визначеності мови у перспективі європейської філософської парадигми.
Досягнення зазначеної мети вимагає реалізації таких дослідницьких завдань:
дати історико-гносеологічний аналіз співвідношення мови та мислення;
показати історико-філософські передумови просторово-часової визначеності мови;
розкрити сутність дихотомії мова/мовлення, представленої у концепції Ф. де Соссюра;
здійснити опис мови як специфічної соціо-природної системи.
В історії філософії мови можна виділити декілька основних концептуальних підходів стосовно
розуміння сутності, специфіки та функцій мови. Перший з них, пов’язаний з необхідністю з’ясування
сутності слів, виявлення їхнього походження, відомий під назвою семантичної парадигми. Він
починається у філософії Платона та Аристотеля. Згідно з Платоном (діалог "Кратіл"), "імена" не є
адекватним засобом пізнання світу речей, основу якого утворює світ ідей. Останній розпадається на
різноманітні складові одразу, як тільки стає об’єктом осягнення за допомогою мови, і ці частини вже
неможливо поєднати у єдине ціле.
Пізніше ця парадигма проходить крізь філософію стоїцизму, також знаходить у філософії
У. Оккама, М. Кузанського, Б. Спінози. На довгі століття головна увага при розгляді мовної
проблематики приковується до поняття імені, визначення ієрархії найменувань.
Механістична революція Нового часу, домінування просторово-часової картини світу,
утвердження раціоналізму обумовлює нові принципи розгляду мовної проблематики: на зміну
семантичній парадигмі приходить синтаксична, головна увага приділяється не іменам (суб’єктам
висловлювань), а предикатам, у яких одночасно іманентно наявні виміри – семантичний,
синтаксичний та прагматичний. Найхарактернішими представниками можна вважати Б. Рассела,
Л. Вітгенштайна, Р. Карнапа.
Зупинимося більш детально на ідеях Л. Вітгенштайна, адже для нього характерною є думка про те,
що для людини межі її мови визначають межі її світу, тобто первинною вихідною реальністю постає
саме мова. Вся атомарна структура світу сконструйована за аналогією до мови, призначення
атомарних фактів полягає у тому, щоб надавати обґрунтування істинності атомарних речень.
Пояснюється це тим, що дійсність співвідноситься з реченням, а речення має сенс незалежно від
фактів. "Если элементарное предложение истинно, то соответствующее событие существует, если же
оно ложно, то такого события нет" [2: 30].
У "Логіко-філософському трактаті" постійно простежується прагнення до злиття, ототожнення
мови та світу, оскільки логіка заповнює світ, тому межі світу є і її межами. "То обстоятельство, что
предложения логики – тавтологии, показывает формальные – логические – свойства языка, мира"
[2: 56]. Логічний висновок тут очевидний: мова не є лише засобом, за допомогою якого говориться
про світ, вона – зміст цього світу, більш того – сам світ, бо світ є тим, що ми про нього говоримо.
"Субъект не принадлежит миру, а представляет собой некую границу мира" [2: 56]. Таким чином,
Л. Вітгенштайн та його послідовники вважають мову єдиною безпосередньо доступною реальністю, а
світ постає для них лише емпіричним змістом того, що про нього говориться. Структура світу
визначається структурою мови.
З іншого боку, на початку минулого століття набирає сили й прагматичний підхід, представлений
та обґрунтований Ч. Пірсом, Дж. Д’юї, Ч. Джемсом. Перша методологічна установка, яку варто
навести, полягає у тому, що світ, реальність розуміється суб’єктивно. "Fons et origo усієї реальності як
з абсолютної, так і з практичної точки зору є суб’єктивним, бо це ми самі... Реальність, починаючи з
нашого Я, поступово розповсюджується на всі об’єкти, які є цікавими для нашого Я, а потім і на ті,
що постійно пов’язані з ними...
Це наші життєві відношення... Таким чином, ми можемо зробити важливий висновок про те, що
наша власна реальність – це почуття нашого власного життя, якими ми володіємо у будь-який
момент, є основою нашої віри. Це так само достовірно, як достовірно те, що я існую – такою є
найвища гарантія буття усіх інших речей... Світ живих реальностей, на противагу нереальностям,
укорінений в Я, яке розглядається як активний та емоціональний термін" [3: 296–297].
Доповненням до цього є ідеї Д. Д’юї, стосовно того, що людське життя складається із множини
ситуацій, тому будь-який конкретний об’єкт, будь-який процес – це лише органічна частина ситуації.
Існування ізольованого об’єкта неможливе хоча б тому, що його "ізоляція" від інших є результатом
активної процедури "нейтралізації" тих зв’язків, що дають йому право на існування. Щоб стати
цікавим для пізнання, окремий предмет має бути пов’язаним із суб’єктом, що пізнає, та увійти у
контекст пізнавальної ситуації, котра розуміється як проблемна. "Ми живемо та діємо у зв’язку з
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існуючим оточенням, а не у зв’язку з ізольованими об’єктами, навіть якщо якась окрема річ може
мати визначальне значення для того, щоб визначити спосіб відповіді на оточення у цілому" [4: 129].
Призначення дискурсивного мислення, таким чином, полягає у тому, щоб готувати відповіді на
"оточення".
Розгляд зазначеної проблематики буде неповним без згадки концепцій Ф. де Соссюра та
Л. Ельмслева. Значення ідей Ф. де Соссюра для сучасного мовознавства надзвичайно важливе, досить
навести висловлення Е. Бенвеніста, який стверджував, що саме завдяки Ф. де Соссюру "...лингвисты
осознают, что их дело - посредством адекватных приёмов изучать и описывать актуальную языковую
реальность, не примешивая к описанию, которое должно быть синхронным, никаких априорных
теоретических или исторических допущений, а анализировать язык в рамках его собственных
формальных элементов" [1: 23]. Соссюрівська методологія – розрізнення мови та мовлення, синхронії
та діахронії, визначуючого та визначуваного – вивела лінгвістику за межі мовознавчої дисципліни,
була запозичена іншими гуманітарними науками, знайшла широке застосування і у філософських
концепціях мови.
На думку Ф. де Соссюра, поняття мови не збігається з поняттям мовної діяльності взагалі,
оскільки мова – це лише певна частина, хоча й важливіша, мовленнєвої діяльності. Мова є соціальним
продуктом, сукупністю необхідних умовностей, прийнятих певною спільнотою, для того щоб
забезпечити реалізацію, функціонування здатності до мовленнєвої діяльності, що існує у кожного
носія мови. Учений вважає, що мова утворює собою систему, оскільки складається із формальних
елементів, які поєднуються у певні комбінації відповідно до вимог структури. Структура являє собою
певні типи відношень, призначення яких полягає у тому, щоб бути основою для поєднання елементів
та одиниць певного рівня. "Каждая единица системы определяется при этом совокупностью
отношений с другими единицами и оппозицией, в которые она входит; единицы есть сущность
относительная и оппозитивная" [5: 24]. Завдяки такому підходу спрощується питання про
співвідношення двох планів у мові – плану вираження та плану змісту, або визначуваного та
визначуючого. Мовний знак пов’язує не річ та її назву, а поняття та акустичний образ. Ці два
елементи пов’язані між собою та передбачають одне одного. Але, якщо називати знаком поєднання
поняття та акустичного образу, виникає суперечність, оскільки знак як ціле стає можливим лише
завдяки наявності чуттєвої сторони. Цієї трудності можна уникнути, якщо зберегти слово знак для
позначення цілого та замінити терміни поняття та акустичний образ відповідно термінами
визначуване та визначуюче. "Эти два термина имеют то преимущество, что отмечают
противопоставление, существующее как между ними сами, так и между целым и частями этого
целого. Что же касается термина "знак", то мы довольствуемся им, не зная, чем его заменить, так как
обиходный язык не предлагает никакого иного подходящего термина" [5: 70].
Це теза Ф. де Соссюра піддається критиці Р. Якобсоном, котрий зауважує, що зв’язок між
послідовним рядом фонем та значенням є необхідним, але лише у тому випадку, коли існує
необхідний зв’язок між двома аспектами знака, у цьому випадку асоціація базується на суміжності і,
відповідно, на зовнішніх взаємовідносинах, а асоціація, що базується на схожості (внутрішніх
взаємовідносинах), є лише випадковою. Але, незважаючи на критику Р. Якобсона, значення ідей Ф. де
Соссюра важко переоцінити.
Саме завдяки працям Ф. де Соссюра стало остаточно зрозуміло, що проблема мови не є
внутрішньою проблемою лінгвістики, мова як визначальна категорія лінгвістики не може бути
теоретичним образом визначена лише у рамках лінгвістики, для її визначення необхідно вийти на
метарівень, у сферу філософських питань лінгвістики. Пояснюється це тим, що мова розуміється як
знання тих правил та навичок, на яких базується мова, тобто поняття мови ототожнюється з поняттям
структури знання.
Л. Ельмслев доповнює ідеї Ф. де Соссюра й виділяє у мові три плани – мовну схему, мовну норму
та мовний узус. Для нього мовна схема представляє мову як чисту форму; мовна норма – це мова як
матеріальна форма, яка хоча й визначається умовами соціальної реалізації, проте не залежить від
деталей цієї реалізації; мовний узус – це мова як сукупність мовних звичок конкретної людської
спільноти. Замість дихотомії Ф. де Соссюра мова/мовлення, Л. Ельмслев уводить дихотомію
схема/узус, що дає йому змогу формалізувати мову та соціалізувати мовлення.
Обидві ці дихотомії – мова/мовлення та схема/узус – не залишили сумніву у тому, що суб’єкт
повинен буту виключеним із числа предметів лінгвістичного дослідження. Це стало особливо
помітним у філософії структуралізму з його негативною реакцією на багатовікову традицію
розуміння людини мірилом усіх речей. Методологічні установки структуралізму були пов'язані із
зміною дослідницького курсу, де у центрі уваги опиняється не суб'єкт, а безособова структура. Звідси
основна ідея філософського структуралізму – не "буття", а "відношення", не суб'єкт, а структура.
Замість суб'єктів отримуємо форми, а не субстанції, тому не суб'єкт з його духовною здатністю і
спрямованістю до свободи та самовизначення виявляється у центрі уваги, а позбавлені свідомості,
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безособові структури. "Смерть суб’єкта" була однією з улюблених тем французького структуралізму
у 1960–1970-х рр. Особливо це проявилося у творчості Мішеля Фуко, який розвивав теорію авторства
та теорію епістем.
Мішель Фуко сміливо поміщає у центр своєї філософії не суб’єкта, а різноманітні дискурси, тому
людина у нього лише включається у дискурсивні сітки, а не творить їх із самої себе. Суб'єкт розуміється
лише як функція для групування дискурсів, для визначення джерела їх значень. У зв'язку з цим і
виникає теза про "децентрацію суб'єкта" та "смерть суб'єкта". Людина перестає бути хазяїном самої
себе, бути одночасно суб'єктом і об'єктом. Стає зрозумілим, що саме набір структур, по суті,
потенційно створює людину. Редукція людини до структур, що її оточують, характеризує сучасну
людину.
Мова виступає суб’єктом досвіду. У своїй "Історії безумства у класичну епоху" французький
філософ пише про мову, яка говорить немов би сама з собою, без суб'єкта, який промовляє, й без
співрозмовника. Саме тому в сучасному постіндустріальному суспільстві мова перетворилася на
самостійну силу, яка взаємодіє з "працею та життям" і робить сумнівним буття людини як автономної
суті. Людина помирає, лишаються структури - таким є висновок мислителя у "Словах та речах".
Зрозуміло, що йдеться про смерть людини як суб'єкта, активного начала, засновника смислів.
Минуле століття позначене виникненням також інтерсуб’єктивної парадигми, згідно з якою мова
постулюється як інтерсуб’єктивне комунікативне явище. Інтерсуб’єктивність виступає соціальним
феноменом, перетворюється на специфічну трансцендентальну форму. Представниками цієї
парадигми вважаються Е. Кассірер, М. Гайдеггер, Х.-Г. Гадамер, М. Фуко, Ж. Дельоз, Ж. Дерріда.
Наприклад, основою концепції мови Ж. Дерріда можна вважати дві тріади понять, відділених одна від
одної просторово-часовим континумом, – перша: "письмо" – "відмінність" – "слід" ("écriture" –
"différеnce" – "trace") і друга: "архе-письмо" – "розрізнення" – "прото-слід" ("archi-écriture" –
"différance" – "archi-trace").
Особливої уваги заслуговують доробки Х. Арендт, котра розглядає мовлення у ролі категорії, що
межує з дією, має соціальний характер і виступає як співвідношення мовної компетенції та
обумовлений нею життєвий досвід.
Таким чином, можна стверджувати, що феномен мови існує як специфічна соціо-природна
система, її роль у відтворенні когнітивних структур свідомості та можливості індивідуального і
соціального буття суб’єкта надзвичайно важлива. Мова постає абсолютною субстанцією комунікації,
а свідомість розуміється як мислення та мовлення, які протікають у часі. Усе це дає аргументацію на
користь того, що мова є не лише лінгвістичною, а, перш за все, лінгвістико-соціальною категорією.
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Глухоман И. В. Язык как предмет философской рефлексии.
В статье на основе историко-компаративистского метода воссозданы основные подходы
социального определения языка в перспективе европейской философской парадигмы. Представлен
историко-гносеологический анализ соотношения языка и мышления, показаны историкофилософские предпосылки пространственно-временного определения языка, раскрыта сущность
дихотомии язык/мышление, которая представлена в концепции Ф. де Соссюра, произведено описание
языка как специфической социо-природной системы.
Gluhoman I. Language as a Subject of the Philosophical Reflection.
In this article the main approaches of the social definition of the language in prospect European Philosophy
are made on the basis of historico-comparative method. The historico-gnosiological analysis is produced, the
historico-philosophical premises of the spatial and temporal definition of the language are displayed, the
nature of the dihitomy "language/thinking" which is presented in Saussure’s conception is exposed, the
determination of the language as a specific and natural system is made.
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ФІЛОСОФІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЯКОСТІ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
У статті зосереджено увагу на тому, що усвідомлення змістової сутності педагогічної професії,
механізмів і меж педагогічної дії народжує здібності ставити і вирішувати професійні задачі будьякого рівня складності – від практичних до методологічних. Це уможливлює пізнання на рівні
свідомості й підсвідомості таких складових педагогічної дії та її якісних характеристик, як
"кваліфікація", "компетентність", "педагогічна майстерність", "педагогічна техніка", "педагогічна
творчість".
Педагогічна якість – інтегральна характеристика, яка допомагає описати специфіку носія
педагогічної професії на фоні представників інших професійних сфер діяльності. Професійна дія з
виховання (учіння) відрізняється від повсякденних виховних (повчаючих) зусиль непрофесіонала
передусім тим, що утримує в собі особливе ціннісне відношення, що поєднує людей. Воно може
найбільше вирізнитися лише двома словами "учительство – учнівство". У момент усвідомленого
прийняття учасниками міжособистісної взаємодії ролей, які мають педагогічний смисл (прийняття не
просто в функціональному, але в життєвому, екзистенційному плані), це відношення задає певну
структуру будь-якому освітньому процесу. Професійно-педагогічна якість базується на особливій
особистісній установці людинотворення як змістово-смислове начало професійної діяльності. Ця
установка в поєднанні з вільним володінням певною предметною сферою уможливлює повноцінну
навчально-виховну взаємодію. Нарешті, це володіння специфічними технологіями, що дозволяють
продуктивно здійснювати виховання, учіння, а також інші види педагогічної діяльності, одержуючи
стійкі позитивні результати.
Питання про розвиток професійно-педагогічної якості набуває особливої актуальності в сучасній
ситуації, яка характеризується: відсутністю законодавчої бази, що регламентує становлення і
розвиток системи неперервної педагогічної освіти; формуванням вільного ринку освітніх послуг у
сфері додаткової професійної освіти (недержавні заклади, фірми, вузи), що створюють ситуацію
конкуренції і вимагають якості підготовки слухачів при відсутності державного стандарту останньої;
глобалізацією освітнього простору, що народжує спільність професійної проблематики працівників
освіти і можливість доступу до будь-яких інформаційних масивів; формуванням у межах ноосферигенезису професійно-педагогічного співтовариства, носія принципово нової освітньої культури, яка
фіксується на рівні міжнародних документів про освіту й культуру, що проголошують спільність
таких принципів діяльності у сфері освіти, як гуманізація, гуманітаризація, демократизація,
толерантність, неперервність та інші; виробленням культурної, концептуальної, технологічної
множинності підходів до вирішення проблем освіти, що вимагає професійно-особистісного
самовизначення і соціальної відповідальності за свій вибір.
Грані соціальних виявів професійно-педагогічної якості (ППЯ) зазвичай описуються за допомогою
таких відомих категорій, як "кваліфікація", "компетентність", "педагогічна майстерність",
"педагогічна техніка", "педагогічна культура", "компетенція", "педагогічна творчість".
Кваліфікація і компетентність – своєрідні соціально-трудові характеристики, які задають межі й
рівень функціональних дій у професії. Вони визначені нормативно і контролюються соціумом у ході
різних атестаційних актів.
Кваліфікація формально зумовлюється типом одержаної освіти та документами, що дають право
на роботу зі спеціальності, а також основи для присвоєння висхідного тарифного розряду.
Кваліфікаційна характеристика спеціаліста так чи інакше пов’язана з рівнем його освіченості й
формує деякі кваліфікаційні очікування, в тому числі і з приводу технологічної готовності до
виконання певних функцій. Однак сам по собі документ про освіту не дає гарантії якості наступної
роботи.
© Зязюн І.А., 2005
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Компетентність можна схарактеризувати як здатність вирішувати професійні задачі певного
визначеного класу, що вимагає наявності реальних знань, умінь, навиків, досвіду. Вона виявляється у
практиці професійної діяльності як системна характеристика і має чітко визначену структуру.
Компетентність може мати кількісний вимір, зокрема з допомогою виокремлення рівнів. Так само
може визначатися якість, наприклад, соціальна, методологічна, технологічна й інші. Професійнопедагогічна компетентність відбиває готовність і здібність людини професійно виконувати
педагогічні функції згідно із прийнятими у суспільстві на цей час нормативами і стандартами. Саме
тому поняття компетентність має конкретно-історичну визначеність і може оцінюватися лише у
практичній діяльності.
Якщо кваліфікація і компетентність є нормативними характеристиками спеціаліста, то поняття
"педагогічна культура" і "педагогічна майстерність" указують, у першу чергу, на специфіку суб’єкта
педагогічної діяльності, на своєрідність і унікальність його особистого внеску в розвиток освіти.
Педагогічна майстерність визначається рівнем цілісності буття і самореалізації у професії. Вона є
своєрідним підсумком розвитку людини, що виражає досягнення чи повноту професійної якості.
Особлива риса педагогічної майстерності – усвідомлення механізмів успішності своєї праці, себе як
специфічного "інструмента" роботи з людиною.
Повнота усвідомлення глибин професії, механізмів і меж власної діяльності, будучи однією із
суттєвих ознак майстерності, народжує здібності ставити і вирішувати (у межах своєї компетенції)
професійні задачі будь-якого рівня складності – від прикладних до методологічних. Це уможливлює
передачу своєї майстерності іншій людині. Форми передачі досвіду різноманітні, різноаспектні, але у
будь-якому випадку в них обов’язково присутні не просто описання, демонстрація, але й передача
смислу, принципів, ціннісних установок, технологій педагогічної праці, що забезпечують
відтворювання професійних дій іншими. Убираючи в себе зміст кваліфікації і професійної
компетентності, існуючи в історично заданих, а отже, перехідних формах, педагогічна майстерність
характеризується вміннями реалізувати у професійній сфері цінності й життєві смисли індивідуальноунікальним шляхом. "Ухід" чи "вихід" у стан майстерності знаходиться у свідомих і підсвідомих
глибинах людини, у просторі суб’єктивної реальності. Педагогічна майстерність розпочинається з
переведення творчих, людиноутворювальних зусиль на себе, на свою діяльність, на свій досвід, на
свою індивідуальність. Тому поступ до майстерності завжди має професійно-виховну і самовиховну
цілеспрямованість.
Питання про педагогічну майстерність – це питання про якість "інструмента", тобто про людську
якість педагога і про якість його життя, її відповідності проповідуваним людським ідеалам. На рівні
досягнення майстерності виникає особлива властивість професійної діяльності, вираженої мірою
здатності інтегруватися з будь-яким науково-практичним контекстом, будь-яким досвідом, будь-якою
інформацією, перетворюючи її на джерело, засіб вирішення професійних задач і власного
професійного зростання. Майстерність – це особливий стан, який уможливлює рівень професійної
свободи вчителя, педагога, вихователя, керівникові навчального закладу, визначаючи межі
можливого і внутрішньо дозволеного в педагогічній реальності. Його можна розглядати як своєрідну
етичну міру професійної дії. Майстерність надає педагогові свободу за рахунок осмисленого
оволодіння широким технологічним діапазоном, здатність до вибору стратегії (зовнішня свобода дій);
наявності сили духу і волі (внутрішня свобода). Внаслідок цього буття майстра завжди технологічне у
своєму виховному упливові на оточення.
Якщо кваліфікація, компетентність, майстерність – це характеристики одиничного носія професії,
то культура твориться багатьма людьми, внутрішньо поєднаними за якимись ознаками. У зв’язку з
цим педагогічна культура вимагає точності контекстного визначення. Індивідуальна педагогічна
культура завжди похідна від досвіду суб’єкта більш значущого масштабу і вбирає в себе його
специфіку. Можна, наприклад, говорити про західну чи східну педагогічну культуру, розглядати
особливості технократичної, гуманітарної, традиційної, класичної, постмодерністської чи іншої
культури. Разом із тим, кожен індивідуальний чи сукупний носій освітнього досвіду здатний стати
творцем культурних форм, що несуть у собі відбиття своєрідності й рівня розвитку його
внутрішнього світу.
Не можна не згадати ще одне поняття, пов’язане з аналізом категорії професійно-педагогічної
якості. Йдеться про компетенцію. Під компетенцією тут розуміється простір соціально-професійного
впливу, визначений посадою, соціальним статусом, службовим функціоналом спеціаліста.
Трапляється так, що сфера компетентності не завжди співпадає з рівнем кваліфікації чи
компетентності працівника, з його професійним досвідом. Вона може бути ширшою чи вужчою від
його реальних можливостей, у тому числі й технологічних. У цьому випадкові результативність
професійно-педагогічної діяльності безсумнівно знижується.
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Поява державних стандартів загальної, середньої спеціальної і вузівської освіти формує ситуацію
суміщення дослідницької домінанти у вивченні системи неперервної педагогічної підготовки у
напрямку способів збільшення міри суб’єктності майбутніх спеціалістів у процесі свого
саморозвитку, а також вивчення процесів саморегуляції в системі професійного становлення і пошуку
інноваційних технологій підготовки. Значно менше уваги приділяється безпосередній розробці
інваріантної структури змісту підготовки, ізоморфній реальній проблематиці професійно-педагогічної
діяльності на кожному з етапів професійного становлення.
Основні проблеми, що заважають неперервності у нарощуванні професійно-педагогічної якості,
які стають очевидними при вивченні існуючої практики професійної підготовки в усіх її ланках,
можна звести до наступного.
На даний час не існує реальних передумов забезпечення неперервності на рівні спадковості змісту,
оскільки наявна серйозна неузгодженість при переході від етапу загальної, до середньої спеціальної
чи вищої освіти. Немає взаємозв’язку між результатами вузівської освіти і змістом подальшого
підвищення кваліфікації. Не створено механізмів нагромадження інформації про професійне
становлення спеціаліста на рівні адміністративно-методичних і управлінських служб. Разом з тим,
реалізація принципу неперервності багато в чому пов’язана з можливістю нарощування, інтеграції
інформації про професійний поступ на індивідуально-особистісному рівні у певній логічній
послідовності і структурі. Проблема неперервності професійного становлення кадрів системи освіти
може розглядатися в:
а) логіці становлення суб’єкта професійно-педагогічної діяльності;
б) контексті перспективи нарощування повноти об’єму професійно-педагогічної культури на
суб’єктному рівні;
в) плані формування нормативного інформативно-змістового простору професійного зростання
для кожного зі ступенів неперервної освіти.
На основі рефлексії із приводу досвіду підготовки педагогічних кадрів можливі передбачення про
розмежування стратегічних шляхів забезпечення неперервності розвитку професійно-педагогічних
якостей на кожному з етапів професійного учіння.
Орієнтиром на етапах середнього спеціального і вузівського професійного навчання повинна бути
пріоритетна модель професійно-педагогічної компетентності в силу універсальності цього поняття і
можливості його варіативного наповнення у відповідності з теоретичним і практичним досвідом,
сформованим у тому чи іншому регіоні.
Якщо визнати, що смислом педагогічної професії і базовим компонентом педагогічної якості є
орієнтація на людину, це вимагає зміни існуючої стратегії підготовки і орієнтації в роботі зі
студентом на його безумовну здатність підняти себе до рівня творчої діяльності в системі "людина –
людина". При цьому в центрі уваги стає розвиток у майбутнього спеціаліста здібності до
пробудження в іншому людської сутності, поєднаної з установкою на постійне професійноособистісне самовдосконалення, професійне самовиховання. Можливість побудови активної позиції
виникає на основі теоретичного осмислення себе, своєї діяльності, своєї взаємодії з педагогічною
реальністю. Це веде до трактування особистості майбутнього вчителя як саморозвиваючої,
саморегулюючої системи, цілеспрямована активність якої в педагогічній сфері піднімається до рівня
свідомої ціннісної вибірковості діяльності.
Зміст професійно-педагогічної підготовки у цьому варіанті постає як динамічне системне
утворення, об’єм і глибина якого в основному визначаються інформаційними потребами студента,
спрямованими на освітню сферу. Постійна персоніфікація висхідного базового змісту і учіння в
індивідуально-пошуковому режимі підпорядковані логіці формування студента як суб’єкта
професійної життєдіяльності. У міру учіння він бере активну участь у процесі модифікації змісту
підготовки на рівні осягнення смислів, доцільності, логіки, способів здійснення своєї професійної
діяльності. Сутність подібного підходу, який можна назвати індивідуально-креативним, полягає в:
орієнтації підготовки на самореалізацію (автокреацію) майбутнього вчителя у професійній сфері;
ціннісно-смисловому розумінні вчителя як педагогічної індивідуальності, задача розвитку якої
вирішується в ході учіння; моменті творення вихователя з кожного студента шляхом актуалізації його
сутнісно-родової здатності й потреби у виконанні виховних функцій; цільовій установці на
формуванні особистості креативного типу, для якої педагогічна творчість, "вихід за усталені
стереотипи" стає способом професійного буття; варіативно-пошуковому характері процесу
підготовки, де активними "співучасниками" формування змісту учіння є самі студенти.
Системне осмислення логіки поступу майбутнього вчителя у професії уможливлює побудову
процесу учіння від методології до методики, від абстрактного уявлення про педагогічні реальності до
конкретного ознайомлення з різноманітністю їх форм; від цілісного бачення педагогічного процесу до
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його окремих структурних компонентів; від принципів виховання й учіння до реальної педагогічної
дії, зумовленої цими принципами. При переході від етапу до етапу необхідне дотримання логіки:
розвитку вчителя як суб’єкта професійно-педагогічної діяльності; формування особистісної
диспозиції згідно зі здібностями професійної поведінки вчителя в межах гуманітарної парадигми і
гуманістичної концепції освіти; розвитку професійно-педагогічної якості.
Активна участь майбутнього педагога в конструюванні індивідуально-смислової лінії просування
у професії – одна з важливих передумов формування культури професійно-особистісного розвитку в
системі неперервної освіти, орієнтиром для якої може стати структура професійної компетентності.
Досвід рефлексії, зверненої на різні об’єкти, в першу чергу – на власну діяльність, свої особистісні
вияви в педагогічній позиції дають студенту методологічний ключ до наступної самостійної роботи з
самовдосконалення, дозволяючи грамотно формувати інформаційний запит до педагогічної науки,
історичного досвіду, педагогів, колег. Перелік принципів підготовки педагога в логіці
індивідуального креативного підходу включає:
1. Професійно-особистісне авансування, що спирається на факт наявності людиноутворювального
потенціалу в кожного індивіда і можливість його актуалізації у процесі вузівського учіння. Цей
принцип орієнтує на формування характеристик майстерності в досвіді, що передує безпосередньо
професійній діяльності.
2. Суб’єктивацію змісту, що передбачає індивідуально-пошуковий режим формування й
опанування змісту підготовки. Це відображає якісну зміну позиції студента в розвиткові суб’єктивних
якостей, пов’язану зі створенням відкритого соціокультурного контексту підготовки, що забезпечує
основу для інтеграції індивідуального знання і досвіду згідно з об’ємом світової і вітчизняної
педагогічної культури.
3. Інтеграцію педагогічної теорії і практики в індивідуально-особистісному досвіді при
випереджувальній ролі теоретичного знання, що відповідає тенденціям взаємодії теорії і практики,
забезпечуючи цілеспрямованість, прогностичність діяльності вчителя у постійно змінних освітніх
ситуаціях. Реалізація цього принципу пов’язана з ідеєю методологічного осмислення методики.
4. Креативність професійної поведінки, що орієнтує на підготовку вчителя в системі творчого
відношення до педагогічної реальності через створення індивідуально-креативних форм професійної
діяльності й відношень.
5. Рух від цілісних інтегрованих характеристик особистості педагога до конкретних умінь і
навиків, що пов’язано зі специфікою професії типу "людина – людина" і логікою формування
професійної поведінки із передбаченням динаміки у тріаді "відношення – свідомість – діяльність".
6. Випереджувальна парадигма, що забезпечує підготовку, прогностичну по відношенню до
змінної педагогічної реальності і актуального рівня професійної готовності.
На етапі підвищення кваліфікації провідним стає поняття професійно-педагогічної якості (ППЯ)
як відображення повноти сутності педагогічної професії. У відношенні до компетентності це більш
широке поняття, у структурі якого компетентність є лише однією зі складових. На цьому етапі
визначається
доцільність і можливість переходу до проблеми неперервності професійного
становлення і розвитку на рівні як індивідуального суб’єкта, так і сукупного (колективного,
корпоративного, групового, професійного співтовариства). Основною функцією підвищення
кваліфікації, як невід’ємної ланки неперервної професійної освіти, є розвиток і формування
професійно-педагогічної якості. Згідно з визначеною структурою можливими напрямками цього
процесу
стають: нарощування кваліфікаційного об’єму (набуття нових спеціалізацій,
перепідготовка); збільшення ступеня повноти структури компетентності; розширення сфери
компетентності (кар’єрне і функціональне просування, своєрідна "професійна експансія"); опанування
культурного досвіду різних суб’єктів, носіїв професійно-педагогічного досвіду; самовдосконалення у
поступі до майстерності (як вищому прояві професійної якості).
Цілеспрямованість розвитку ППЯ зумовлена внутрішніми установками, потребами, мотивацією
носіїв цієї якості, а також зовнішніми соціальними очікуваннями і вимогами. Неперервність
забезпечується спадковістю розвитку суб’єкта професійно-педагогічної діяльності, інформацією про
цей розвиток, а також наявністю системи його науково-методичного супроводу. Незворотність
формується за рахунок закріплення професійно-особистісних новоутворень у досвіді діяльності та
професійно-особистісних відносин через безпосереднє надання їм життєвості суб’єктом педагогічної
дії. В основу неперервності розвитку професійно-педагогічної якості може бути покладена логіка
становлення суб’єкта професійної діяльності (будь-якого масштабу); визначення і розгортання
структури професійної компетентності для кожної категорії працівників освіти; забезпечення
зовнішніх умов для ускладнення професійних задач, які вирішує суб’єкт. Передумовами реалізації
принципу неперервності в системі професійної освіти є:
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1. Інтеграція наукової і практичної підготовки при обов’язковому випередженні теорії і постійної
рефлексії із приводу соціально-педагогічного досвіду.
2. Матричне (структуроване) уявлення поля професійної активності (ППА) як змістового
орієнтиру у становленні ППЯ.
3. Інституціалізація варіативних форм нагромадження і представлення громадськості та
професійному співтовариству результатів професійного просування, поступу.
4. Можливість самовизначення на будь-якому з етапів професійно-особистісного розвитку на
основі типології професійної якості.
5. Створення професійно-розвивального середовища, яке дозволяє у віртуальному режимі
вибудовувати освітні траєкторії, адресно орієнтовані на становлення і розвиток конкретного суб’єкта.
Стратегія розвитку професійно-педагогічної якості в системі підвищення кваліфікації може бути
варіативною. Передусім – це передача досвіду, нагромадженого у професійному співтоваристві,
педагогічної культури, передусім, у досвід суб’єктивний. На цьому шляху відбувається розгортання
індивідуальної структури професійно-педагогічної якості. Набуває важливості проблема: що ж
доцільно проектувати для опановування конкретним суб’єктом із того, що нагромаджено колегами,
особливо еталонними носіями?
Наступним важливим напрямком розвитку ППЯ є опанування шляхів передачі іншим своїх
авторських напрацювань. Це може відбуватися: в системі розвивального професійного спілкування;
узагальнення досвіду; технологізації власної діяльності; опанування способів саморозвитку,
саморегуляції; культури інформаційного запиту; збереження здоров’я; пропедевтики професійноособистісної деформації (згорання); участі суб’єкта професійної діяльності в розвитку соціальнопедагогічної дійсності на рівні проектування й інноваційних перетворень.
Забезпечення розвитку професійно-педагогічних якостей
у сучасній системі підвищення
кваліфікації вимагає принципово іншої побудови системи підвищення кваліфікації та ідеології її
діяльності, а також зняття методичної монополії на певні освітні програми, навчальні посібники,
форми навчання. Необхідними для цього є:
1. Типологія програм підвищення кваліфікації, в основі якої є стадійність (етапність) професійного
становлення.
2. Чітко окреслені цільові установки програм, що визначають вид і форми прогнозованого
результату розвитку ППЯ.
3. Здатність ІПК забезпечити слухачам повноту інформації, що їх цікавить.
4. Формування кадрів ІПК нової якості, з використанням інформаційних менеджерів, здатних
надати слухачеві дані про ту інформацію, яка йому потрібна, з указівкою першоджерел; первинних
носіїв технологій, консультантів, готових надати науково-методичну підтримку в розробці всіх видів
освітніх маршрутів і траєкторій.
5. Здатність служб ІПК провести точну діагностику справжньої проблематики суб’єкта учіння для
формування адекватного рівня розвитку, передбаченого чітко визначеними освітніми маршрутами.
6. Сучасне технологічне оснащення, на базі якого моделюватимуться траєкторії розвитку ППК.
7. Прогнозування, одержання практичних доказів розвитку ППК у результаті опанування
освітнього маршруту (планування результату, адекватного освітнім цілям).
Особам, які працюють у системі підвищення кваліфікації з управління розвитку професійнопедагогічної якості, необхідно вміти: виокремлювати структуру і параметри, що дозволяють
відслідковувати динаміку її розвитку; прогнозувати напрямки і можливі результати розвитку;
оцінювати її результати за певними критеріями і показниками; інформувати слухачів про специфіку
підходу до організації учіння на основі управління якістю; забезпечувати передумови до соціального
визнання динаміки якості.
Вияви динаміки якості в ході підвищення кваліфікації у цьому випадку пов’язуватимуться з:
виявом здібності вирішувати типові проблеми, що раніше були відсутніми в досвіді (наприклад,
освоєння нового виду іспитів); опануванням нових видів діяльності чи змісту освіти (учіння,
виховання, підтримка, консультування, супровід, нові предметні сфери, різні вікові категорії,
варіативні програми, посібники, типи закладів); якісним перетворенням системи відношень;
кар’єрним просуванням (учитель, адміністратор, методист та інші); опануванням нових функцій
(класний керівник, соціальний працівник, вихователь); парадигмальним рухом (гуманізація,
технократизація).
Показниками успішності кожного з циклів учіння в рамках підвищення кваліфікації в цьому
випадку стануть поява у структурі суб’єктивного досвіду педагога: нових компонентів (самооцінки,
експертної оцінки і т. п.) у розвивальній (стимулюючій) дії в колективі учнів і педагогів; навиків
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успішного вирішення своєї проблематики в системі учіння і виховання; нових підходів до
використання засобів педагогічної технології у післякурсовий період.
Матеріал надійшов до редакції 10.11.2005 р.
Зязюн И.А. Философия педагогического качества в системе непрерывного образования.
В статтье сосредоточено внимание на том, что осознание содержательной сути
педагогической профессии, механизмов и границ педагогического действия рождает
способность ставить и разрешать профессиональные задачи любого уровня сложности –
от практических к методологическим. Это делает возможным познание на уровне сознания
и подсознания таких компонентов педагогического действия и его качественных
характеристик, как "квалификация", "компетентность", "педагогическое мастерство",
"педагогическая техника", "педагогическое творчество".
Zyazyon I.A. The Philosophy of Pedagogical Quality in the System of Continuous Education.
The article dwells on the essence of pedagogics as a profession as well as mechanisms and boundaries of
pedagogical moves which enable to set and handle both practical and methodological tasks of any complexity.
The understanding of the former enables to conceive such components and features of pedagogical moves as
qualification, competence, pedagogical skills and techniques, as well as pedagogical art.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ
КЛАСІВ
У статті розкрито основні поняття системного підходу, показано їх застосування у процесі
розробки системи формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх
учителів початкових класів.
На сучасному етапі розвитку суспільства суттєво змінюються вимоги до професійної підготовки
фахівців. При цьому зміст професійної освіти має відповідати системно-рольовій соціалізації людини,
а отже, включати не лише компоненти, що спрямовані на адаптацію особистості до певної професії, а
й допомагати індивідуалізації людини в професії і на життєвому шляху в цілому. Педагогічна наука
розв'язує проблеми, які вимагають комплексних зусиль педагогів, філософів, психологів,
кібернетиків. Це стало однією з причин застосування у педагогіці системного підходу. В той же час
не менше, ніж у процесі здійснення наукового аналізу, вміння використовувати принципи системного
підходу потрібні й педагогу-практику, людині, яка живе у багатовимірному світі, взаємодіє з багатьма
системами, вступає в системні стосунки з різними педагогічними об'єктами. Тому в процесі
професійної підготовки вчителя повинні формуватися компетентності як системи, які, у свою чергу, є
компонентами особистості в цілому. Для реалізації такого завдання необхідно розробляти відповідні
системи організації навчально-виховного процесу у вищій школі.
Системні дослідження у педагогіці ґрунтуються на теорії систем та її застосуванні, вагомий внесок
у розвиток якої зробили В. Афанасьєв, Л. Берталанфі, І. Блауберг, В. Садовський, Б. Юдін. У
педагогічних дослідженнях знаходять відображення ідеї системності в гуманітарних науках
(П. Гуревич, М. Каган та ін.), результати системних досліджень у психології (В. Крилов, Б. Ломов,
В. Міхєєв, В. Татенко, В. Шадриков та ін.). Доцільність системного підходу до вивчення
педагогічного процесу базується на таких його особливостях, які є характеристиками системи:
цілісність, цілеспрямованість, взаємодія окремих частин тощо. Питання застосування системного
підходу в педагогічних дослідженнях розробляються у дослідженнях В. Кушніра, І. Малафіїк,
Г. Назаренкова, А. Прокопенко, Л. Хомич та ін. Мета статті у контексті нашого дослідження системи
формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів початкових класів
полягає у визначенні основних понять системного підходу, які ми використовуємо при розробці цієї
педагогічної системи.
Аналізуючи визначення поняття "система", відзначаємо, що воно вбирає в себе такі поняття, як
"сукупність", "зв'язок", "компонент". У тлумачному словнику української мови сукупність
визначається як "неподільна єдність чого-небудь; загальна кількість, сума чогось" [1: 1214]. Оскільки
система є єдністю, то існує чинник, що об'єднує всі її частини, тобто частини, певним чином зв'язані
одна з одною, причому так, що утворюють єдине ціле. У цьому разі говорять про системоутворюючий
чинник, який взаємодіє з кожним компонентом системи, а також передбачає взаємодію між
компонентами системи.
Для характеристики системи ми будемо використовувати термін "компонент", який розуміємо як
таку частину системи, яка, взаємодіючи з іншими частинами, призводить до виникнення системної
властивості [2]. Отже, систему можна визначити як сукупність взаємодіючих компонентів. Проте
системна властивість залежить не лише від того, з яких компонентів складається система, але й від
того, як ці компоненти пов'язані, в якому порядку вони розміщені, як структуровані. Отже,
структура – це особливий спосіб зв'язку і взаємодії компонентів системи в ціле.
Кожна система створюється для виконання певної функції. Багатофункціональність пізнавальноінтелектуальної компетентності, яка є об'єктом нашого дослідження, визначається тим, що вона
реалізується у процесі вирішення низки завдань: аналітико-рефлексивних; конструктивних;
діяльнісних; корекційних.
Залежно від масштабу завдань, які розв'язує система, визначається її ієрархія. У контексті
дослідження системи формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів
початкових класів можна вибудувати таку ієрархію: система професійної підготовки майбутнього
вчителя початкових класів, система формування професійної компетентності вчителя початкових
класів, система формування пізнавально-інтелектуальної компетентності, пізнавально-інтелектуальна
компетентність як система, система форм, методів і засобів формування пізнавально-інтелектуальної
компетентності. Рівень ієрархії системи визначає зв'язки координації і зв'язки субординації. Зв'язки
координації – це зв'язки системи з іншими системами такого ж рівня ієрархії; у нашому випадку – із
системами формування інших компетентностей майбутнього вчителя (соціокультурної, етичної,
© ЗавінаВ.І., 2005
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комунікативної, інформаційної тощо). Зв'язки субординації – це зовнішні зв'язки; у нашому
дослідженні – це зв'язки із системою професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів.
Загальною властивістю систем є цілісність, яка дає їй можливість функціонувати у ролі окремого
якісно визначеного явища і передбачає розгляд об'єкта з двох боків: у співвіднесенні із середовищем,
зовнішнім оточенням і шляхом внутрішнього поділу самої системи з виділенням її компонентів,
властивостей, функцій та їх місця у межах цілого. Важливою властивістю системи є здатність
зберігати стан у процесі постійного руху, зміни і розвитку. Досягнувши певної стабілізації, цілісність
системи починає детермінувати подальший її розвиток.
У цілому при визначенні будь-якої системи варто дотримуватися такої послідовності: визначення
функції системи; визначення системоутворюючого чинника; встановлення компонентів системи;
встановлення рівня ієрархії (зв'язків координації і зв'язків субординації); розробка структури системи
і приведення у взаємодію компонентів системи (встановлення зв'язків між ними).
Процес формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів початкових
класів є дидактичною системою як штучно створений об'єкт, за допомогою якого забезпечується
управління процесом засвоєння системи теоретичних знань про пізнання, інтелект, мислення
особистості, і на цій основі відбувається розвиток пізнавальних сил, культури розумової праці,
формується потреба у самостійній та самоосвітній пізнавальній діяльності, розвивається здатність до
пошукової, евристичної діяльності. Дидактична система належить до педагогічних систем.
Дослідники під педагогічною системою розуміють "множину взаємопов'язаних структурних і
функціональних компонентів, за допомогою яких досягаються цілі навчання й виховання
підростаючого покоління і дорослих" [3: 10]. Проте у педагогічних дослідженнях спостерігаються
розбіжності у визначенні компонентів педагогічної системи. Наприклад, В.С. Безрукова [4] виділяє
такі компоненти педагогічної системи: колективи педагогів і учнів, цілі, педагогічні принципи, зміст
навчання і виховання, методи й організаційні форми спільної діяльності. На думку О.П. Ковальова [5], компонентами педагогічної системи є сукупність людей, які беруть участь у процесі учіння;
предмет учіння (суспільна культура); множина семіотичних структур, за допомогою яких
здійснюється кодування й накопичення інформації; сукупність людей, які перетворюють наукові
знання у доступні для учнів; компоненти управління, до яких віднесені: а) сукупність "фільтрів"
(програми, підручники, посібники тощо); б) способи досягнення цілей – засоби, форми, методи
педагогічного впливу; в) педагоги, які виконують ряд специфічних функцій.
Педагогічна система функціонує, якщо визначена її мета. При цьому мета, яка реалізується у
педагогічних системах, створює ієрархію: загальна мета функціонування педагогічної системи; мета
функціонування педагогічної системи на різних її рівнях існування; мета педагогічного процесу, який
здійснюється в його елементарних формах. Ми досліджуємо систему формування пізнавальноінтелектуальної компетентності вчителя початкових класів. Тому мета цієї системи полягає в тому,
щоб розвивати у студентів, майбутніх учителів готовність до здійснення пошукової, евристичної
діяльності, самостійного здобування нових знань, прийняття рішень, що забезпечить основу для
їхньої подальшої творчої педагогічної професійної діяльності. Мета, як образ того результату, що
очікується, є системоутворюючим чинником будь-якої педагогічної системи.
Мета оволодіння пізнавально-інтелектуальною компетентністю разом з її змістом, методами
навчання, засобами та організаційними формами навчання є компонентами системи формування
пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів. Між компонентами досліджуваної
системи існують внутрішні зв'язки. У понятті "зв'язок" втілено той факт, що зміна якої-небудь
властивості обов'язково призводить до зміни іншої властивості; зв'язок означає вплив одного явища
на інші та залежність цього явища, його розвитку від інших. Виходячи із змісту пізнавальноінтелектуальної компетентності (сукупність теоретичних знань, практичних умінь, навичок, ставлень,
досвіду, особистісних якостей учителя, що дозволяють здійснювати пошукову, евристичну діяльність,
самостійно здобувати нові знання, аналізувати діяльність учасників навчально-виховного процесу,
приймати рішення), визначаються й організаційні форми навчання, коли віддається перевага
поєднанню групових форм навчання з індивідуальними перед фронтальними формами організації
навчання.
І.В. Малафіїк, аналізуючи процес навчання як систему, відзначає, що пізнавальна взаємодія є
суб'єкт-об'єктною взаємодією, у якій учасники взаємодії мають різну природу: "Суб'єкт взаємодії
ініціює взаємодію. Ініціювання взаємодії суб'єктом пізнання виявляється у формі його активності.
Його активність виявляється в тому, що суб'єкт діє на об'єкт, виділяючи в ньому той бік, ту сторону,
яка в цей час цікавить суб'єкта… Інструменти впливу суб'єкта на об'єкт – це запитання, проблема,
задача. А вміння і навички, які він використовує, діючи на об'єкт, а також способи дій – це способи
досягнення цілей діяльності. Одержання відповіді, проміжні результати застосування інструментів
впливу – це зворотна дія, вплив об'єкта на суб'єкт" [6: 107]. Отже, до компонентів педагогічної
системи необхідно додати ще й тих, хто навчається, й тих, хто навчає. Розглядаючи процес
формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів початкових класів як
систему, ми визначаємо, що основою її утворення є ініціювання взаємодії викладача і студента у
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напрямку розвитку теоретичних знань, практичних умінь, навичок, ставлень, досвіду, особистісних
якостей студента, що дозволяють здійснювати пошукову, евристичну діяльність, самостійно
здобувати нові знання, аналізувати діяльність учасників навчально-виховного процесу, приймати
рішення, які є основою для самостійної та самоосвітньої пізнавальної діяльності вчителя. У взаємодії
викладача і студента між собою та з іншими компонентами системи проявляється єдність частин
системи заради досягнення інтегративної якості цілісної системи. Тому однією з умов ефективної дії
системи формування пізнавально-інтелектуальної компетентності студента є усвідомлення
викладачем потреби в організації спеціальної роботи, в основі якої є постановка проблеми, задачі,
спрямованої на розвиток цієї компетентності. Слід відзначити, що частина викладачів уважає, що
студенти мають достатньо розвинуті вміння вчитися, що це завдання вже розв'язане ще у середніх
загальноосвітніх навчально-виховних закладах, тому у вищій школі потрібно приділяти увагу лише
формуванню суто професійних компонентів. Якщо мова йде про учнів, то на початку взаємодії
суб'єкт не знає очікуваного результату. Коли ж ми говоримо про студента, майбутнього вчителя, то із
самого початку професійної підготовки необхідно чітко визначити для студентів очікуваний
результат, що може бути поданий у вигляді задачі, яку потрібно навчитися розв'язувати.
Розв'язуванню цієї задачі повинен бути присвячений весь процес професійної підготовки: від першого
до останнього курсу у ході вивчення всіх навчальних дисциплін та проходження педагогічних
практик.
Для досягнення поставленої мети викладач, як суб'єкт педагогічної взаємодії, має володіти певною
орієнтувальною схемою формування конкретної компетентності. Якщо стоїть мета формувати
пізнавально-інтелектуальну компетентність, то студенту має бути пред'явлена система знань про
сутність цієї компетентності, окремі її компоненти, перелік практичних умінь, навичок, ставлень,
особистісних якостей, що дозволяють здійснювати пошукову, евристичну діяльність, самостійно
здобувати нові знання, аналізувати діяльність учасників навчально-виховного процесу, приймати
рішення. Крім цього студенти повинні оволодіти способами досягнення поставленої мети: знати і
володіти методами розвитку та саморозвитку умінь пізнавальної діяльності.
Оскільки, з одного боку, метою системи формування пізнавально-інтелектуальної компетентності
вчителя є формування готовності до пошукової, евристичної діяльності, а з іншого боку, особистість
формується і виявляється в діяльності, то однією з педагогічних умов реалізації системи формування
пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки є
включення студентів у діяльність.
Як відомо, психологічну основу діяльності складає активний і свідомо регульований процес
взаємодії людини зі світом. У будь-якій діяльності людина має усвідомлювати мету своїх дій, уявляти
кінцевий результат, сприймати й оцінювати умови, в яких вона діє, обдумувати послідовність
операцій, прикладати вольові зусилля. Діяльність породжується потребами і спрямована на пізнання
та перетворення зовнішнього світу і самої людини. Тому організовуючи діяльність студентів із
формування пізнавально-інтелектуальної компетентності, викладач у першу чергу повинен викликати
у студентів потребу в розвитку відповідних якостей, показавши недостатність лише репродуктивної
діяльності для майбутніх учителів. Ця діяльність буде ефективною, коли відбуватиметься свідоме
перетворення студентами змісту компетентності, про який вони дізнаються у процесі як
репродуктивної, так і творчої діяльності, і форми її організації в ціле, коли буде вибрана стратегія
перетворення змісту компетентності в особистісне надбання. Це відбувається завдяки
переструктуруванню, перетворенню наявних знань, умінь, їх розширенню і поглибленню новими
знаннями і вміннями, здобутими при взаємодії з об'єктом, зі змістом пізнавально-інтелектуальної
компетентності.
Організація такої діяльності, як з боку викладача, так і студента, має здійснюватися на основі
управління, кожен цикл якого, як відомо, містить такі етапи: визначення цілей діяльності; розробка
способів діяльності, що спрямовані на досягнення цих цілей; реалізація вибраних способів діяльності;
одержання інформації про ступінь досягнення цих цілей і порівняння із запланованими;
конструювання і реалізація коригувального впливу на основі розходження між запланованим і
реальним ступенем досягнення цілей діяльності.
Наше дослідження також ґрунтується на ідеях особистісно-орієнтованої освіти. Це, зокрема,
спрямованість на формування у студентів бачення в педагогічній діяльності можливості для розвитку
власних здібностей, творчого потенціалу, особистісних властивостей та якостей, які дають змогу
ефективно брати участь у педагогічному процесі. Провідною ідеєю використання особистісноорієнтованої освіти є розуміння визначальної ролі студента у формуванні знань, переконань, ставлень
до своєї майбутньої професійної діяльності, постійного інтелектуального самовдосконалення, ролі
розвиненої власної пізнавальної сфери у досягненні реалізації завдань створення оптимальних умов у
навчально-виховному процесі початкової школи для розвитку молодших школярів. Таким чином
організований навчально-виховний процес реалізує ідеї гуманізації професійної освіти, коли будь-яка
навчальна дисципліна розглядається як засіб, за допомогою якого поряд з професійними знаннями,
уміннями і навичками формуються ще й продуктивні здатності, необхідні вчителю як творчій
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особистості. Тому студент розглядається не лише як об'єкт педагогічних впливів викладача, а й як
активно діючий суб'єкт навчального процесу. З цією метою доцільно включати у навчальні плани
спеціальні курси, в яких професійні проблеми розглядаються із загальнолюдських і системно
пов'язаних позицій.
Пізнавально-інтелектуальна компетентність учителів початкових класів на етапі навчання в
педагогічному університеті формується ефективніше, якщо реалізується єдність теоретичної та
практичної підготовки, цілеспрямовано формується емоційно-позитивне ставлення студентів до
постійного самовдосконалення пізнавально-інтелектуальної сфери, розуміння результативності своєї
майбутньої діяльності від рівня сформованості пізнавально-інтелектуальної компетентності;
цілеспрямовано формуються професійно значущі якості особистості, що визначають рівень
сформованості цієї компетентності. Ефективність формування пізнавально-інтелектуальної
компетентності підвищується за таких умов: формування її в єдності компонентів (цілемотиваційного, змістового, операційного та інтеграційного); включення у процесі вивчення
дисциплін навчально-пізнавальних завдань, що адекватно відповідають взаємодії функцій, які
повинні реалізуватися студентами у майбутній професійній діяльності (при цьому ті самі завдання
можуть виконувати різні функції у навчальному процесі); побудова вивчення навчального матеріалу
на принципах поєднання лінійності та концентричності з реалізацією ідеї випередження; створення та
реалізація сценарію навчального заняття як моделі наступної педагогічної діяльності вчителя
початкових класів, у якому знаходять висвітлення особливості творчої особистості викладача та
студентів; реалізація діалогічного способу діяльності, що відбиває суб'єкт-суб'єктні відносини
викладача й студентів і в той же час спрямовує студентів на діалогізацію майбутньої професійної
діяльності.
Отже, спираючись на основні положення сучасної філософії освіти про необхідність розвитку у
процесі професійної освіти особистості, здатної до саморозвитку і самореалізації у життєдіяльності,
ми обрали провідним підходом розробки системи формування пізнавально-інтелектуальної
компетентності майбутніх учителів початкових класів особистісно-діяльнісний підхід, основу якого
становить твердження: різнобічно розвинута особистість формується у різноманітних видах
діяльності. Відповідно до цього підходу: а) у центрі освітнього процесу має знаходитися студент,
формування його особистості засобами конкретних навчальних предметів; б) навчальний процес має
будуватися як процес організації та управління діяльністю студентів у співробітництві з викладачами,
спрямованої на їх всебічний розвиток. У контексті системного підходу пізнавально-інтелектуальна
компетентність, як і інші компетентності майбутніх учителів, розглядаються як компоненти цілісної
системи особистісних властивостей людини, де системоутворюючим елементом є мета.
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Завина В.И. Теоретические основы разработки системы формирования познавательноинтеллектуальной компетентности будущих учителей начальных классов.
В статье раскрываются сущность основных понятий системного подхода, особенности их
применение в процессе разработки системы формирования познавательно-интеллектуальной
компетентности будущих учителей начальных классов.
Zavina V.I. The Theoretical Bases of Developing up the Intellectual Competence Forming System of
Future Primary Schools Teachers.
The author describes the essence of main notions of system approach, shows its application in the process of
developing up cognitive-intellectual competence forming system of future primary schools teachers.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВЧИТЕЛЯ
В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
У статті на основі теоретичних і емпіричних даних простежено систему упровадження
інноваційних технологій формування професіоналізму вчителя в контексті безперервної освіти
"Школа – педвуз – школа".
Кардинальне реформування українського суспільства закономірно супроводжується принциповим
оновленням усіх соціальних інститутів і систем, у тому числі й системи освіти. Доля України сьогодні
істотно залежить від того, яким буде Вчитель – ключова фігура XXI століття – століття освіти.
У цій ситуації помітно активізувався пошук інноваційних моделей загальної і професійнопедагогічної освіти. Розроблена педагогічна доктрина, концепція змісту загальної середньої освіти,
школи перейшли на 12-річний термін навчання, упроваджується науковий аналіз процесу підготовки
та діяльності педагогічних кадрів: аксіологічні основи педагогічної освіти (Н.В. Гузій, М.М. Левіна,
В.О. Сластьонін, Е.Н. Шиянов); дієвий підхід у професійному становленні вчителя
(В.П. Андрущенко, В.І. Бондар, О.В. Бондаревська, О.Г. Мороз, Е.І. Рогов); педагогічні технології у
підготовці вчителя (В.П. Безпалько, І.М. Дичківська, І.А. Зязюн, Р.П. Скульський, В.О. Сластьонін).
У той же час у вищій педагогічній освіті існує ряд суперечностей:
• між збільшеними вимогами до особистості вчителя-професіонала й неготовністю системи
безперервної педагогічної освіти до забезпечення процесу її становлення і розвитку;
• між визнанням необхідності впровадження сучасних психолого-педагогічних і акмеологічних
концепцій та їх недостатнім використанням;
• між об’єктивною потребою освітньої практики в досягненні освітянами педагогічного
професіоналізму та неоднозначним трактуванням у науці його феномена;
• між "знаннєвою" й гуманістичною парадигмами формування професіоналізму вчителя в системі
безперервної педагогічної освіти.
Проблема педагогічного професіоналізму складна і багатоаспектна. Філософія, соціологія,
психологія, педагогіка, акмеологія та інші гуманітарні і прикладні науки вивчають різні сторони його
формування. Такий цілісний підхід дослідження проблеми продиктовано потребою школи у вчителіпрофесіоналі. Отже, формування професіоналізму фахівця слід розглядати в єдності та взаємозв’язку,
а його становлення, розвиток, удосконалення та самоудосконалення, відповідно, у процесі
професійної діяльності.
У цілісній системі безперервної педагогічної освіти післявузівська освіта є логічним
продовженням вузівської і спрямована на розвиток педагогічної майстерності вчителя на основі
інноваційних підходів та використання комплексу варіативних технологій. У той же час, необхідно
враховувати модель особистості вчителя-професіонала, сучасну освітню ситуацію та деякі негативні
чинники, що мали місце в дестабілізації кадрової політики у загальноосвітніх установах (зниження
фінансових можливостей освітніх установ для підвищення кваліфікації, методичного навчання і
творчого зростання педагогів, наявність формалізму під час атестації педагогічних працівників,
проблема формування гуманістичних стосунків і сприятливого емоційно-психологічного клімату в
колективах, відмова від обов’язкового розподілу та стажування молодих фахівців, недосконалість
системи профорієнтаційної роботи й допрофесійної підготовки в цілому).
Згідно з розробленою концепцією підготовки і перепідготовки вчителя в умовах перебудови вищої
освіти "Школа – педвуз – школа" на базі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного
університету імені Григорія Сковороди створено навчально-науково-педагогічний комплекс (ННПК)
як одну із форм інтеграції у сфері педагогічної освіти. Головною метою комплексу є підготовка
висококваліфікованих педагогічних кадрів, перебудова підходу до профорієнтації, підвищення якості
навчання і виховання студентів, оновлення змісту підготовки та перепідготовки вчительських кадрів
на основі використання новітніх досягнень педагогічної науки, науково-дослідної і дослідноекспериментальної роботи, використання сучасних технологій, а також вивчення, узагальнення і
упровадження передового педагогічного досвіду.
Творча співпраця вузу й навчально-виховних закладів у рамках ННПК передбачає систему
підготовки й перепідготовки вчителя на трьох рівнях:
професійна орієнтація школярів на педагогічну професію (ЗОШ, педагогічні класи,
підготовчі курси тощо);
підвищення якості базової професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя в
умовах вузу;
© Мазоха Д.С., 2005
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розвиток творчості й удосконалення майстерності вчителя-вихователя (молоді
педагоги).
Усі освітні установи (центри профорієнтації для шкіл, учнів; навчально-практичні,
експериментальні творчі лабораторії для студентів університету, школи підвищення кваліфікації й
майстерності для вчителів-вихователів), що входять у ННПК, є базою різнобічної діяльності. Вони
діють на основі комплексної цільової програми, яка передбачає роботу в наступних напрямах:
перебудова навчально-виховного процесу на основі принципів демократизації й
гуманізації, реалізація основних ідей педагогіки співпраці;
оновлення теоретичної, методичної і практичної підготовки майбутнього вчителя;
дослідно-експериментальна робота;
формування, вивчення, узагальнення й упровадження ідей передового педагогічного
досвіду;
розвиток творчого потенціалу в учнів, студентів і педагогів;
допомога установам ННПК у створенні й модернізації навчально-науково-методичної
бази.
Відповідно до цих напрямів визначені основні завдання ННПК:
1) формування якісного контингенту студентів і викладачів вузу;
2) підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів;
3) розвиток професіоналізму молодих педагогів на основі результатів діагностики та практики
стажування;
4) удосконалення професійної компетентності, творчості та майстерності вчителя на основі
упровадження сучасних педагогічних технологій;
5) проведення науково-дослідної роботи з актуальних педагогічних проблем із урахуванням
замовлення органів освіти;
6) вивчення, узагальнення й упровадження ідей передового педагогічного досвіду із проблем
демократизації та гуманізації навчання й виховання учнів на основі наукового пошуку.
Діяльність ННПК включає три взаємопов’язані етапи професійної підготовки й перепідготовки
педагогічних кадрів, які передбачають спільну пошукову роботу щодо оновлення змісту безперервної
педагогічної освіти, впровадження нових технологій навчання й виховання, діагностики розвитку
особистості учня й педагога, розповсюдження передового педагогічного досвіду, дослідження
проблем інноваційної освіти. У школах створено філіали кафедр, експериментальні майданчики,
організовано спільна діяльність. Ця система удосконалюється, йде постійний пошук оптимальних
шляхів, форм і методів розвитку творчої активності й майстерності педагогів, створюються необхідні
умови для подальшого розвитку їх творчого потенціалу.
Викладачі університету спільно з органами освіти досліджують проблему вивчення якості
підготовки вчителів, особливо звертають увагу на рівень професіоналізму випускників ВУЗу, на
ступінь готовності молодих педагогів до творчої навчальної та виховної діяльності з учнями.
Головну увагу в цій роботі з молодими вчителями надається діагностиці. Провідними методами
останньої слугують: опитування (анкета, хронокарта, інтерв’ю, бесіда), спостереження, аналіз і
самоаналіз, оцінка й самооцінка. Як правило, у серпні з новопризначеними фахівцями проводяться
бесіди. Вони включають ряд питань, спрямованих на початкове виявлення професійної спрямованості
(вивчення мотивів педагогічної діяльності, повноти уявлень функціональних обов’язків вчителявихователя, наявності необхідних знань, умінь і здібностей, сформованості якостей особистості
молодого фахівця). Наприклад: Як змінилася ваша уява про вчительську професію під час практики
стажування? У якому педагогічному колективі Ви вважали б за краще працювати? Яку з наступних
думок Ви уважаєте правильною і чому: учитель у високому значенні є і вихователь; вчитель може
бути вихователем, але може ним і не бути; вчитель і вихователь - розрізнені поняття? Яким видам
діяльності віддаєте перевагу у вільний час? З досвідом яких учителів Ви знайомі й що привертає
Вашу увагу в діяльності вчителів-майстрів, учителів-новаторів? Під час бесіди з’ясовується, який
рівень підготовки молодого фахівця, яким він бачить себе в майбутній педагогічній діяльності.
Стажистам і наставникам пропонувався ряд анкет різних зразків і творчих завдань, питання-роздуми,
ранжування якостей особистості педагога, складання педагогічних заповідей, використовується
методика незакінчених пропозицій "педагогічна технологія – це...", "педагогічна техніка включає...",
формулювання тез: що таке, наприклад, "педагогічна майстерність", "педагогічна творчість" тощо.
Із метою вивчення особливостей діяльності вчителя використовуються діагностичні методики
оцінки професійної діяльності педагога, оцінки спрямованості особистості вчителя, його стану,
наприклад, емоційного сприйняття, доброзичливості або агресивності, реагування в конфлікті [1], а
також діагностичні методики рівня розвитку педагогічної діяльності, професійної підготовленості до
педагогічної діяльності вчителя – початківця, методики оцінки роботи вчителя, оцінки рівня
інноваційного потенціалу педагогічного колективу, тести вивчення й оцінки особистісних здібностей
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і професійних проявів учителя [2], анкета вивчення професійної готовності педагога (діяльність,
уміння, знання, корекція) [3: 134 -135].
Вивчення й аналіз отриманих даних (завдань, анкет, тестів, опитувальних листів учителястажиста) дає змогу скорегувати навчальні плани і програми, ввести додаткові дисципліни з метою
удосконалення підготовки майбутнього вчителя, а також розробити методичні рекомендації щодо
організації навчально-виховного процесу в школі й вузі.
В університеті створено проблемну школу-лабораторію "Новітні педагогічні технології початкової
освіти". Її мета полягає в тому, щоб допомогти вчителям, молодим фахівцям-початківцям усвідомити
свою індивідуальність; сформувати позитивну мотивацію педагогічної діяльності на кращих освітніх
традиціях міста й області; включитися у творчий пошук; бути готовими до подолання труднощів у
встановленні контактів із колегами, учнями, батьками; розвивати професіоналізм, потребу в постійній
самоосвіті. У роботі беруть участь учителі-стажисти, вчителі-методисти, старші вчителі, наставники,
викладачі педвузу. Дискусії з питань формування особистості вчителя, увага до його професійного
зростання, труднощів і проблем молодих педагогів, постійна турбота й підтримка у професійному
самоудосконаленні, бажання майстрів педагогічної праці передати їм свою майстерність і досвід
допомагають молодим фахівцям усвідомлювати свою громадянську позицію й відповідальність перед
суспільством, школою, дітьми.
Аналіз і узагальнення досвіду післявузівської освіти в умовах ННПК, спрямованого на постійне
вдосконалення професіоналізму вчителя, показують, що діюча система є ефективною та презентує
сукупність різноманітних інтегрованих форм співпраці й видів діяльності студентів і вчителів,
викладачів вузу, методистів початкової школи та методичних кабінетів, передбачає підвищення
інформативності вчителів, удосконалення їх умінь і навичок, особистісних якостей, знайомство з
технологією активних форм навчання й виховання, залучення до наукових досліджень. Основний
зміст удосконалення професіоналізму вчителя представлений традиційними й інноваційними
напрямами. До традиційних ми відносимо питання підвищення якості навчання й виховання в
широкому розумінні та з усіма його складовими. До інноваційних – ті, які останнім часом
представлені інноваційними процесами, новими творчими формами й технологіями або знову
відновлені у зв’язку із соціальними, економічними, педагогічними та іншими умовами.
У рамках наукової лабораторії з метою вивчення впливу і значення інноваційних технологій для
професійного удосконалення педагогів на післявузівському освітньому етапі проводиться підготовка і
проведення традиційних науково-практичних конференцій, круглих столів, де, як правило,
підводяться підсумки дослідно-експериментальної, дослідницької роботи вчителів, шкільних
експериментальних майданчиків, розглядаються актуальні питання навчання й виховання,
розв’язуються проблеми поліпшення якості навчально-виховного процесу в школі. У 2003 році
вчителі шкіл міста взяли активну участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
"Педагогічні технології навчання, виховання та розвитку молодших школярів" (17-18 квітня 2003 р.),
ділилися досвідом своєї роботи. У виданій збірці опубліковано 23 матеріали доповідей учителів. У
вузівському збірнику наукових праць "Школа першого ступеня: теорія і практика" багато вчителів і
працівників освіти публікують свої роботи як результат власної професійної діяльності.
Розвиток школи неможливий без нових ідей, підходів, моделей, педагогічних технологій, без
співпраці учених, педагогів-практиків, батьків, учнів. Кожна інновація вимагає апробації, перевірки
часом. Виявлення нового досвіду, пошук оптимальних рішень здійснюється у процесі науководослідної, дослідно-експериментальної діяльності, що ґрунтується на науковому аналізі існуючої
теорії і практики освіти.
Педагогічні дослідження у школі мають свої особливості:
вони мають прикладний характер, спрямовані на розробку і засвоєння нової
інформації, на конкретну мету і завдання;
суб’єктами науково-дослідної роботи є педагоги. Керівники школи організовують
учителів на педагогічний пошук інноваційних трансформацій навчально-виховного процесу,
встановлюють ділові зв’язки з вузами, науково-методичними центрами, залучають до дослідження
навчальних проблем батьків і учнів;
узагальнення підсумків шкільної дослідно-експериментальної роботи, як правило, не
претендує на виявлення наукових закономірностей, а характеризується практичними
рекомендаціями.
Успіх зумовлюється наявністю двох основних умов: по-перше, необхідно мати відповідну
нормативно-організаційну базу (положення про науково-дослідну, дослідно-експериментальну
роботу в школі, науково-методичні поради, експертні комісії, модель діяльності, положення про НДР,
договір про співпрацю з вузами, освітніми й науково-методичними центрами, інформаційнодіагностичні кабінети та інше); по-друге, доцільно створити організаційну структуру з метою
координації роботи органів (науково-методична рада, експертна комісія, секції НДТ тощо).
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Таким чином, післявузівська освіта передбачає певну цілісність і систему, спрямовану на
підвищення рівня педагогічного професіоналізму вчителя на базі інноваційних процесів і нових
підходів до організації процесу підвищення кваліфікації педагогів, а також особистого
самоудосконалення. Педагогічні технології пов’язані, з одного боку, із розробкою системи, а з іншого
– з варіативними технологіями, які використовуються у практичній діяльності. На цьому етапі –
залежно від рівня професіоналізму, вчителі опановують технології навчання й виховання учнів і
використовують останні в цілісному педагогічному процесі.
Отже, формування професіоналізму вчителя в системі безперервної педагогічної освіти показало
доцільність і системність діяльності на кожному з етапів його розвитку (допрофесійного, базового
професійного і післявузівського). Дослідження дозволило виявити залежність рівня професіоналізму
вчителів від засвоєння й використовування ними сучасних технологій. Розробка і застосування
варіативних педагогічних технологій вимагають дотримання ряду умов, спрямованих на
професіоналізм педагога, на його особистість: гуманізація освіти; постійне оновлення професійних
знань, удосконалення умінь і творчих здібностей; установка вчителя на інноваційні технології; уміння
визначати мету; проектування власної системи професійної діяльності; засвоєння власного досвіду
через рефлексію, його вираження в технологічній формі; постійне оновлення технологій.
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непрерывного образования.
В статье на основе теоретических и эмпирических данных прослеживается система внедрения
инновационных технологий формирования профессионализма учителя в системе непрерывного
образования "школа – педвуз – школа".
Mazokha D.S. Innovative Technologies of Forming Professionalism of a Teacher in the System of
Continuous Education.
The article seeks ways to employ innovative technologies to formulate teaching professionalism in the system
of "school teacher’s training establishment – school" continuous education relying on the theoretical and
empirical data.
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ЕЛЕКТРОННІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ MICROSOFT POWER POINT У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
У статті досліджено методологічні та дидактичні аспекти використання електронних
презентацій Microsoft Power Point у навчальному процесі.
Інформатизація сучасного суспільства, тісно пов’язані з нею процеси інформатизації всіх форм
освітньої діяльності характеризуються процесами удосконалення і масового розповсюдження
сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. Подібні технології активно застосовуються
для передачі інформації та забезпечення взаємодії викладача і студента у сучасних умовах відкритої
та дистанційної освіти.
Упровадження інформаційних технологій у різні галузі сучасної освіти набуває все більш
масштабного і комплексного характеру. Нині студенти українських вузів мають можливість
здобувати вищу освіту із використанням сучасних комп’ютерних засобів та різних способів навчання:
програмоване навчання; засвоєння знань із використанням комп’ютера (навчання + вправи +
контроль); розгалужені програми (дають можливість ознайомлюватися з правильною та хибною
точками зору); електронні енциклопедії, хрестоматії, словники, пошук інформації в Інтернетпросторі; системи перекладу; комп’ютерна діагностика; навчальні ігри; інтерактивні засоби. Поява
інтерактивних методів навчання відкрила нові можливості для подання учбового матеріалу,
проведення занять, нових форм роботи зі студентами, студентської наукової роботи.
У ситуації, що формується, вищі навчальні заклади стають флагманами інформатизації освіти –
процесу забезпечення всієї сфери освіти теорією та практикою розробки і використання сучасних
інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей освіти і
виховання. На виконання Державної програми "Вчитель", відповідно до Концептуальних засад
розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір, проводиться
всеукраїнський педагогічний експеримент за програмою "Intel@Навчання для майбутнього" щодо
навчання вчителів та майбутніх учителів ефективному застосуванню інформаційно-комунікаційних
технологій у навчально-виховному процесі [1]. Викладач повинен не тільки вільно володіти
сучасними інформаційними технологіями, а й уміло використовувати їх у своїй професійній
діяльності.
На початковому етапі застосування нових інформаційних комп’ютерних технологій в освітньому
процесі зводилося в основному до збереження та відтворення ілюстративних аудіо- та відеоматеріалів
і використання готових навчаючих програм та тестів, здебільшого англійською та російською
мовами. Таким чином, незважаючи на велику кількість різноманітних і досить якісних програм, вони
не завжди цілком задовольняють викладача через раз і назавжди заданий зміст готових навчаючих
програм, обсяг і методику подання тих чи інших розділів, до того ж не завжди відповідних програмі
та змісту курсу, який веде викладач. Тому цілком природно, що із часом у викладача виникає потреба
у багатофункціональному засобі, здатному акумулювати необхідні навчальні матеріали, подавати їх у
зручній для викладача формі (навчального заняття, його фрагмента, окремої контрольної вправи,
тесту тощо), який у той же час дозволяє легко редагувати навчальний матеріал та змінювати
структуру його подання слухачам. На нашу думку, найбільш придатним засобом для цієї мети є
програма створення та реалізації електронних презентацій Microsoft PowerPoint [2: 3], що входить до
складу пакету Microsoft Office. Проблема створення навчальних презентацій, як і взагалі електронних
навчальних посібників, на сьогоднішній день досить актуальна, оскільки ще й досі не досить чітко
визначені загальні методичні принципи їх розробки та використання.
Середовище Power Point призначене для автоматизованого процесу створення презентацій (слайдфільмів) за мінімум часу. Microsoft PowerPoint поєднує текст, графічні елементи, анімацію і дозволяє
створювати привабливий для глядача продукт. За його допомогою можна зручно, швидко,
технологічно і якісно підготувати наочний матеріал, без зусиль створити анімований слайд на задану
тему, доступно і зрозуміло вникнути у зміст та збагнути методи дослідження поставленої проблеми,
швидко проводити різноманітні форми оцінки пізнавальної діяльності: фронтальну, групову,
індивідуальну, а в кінці нагадати (узагальнити) основні етапи заняття.
Слайди, підготовлені засобами пакета Microsoft Office, об’єктів OLE-додатків у поєднанні з
анімацією, інтерактивними елементами забезпечують якісно новий рівень подання інформації.
© Ляшенко Б.М., Чорней Н.Б., 2005
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Звуковий супровід, можливість розробки в Power Point сюжетів гри справляє великий вплив на
емоційне сприйняття учнів, сприяючи більш глибокому засвоєнню учбового матеріалу. Структурне
компонування презентації, із застосуванням гіпертекстових посилань як усередині документа, так і з
виходом в Internet розвиває системне аналітичне мислення. На кожному занятті викладач вирішує ряд
психолого-педагогічних задач. Потрібно повідомити необхідні відомості про досліджуваний об’єкт,
перевірити якість засвоєння матеріалу, підтримувати увагу протягом лекційного часу, задіяти чуттєві
та емоційні сприйняття, фантазію і кмітливість слухачів.
Наведемо основні принципи розробки електронних презентацій [4: 5].
Оптимальний обсяг. Інформацію, що входить до навчального матеріалу, потрібно подавати
невеликими логічно завершеними блоками-слайдами. Спостереження показують, що найбільш
ефективний оптичний ряд обсягом не більше 80-100 слайдів. Оптичний ряд із більшої кількості
слайдів втомлює, відволікає від суті явищ, що вивчаються.
У зв’язку з цим постає проблема відбору відеоматеріалу для презентації. Недоцільно розміщувати
зображення, що належать до понять, на всебічне розкриття яких лектор не розраховує. Не повинно
бути "зайвих" слайдів, які не супроводжуються поясненням. Необхідно виключити дублюючі, схожі
слайди.
Доступність. Обов’язкове врахування вікових особливостей і рівня підготовки глядачів. Потрібно
забезпечувати розуміння змісту кожного слова, речення, поняття, розкривати їх, спираючись на
знання і досвід слухачів, використовувати образні порівняння.
Якщо для дорослої аудиторії можна включати до презентації схеми, графіки, чорно-білі
фотографії, то для молодших учнів потрібно цих елементів уникати. Якщо у першому випадку
допустимо включати числові значення величин, то у другому це повинні бути переважно величини
порівняльні.
Науковість. Яскраві малюнки не повинні суперечити реальним фактам. Неприпустимо добиватися
мальовничості, зміни масштабів зображень тощо у збиток науковій достовірності. Пропонована
інформація повинна бути чіткою й однозначно відображати вузлові моменти та відповідні логічні
зв’язки змісту лекції.
Розмаїття форм. Ця вимога передбачає реалізацію індивідуального підходу до студента,
врахування індивідуальних можливостей сприйняття пропонованого навчального матеріалу.
Індивідуальний підхід може забезпечуватися різними засобами наочності, кількома рівнями
диференціації при поданні навчального матеріалу за складністю, обсягом, змістом. Різні люди
внаслідок своїх індивідуальних особливостей сприймають найбільш добре інформацію, подану
різними способами. Хтось краще сприймає фотографії, хтось схеми або таблиці тощо.
Врахування особливості сприйняття інформації з екрана. Відомо, що око і мозок здатні
працювати у двох режимах: у режимі швидкого панорамного огляду за допомогою периферійного
зору і в режимі повільного сприйняття детальної інформації за допомогою центрального зору. При
роботі у режимі периферійного зору система око-мозок майже миттєво сприймає велику кількість
інформації, при роботі у режимі центрального зору – здійснюється ретельний послідовний аналіз.
Отож, коли людина читає текст, та ще й з екрана комп’ютера, мозок працює у сповільненому режимі.
Якщо ж інформація подана у графічному вигляді, то око переключається в інший режим, і мозок
працює швидше.
Саме тому в навчальних презентаціях бажано звести текстову інформацію до мінімуму,
замінюючи її схемами, діаграмами, рисунками, фотографіями, анімаціями, фрагментами фільмів.
Окрім того, поняття і абстрактні положення до свідомості слухачів доходять легше, коли вони
підкріплюються конкретними фактами, прикладами та образами, і тому для розкриття їх необхідно
використати різні види наочності.
Доцільність такого підходу підтверджують і проведені авторами як лекційні, так і практичні
заняття з математичного програмування та дослідження операцій. Текст на слайді глядачі практично
не сприймають. Тому у презентаціях краще залишити текст тільки у вигляді імен, назв, числових
значень, коротких цитат. Краще уникати надлишку цифр, особливо незначущих. Числові величини є
сенс замінити порівняннями, графіками, діаграмами.
Правда, на цьому шляху є свої недоліки. Досвід роботи показує, що потік одних тільки яскравих
зображень сприймається також не дуже добре. Увага, спочатку невимушена, швидко слабшає,
переходячи у довільну, підтримка якої потребує вже великих зусиль як лектора, так і глядачів. Це
особливо швидко і безпосередньо виявляється у школярів та студентів гуманітарного спрямування.
Добрий результат по перемиканню уваги дає застосування відеофрагментів, особливо озвучених.
Вони майже завжди викликають пожвавлення в аудиторії. Глядачі стомлюються від голосу одного
лектора, а тут увага переключається, і тим самим підтримується гострота сприйняття.
Дуже важливим є співвідношення кількості різних елементів презентації та їх послідовність.
Зрозуміло, що необхідно чергувати статичні зображення, анімацію і відеофрагменти. Однак практика
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показує, що просте послідовне чергування елементів не зовсім виправдане, – студенти звикають до
нього, й увага розсіюється. Правильніше буде використати ефект несподіваності й урізноманітнити
анімаційні прийоми. Середовище Power Point XP є у цьому плані досить зручним, дозволяючи
створювати досить цікаві анімації.
Зацікавленість. Включення (без шкоди науковому змісту) у презентацію смішних, цікавих
сюжетів, мультиплікаційних героїв оживляє заняття, створює позитивний емоційний настрій, що
сприяє засвоєнню матеріалу і більш міцному запам’ятовуванню.
Краса і естетичність. Неабияку роль відіграють кольорові сполучення і дотримання стилю в
оформленні слайдів, музичний супровід. Особливо це стосується молодших школярів, учнів, а також
студентів гуманітарного спрямування. Вони мислять формами, кольорами, звуками, образами, саме
звідси випливає необхідність наочного навчання взагалі, яке будується не на абстрагованих поняттях і
словах, а на конкретних образах, що безпосередньо сприймаються глядачами.
Динамічність. Необхідно підібрати оптимальний для сприйняття темп зміни слайдів, анімаційних
ефектів. У зв’язку з цим неабияким є те, що можливість задавати параметри зміни слайдів і анімацій
закладена у середовищі PowerPoint ХР.
Таким чином, у підсумку узагальнення й аналізу досвіду використання Power Point XP в
аудиторних заняттях з практичної інформатики, математичного програмування та дослідження
операцій ми виділили найбільш важливі принципи створення ефективних навчальних презентацій.
Можна зазначити, що реакція глядачів на презентації з фотослайдами і електронні мультиплікації
істотно відрізняються. Останні сприймаються з більшою цікавістю та мають більший емоційний та
освітній ефект, що свідчить про успішність використання електронних навчальних презентацій,
створених на основі вищезазначених принципів.
Досвід використання PowerPoint у навчальному процесі показав його надзвичайно високу
ефективність, яка була цілком сподівана, адже процес викладання – це, по суті, і є презентація
навчального матеріалу, і використання у цьому процесі засобів електронної презентації, яким
PowerPoint і є, – більш ніж виправдано. Однак зручність використання поданої системи не
обмежується тільки підвищенням якості навчального матеріалу і полегшенням процесу його викладу.
Серед безсумнівних переваг цього методу є: виняткова простота і широкі можливості редагування,
що дозволяє легко змінювати дизайн, структуру і зміст презентації аж до повної заміни всього змісту,
– це дозволяє використовувати готову презентацію одного курсу як основу для швидкого створення
презентацій з будь-якого іншого предмета; економія часу у поданні інформації, наявність зворотного
зв’язку зі студентами; така манера викладання зацікавлює студента, збуджує його увагу, не викликає
відчуття контролю в студентів (особливо під час лекції); інформація, подана таким чином,
сприймається і запам’ятовується краще, а сама презентація створює враження професіоналізму;
великі можливості в області Інтернет-технологій, що дозволяють, зберігаючи презентацію
навчального курсу як веб-сторінку або веб-архів, опублікувати її в Інтернеті, зробивши доступною
для інших зацікавлених користувачів як для індивідуальної, так і для спільної роботи (або в режимі
веб-обговорення, або в режимі реального часу на зборах по мережі). Тут же необхідно зазначити й
унікальну можливість проводити навчальні заняття (здійснювати мовлення презентації) через
Інтернет. Це дозволяє проводити навчальні заняття, навіть коли студенти знаходяться у різних
місцях; також можна записати і зберегти сеанс мовлення (заняття) для наступного перегляду
(повтору, аналізу тощо); стимулювання активної діяльності студентів не тільки на занятті (чому
сприяє більш приваблива форма побудови заняття як презентації), але й на етапі підготовки
навчального матеріалу. Це може бути реалізовано при виконанні завдань з пошуку в Інтернеті
початкових матеріалів (текстової інформації, фото-, аудіо-, відеофрагментів) із конкретної теми,
створенню оригінального проекту їх використання, реалізації проекту у формі презентації і власне
презентації проекту. При виконанні подібних завдань, що потребують участі кількох студентів, які
виконують кожен свою частину завдання (пошук в Інтернеті, створення сценарію презентації,
технічне впровадження, дизайн), ефективно реалізуються нові технології навчання, зокрема,
технологія "Навчання у співробітництві", що передбачає уміння працювати в команді, розподіляти
ролі тощо.
Переваги методу використання Microsoft PowerPoint у навчальному процесі як основного носія
навчальної інформації та основного засобу її подання, напевно, не вичерпуються вищенаведеним
переліком. Без сумніву, при його подальшому використанні (особливо у більш тісному зв’язку з
Інтернет-технологіями) можливості застосування такого методу у навчальному процесі будуть ще
більше розширюватися, але навіть побіжний аналіз першого досвіду свідчить про його
перспективність.
Відзначаючи позитивне у використанні Microsoft PowerPoint у навчальному процесі, треба
відзначити й деякі обмеження: при частому використанні комп’ютеризованих систем навчання
підвищується стереотипність мислення; знижуються вольові якості; знижується креативність при
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самостійній підготовці студентами матеріалів; багато часу використовується на створенні якісної
презентації; не враховується різниця у часі реакцій глядачів на отриману інформацію; наявна
можливість включення завеликої або замалої кількості інформації у слайд.
Використовуючи Microsoft PowerPoint у вищих навчальних закладах, треба пам’ятати також про
вікові особливості мислення студентів, які безперечно впливають на цей процес.
У юнацькому віці відбувається більш ефективне використання механізмів обробки інформації
(кодування, застосування, висновок, порівняння, об’єднання), яке активізується та вдосконалюється
при створенні та перегляді комп’ютерних презентацій. Ефективність і різноманітність способів
отримання і зберігання інформації у символічній формі якісно зростають та кількісно збільшуються
при перегляді, а особливо створенні презентацій PowerPoint. Саме у юнацькому віці розвивається
здатність планувати і передбачати життєві ситуації, удосконалюється здатність приймати рішення.
Здатності планування і передбачення кінцевого результату широко використовуються і
вдосконалюються при роботі зі слайдами Microsoft PowerPoint.
Урахування основних характеристик програми Microsoft PowerPoint та вікових особливостей
студентів, зважене та обґрунтоване використання презентацій дозволяє оптимізувати навчальний
процес у вищому навчальному закладі, сформувати позитивну мотивацію навчальної діяльності
студентів та розвинути їх творчі здібності.
Створений таким чином електронний посібник-презентація повинен допомогти лектору дохідливо
і наочно викласти матеріал відповідно до програми, яка повинна забезпечити лектору підтримку як у
проведенні лекції, так і в її підготовці. Окрім презентації, у заготовці лекційного матеріалу повинні
міститися шаблони для друку роздаткових матеріалів, які б могли бути використані у чистому вигляді
або із доповненнями викладача для роздачі студентам на лекції. Корисні такі можливості:
інтерактивна презентація з можливістю переходу до будь-якого фрагмента і повернення до кадру, із
якого був здійснений перехід; перегляд анімаційних і відеофрагментів, програвання звуку у
презентації; відокремлене управління фоновим і дикторським озвучуванням, можливість переривання
і запуску з будь-якого логічного фрагмента дикторської фонограми; збільшення графічних зображень
на весь екран і більше з можливістю переміщення по екрану; можливість попереднього вибору
лектором матеріалу відповідно до програми лекції (редактор сценаріїв). Інструментарій створення
презентації з можливістю використання заготовок і впровадження додаткового матеріалу; окремо
можна розглядати режим автоматичного подання матеріалу, де програма повністю замінює лектора і
студент може тільки призупинити виклад або повторити необхідний фрагмент (режим самостійного
вивчення матеріалу).
Сподіваємося, що уроки-презентації стануть необхідними і зрозумілими з методичної точки зору
кожному викладачу-предметнику. Їх використання у навчальному процесі дозволить досягати
високого ступеня його результативності завдяки добре відомому і популярному у світі середовищу
Power Point.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВУЗУ В КОНТЕКСТІ
КОНЦЕПЦІЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
У статті проаналізовано деякі аспекти системи багаторівневої вищої педагогічної освіти у вузі як
провідної ланки неперервної освіти людини. Розв’язання проблем професійної адаптації студента на
кожному етапі навчання у вузі позитивно впливає на процес його професійного становлення.
У матеріалах ЮНЕСКО, зокрема стратегії "Неперервна освіта для всіх", підкреслюється, що
потенціал освіти молодої людини розглядається як засіб привнесення змін у різні сфери через
розвиток незалежної системи неперервного процесу соціалізації і ресоціалізації особистості.
Неперервна освіта розглядається дослідниками як "довічний процес, що забезпечує поступальний
розвиток творчого потенціалу особистості й усебічне збагачення її духовного світу, що включає
дитячо-юнацьку освіту і освіту дорослих" [1: 26]. Завдання неперервної освіти полягає не тільки у
тому, щоб дати можливість особистості пристосуватися до соціокультурних змін, допомогти
підкоритися ситуації, але і рішуче впливати на ці зміни, тобто знайти мобільність, гнучкість,
адаптивність і конкурентноздатність, які необхідні людині протягом усього життя.
Погляд на неперервну освіту у вищому ступеневому навчальному закладі в
загальноцивілізаційному контексті – одна із головних умов формування системи неперервної освіти,
що забезпечує коректування світорозуміння особистості, вироблення особистісної, досить визначеної,
несуперечливої і цілісної концепції сучасного життя і свого місця в ньому, щоб уникнути
дискомфорту і навіть утрати сенсу життя. Головною одиницею виміру процесів диференціації у сфері
неперервної освіти можна вважати мотив, за яким криється або спонукання до освіти, або відчуження
від неї. Мотивація навчання особистості виходить з особливостей її соціальної активності, потреб її
соціального і фізичного існування, професійних утруднень, які визначають зміст і форми одержуваної
освіти.
У цьому контексті неперервна освіта виступає засобом самореалізації студента, а здатність
самостійно розв’язувати проблеми різного рівня складності – як можливий результат освітньої
діяльності та інтеграції особистістю досягнень культури, які виявляються в таких характеристиках, як
інформованість, функціональна грамотність і компетентність.
Формується система багаторівневої вищої педагогічної освіти, яка розглядається вченими "як
система взаємозалежних елементів, що має внутрішню цілісність, виходить із моделі майбутньої
діяльності фахівця у сфері освіти, забезпечує його неперервний загальнокультурний і професійноособистісний розвиток і є, у свою чергу, елементом більш широкої системи – неперервної
педагогічної освіти" [2]. Зміст вищої педагогічної освіти слід розглядати як багаторівневу,
багатокомпонентну систему, яка включає рівні неповної, базової і повної вищої педагогічної освіти,
що складають цільову і значеннєву єдність, концептуальні ідеї якої такі: а) розвиток творчої
особистості майбутнього педагога, а не уніфікований тип фахівця; б) особистісно орієнтований
підхід до змісту освіти, що визначає процеси гуманізації освітньо-професійної підготовки фахівця;
в) культурологічний підхід до побудови змісту освіти з метою її фундаменталізації; г) поєднання
інваріантних та варіативних компонентів; д) різноманітність інформаційних технологій.
Система багаторівневої вищої педагогічної освіти становить інтерес у плані освітньо-професійної
самореалізації особистості, де можливий варіант науково-методичного, інтелектуального супроводу
фахівця шляхом удосконалення організації навчально-виховного процесу у вищій школі. Тому
багаторівнева система стає неперервним процесом перетворення студента на фахівця, вимагає
неперервного удосконалення науково-методичної майстерності викладачів вищої школи.
У контексті професійного становлення в системі багаторівневої вищої педагогічної освіти важливі
два рівні – особистісний і соціальний. Особистісний рівень відображає розвиток фахівця в конкретній
предметній сфері, його соціалізацію через професію, розуміння і прийняття норм (ідеалу) і традицій, а
потім їхню трансляцію і розвиток. Соціальний рівень припускає внесок кожного працівника
(студента) в сукупний продукт, тобто реалізацію потенціалу суспільства (вузу), якісний розвиток
життєдіяльності особистості. Таким чином, процес становлення фахівця є результатом зусиль
індивіда і соціопрофесійного середовища, і можна розглядати як особливий вид професійної
діяльності, що формує (разом з іншими видами) діяльність фахівця на всіх етапах його становлення:
а) адаптація (ідентифікація індивіда з професією, освоєння її норм, цінностей, набуття автономності);
б) стабілізація (набуття професійної компетентності, успішності, удосконалення практичних
навичок); в) перетворення (досягнення цілісності, самодостатності, автономності і здатності до
інноваційної діяльності не лише в професійній, але і соціальній сфері).
© Галус О.М., 2005
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Професійна підготовка та удосконалення професійної майстерності у майбутньому можливі лише
за умови неперервної вищої професійної освіти і розвитку особистості, а не тільки за рахунок
задоволення вузькопрофесійних потреб. Особливо це стосується системи підготовки педагогів, тобто
тієї професійної сфери, де рівні особистісного, морального та інтелектуального розвитку прямо (а не
опосередковано) будуть детермінувати у майбутньому позитивний (або негативний) розвиток
"іншого" суб’єкта взаємодії, тобто визначати успішність (або неуспішність) професійно-педагогічної
діяльності. Представники американської наукової школи Л. Кольберг, Дж. Левінджер, Р. Хант та ін.
виходять із того, що розвиток як основний спосіб існування особистості не може бути обмежений
яким-небудь відрізком часу, він здійснюється протягом усього життя індивіда і період зрілості не є
закінченим станом, до якого спрямований розвиток, а навпаки: чим вищий рівень інтелектуального,
морального розвитку, тим більше зростає здатність особистості до самовдосконалення.
Систему багаторівневої вищої педагогічної освіти у вузі (неперервне здобуття студентами
освітньо-кваліфікаційних рівнів "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст", "магістр") можна
розглядати як провідну ланку, підсистему неперервної освіти людини, що вирішує завдання
поступального розвитку фахівця як особистості і як майбутнього професіонала на основі формування
його професійної діяльності. Неперервна освіта розглядається як умова і система, процес і результат
розвитку особистості, як соціально-педагогічний принцип побудови навчання.
Із вищесказаного випливає, що актуальною на сьогодні є проблема професійної адаптації
студента до навчання у вищому навчальному ступеневому закладі. У психолого-педагогічній
літературі професійна адаптація розглядається як процес або результат процесу пристосування
особистості на початковому етапі її навчання, роботи у даному закладі до особливостей функційних
обов’язків та організації праці. Професійній адаптації сприяє добра професійна підготовка людини до
виконання цієї роботи, а також її кмітливість, самостійність і відповідальність, допомога з боку
старших та колег [3: 15]. Своєчасне розв’язання проблем професійної адаптації студентів на кожному
освітньо-кваліфікаційному рівні сприяє успішному професійному становленню та, у майбутньому,
самореалізації особистості.
Професійну адаптацію студентів до умов навчання у ступеневому вузі слід розглядати з позицій
системного, комплексного підходу. Загальна ефективність процесу професійної адаптації людини до
умов нової педагогічної системи (навчання або діяльності) суттєво залежить від інтеграційних
тенденцій, де потрібно враховувати: а) об’єктивне явище і його вимоги (що разом становлять
зовнішні умови); б) відносини, що виникають у людини, яка адаптується, з відповідним явищем
(ставлення, стосунки, зв’язки); в) індивідуальні особливості самої людини, які відповідають або не
відповідають вимогам (внутрішні умови або власні ресурси людини). Отже, загальний процес
професійної адаптації – це складне явище, дослідження якого, на нашу думку, можна здійснити
шляхом аналізу п’яти комплексних чинників та їхніх аспектів. Наведемо найбільш узагальнений
перелік цих комплексних чинників:
1. Енергетичний (аспекти: регулятивний, сексуальний) чинник відображає ресурсні можливості
організму, їх спроможність забезпечити функціонування основних систем організму в умовах
підвищення енерговитрат. В цілому ж мова йде про той фізіологічний механізм, що забезпечує
пристосування людини як біологічної істоти на рівні організму до ускладнених умов діяльності. Сам
процес адаптації відбувається як руйнування тих засобів пристосування, що в попередній системі
були доцільними, але не відповідають новим умовам (перш за все – динамічним стереотипам).
Унаслідок необхідності подолання недоцільних механізмів і невідпрацьованості нових значно
збільшуються
енерговитрати,
отже,
трансформується
динаміка
функціонування
життєзабезпечувальних систем організму.
Дослідження зрушень, що відбуваються у процесі адаптації на цьому рівні, традиційно
забезпечувалось сукупністю фізіологічних та психофізіологічних показників. Психологічними
еквівалентами, що відображають тенденції адаптування на цьому рівні, можуть бути: самооцінка
співвідношення самопочуття, активності та настрою; стан нервово-психічної напруги тощо.
2. Середовищний (аспекти: економічний, або матеріальний, та побутовий) чинник відображає
відносини людини та тих зовнішньо-предметних умов, що її оточують. Зміна умов може бути повною
або частковою. Наприклад, у студента, який із сільської місцевості приїхав навчатися у велике місто,
проживає в гуртожитку або на квартирі, зміни глобальні. Вони стосуються майже усіх аспектів
зовнішнього середовища життя в цілому, навчання, проживання. В той же час у студентів, які
проживають у цьому ж місті, вони стосуються лише умов навчання.
Показниками професійної адаптації, що відбувається на середовищному рівні, можуть бути
відповіді на прямі запитання (задоволеність або незадоволеність відповідними аспектами життя) або
опосередковані (впевненість, що відповідний вибір був би знову зроблений).
3. Діяльнісний (аспекти: мотиваційний, дидактичний) чинник відображає здатність людини
виконувати дії, які визначають зміст відповідної діяльності. По-перше, це передбачає засвоєння нових
дій, по-друге, – подолання вже напрацьованих навичок, які в нових умовах є недоцільними, по-третє, – часові витрати на виконання цих дій.
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Показниками професійної адаптації до діяльності можуть бути: наявність або уникнення
труднощів та помилок у виконанні основних видів діяльності, доцільний розподіл навантаження
протягом доби, тижня, семестру.
4. Соціальний (аспекти: міжособистісний, комунікативний) чинник відображає входження людини
в нове соціальне середовище. Соціальний аспект професійної адаптації характеризується, з одного
боку, ступенем прийняття людиною норм та правил життя в новій соціальній спільноті, а з іншого –
ступенем прийняття цієї людини соціальним оточенням.
У процесі проведеного анкетування серед студентської молоді виявлено залежність між
характером ціннісних орієнтацій особистості і типом адаптивної поведінки. Так, у людей,
орієнтованих на прояв та удосконалення своїх здібностей, домінує установка на активноперетворюючу взаємодію із соціальним середовищем, в орієнтованих на матеріальне благополуччя –
вибірковість, цільова обмеженість соціальної активності, в орієнтованих на комфорт –
пристосовницька поведінка. Ціннісні орієнтації визначають також вимоги індивіда до характеру та
умов праці, побуту, дозвілля, характеру міжособистісного спілкування.
Показники, що відображають соціальний чинник, – задоволення людини групою, до складу якої
вона входить, співпадання індивідуальних і соціальних цінностей, соціально сприятлива позиція.
5. Індивідуально-особистісний (аспекти: психологічний, рефлексивний, самореалізації) чинник
відображає той загальний результат професійної адаптації, коли людина відчуває психологічний
комфорт від ситуації свого життя, праці, приймає їх як конструктивно значущі, що відкривають
перспективи подальшого розвитку.
Показниками індивідуально-особистісного чинника професійної адаптації можуть бути: зниження
особистісного рівня тривожності; домінування позитивних емоцій та психічних станів (оптимістична
гіпотеза, творче натхнення); відсутність бажання змінити ситуацію життя; стійка, адекватна
самооцінка; впевненість у собі, власних силах, здатність вирішувати ситуації свого життя.
Отже, системне, комплексне подання основних подій процесу професійної адаптації у вигляді
комплексних чинників та їхніх аспектів дозволяє вирішити важливу методологічну проблему. Адже
переважна більшість досліджень, що виконувались з питань професійної адаптації, базуються на
узагальненому підході, тобто традиційно визначались усереднені показники за контингентом
досліджуваних у цілому, тоді як індивідуальні особливості залишались поза увагою дослідників.
Визначення основної концептуальної ідеї – необхідності системного, комплексного підходу до
процесу адаптації – вимагає і дає можливість дати відповіді на ряд актуальних проблем:
а) особливості
професійної адаптації суб’єктів у різних системах (адаптація студентівпершокурсників; особливості адаптації в умовах багаторівневого навчання тощо); б) педагогічний
супровід процесів професійної адаптації з визначенням пріоритетних напрямів впливу;
в) взаємозв’язок успішності професійної адаптації з віковими та індивідуальними особливостями
суб’єктів адаптації тощо.
Прийняття такої концептуальної схеми стосовно підготовки майбутніх фахівців відкриває нові
перспективи. При такому підході адаптаційні можливості студента розглядаються у сукупності
найбільш актуальних складових. Простежуючи динаміку процесу адаптації студента-першокурсника
до умов навчання, можна прогнозувати особливості його професійної адаптації у майбутньому, а
структурний аналіз його адаптаційних можливостей дозволяє визначити найбільш актуальні
індивідуальні проблеми (напруга на рівні енергозабезпечення активності в нових умовах,
прив’язаність до стійкого середовища, труднощі зміни та засвоєння нового виду діяльності, здатність
налагодити зв’язки з соціальним середовищем). Тобто сам процес професійної адаптації постає
специфічною моделлю визначення професійної відповідності студента, а своєчасність виявлення тих
чинників, що у майбутньому можуть негативно вплинути на професійну діяльність, надає реальну
можливість своєчасної психологічної корекції, розширення адаптаційних можливостей студента як
професійно необхідної якості [4].
Саме на вивчення того, що відбувається зі студентом при зміні умов життя на різних освітньокваліфікаційних рівнях та в їх взаємозумовленості, спрямована робота Регіональної лабораторії
соціально-педагогічної адаптації педагогів початкової ланки освіти Центрального інституту
післядипломної педагогічної освіти АПН України, яка функціонує у Хмельницькому гуманітарнопедагогічному інституті .
У процесі дослідження цієї проблеми важливо організувати роботу творчої групи з числа
наукових працівників, викладачів, слухачів магістратури. Основною метою цієї творчої групи можна
визначити створення та апробацію теоретичної моделі процесу професійної адаптації як
багатокомпонентного системного явища, на основі якого можна вести оперативну діагностику та
корекцію негативних тенденцій, що виникають на структурно-функціональних рівнях.
Завданням роботи творчої групи з дослідження проблем професійної адаптації особистості є:
а) аналіз традиційних поглядів на процес професійної адаптації; б) розробка структури процесу
професійної адаптації, визначення методичної бази психолого-педагогічної діагностики;
в) дослідження реальних структурних особливостей адаптаційних процесів на рівні індивідуальних
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та колективних суб’єктів навчання; г) розробка, організація і проведення кореляційних засобів із
надання адресної допомоги в адаптаційних процесах індивідуальним і колективним суб’єктам
навчання; д) створення пролонгованої системи супроводу адаптаційних тенденцій, що сприяє
постійному удосконаленню навчально-виховного процесу. Провідними принципами роботи творчої
групи є: а) актуальність – з’ясування найбільш актуальних проблем професійної адаптації для
кожної особи; б) неперервність – лонгітюдний характер досліджень (моніторинги), психологопедагогічний супровід студента протягом навчання на кожному освітньо-кваліфікаційному рівні у
вищому ступеневому закладі; в) випереджаючий характер, прогностичність – можливість
передбачати деструктивні тенденції, здійснювати своєчасний профілактичний уплив; г) цілісність –
забезпечення узгодженості всіх комплексних чинників адаптаційного процесу; д) наступність і
послідовність – простеження змін на різних етапах, виявлення загальних тенденцій розвитку;
е) доцільність – надання допомоги в найбільш актуальних проблемах; є) оперативність – своєчасне
виявлення відхилень від оптимуму та надання допомоги.
Таким чином, досліджуючи деякі аспекти професійної адаптації студентів вузу в контексті
концепції неперервної освіти можна зробити такі висновки:
1. Неперервна освіта розглядається як умова і система, процес і результат розвитку особистості, як
соціально-педагогічний принцип побудови навчання.
2. Система багаторівневої вищої педагогічної освіти постає неперервним процесом становлення
студента – майбутнього фахівця, вимагає неперервного удосконалення науково-методичної
майстерності викладачів вищої школи.
3. Процес становлення фахівця є результатом зусиль індивіда і соціопрофесійного середовища, і
можна розглядати як особливий вид його професійної діяльності на всіх етапах становлення:
адаптації, стабілізації та перетворення.
4. Систему багаторівневої вищої педагогічної освіти у вузі (неперервне та послідовне здобуття
студентами певних освітньо-кваліфікаційних рівнів) можна розглядати як провідну ланку в
неперервній освіті людини, що розв’язує завдання поступального розвитку фахівця як особистості і
як майбутнього професіонала.
5. Необхідно виявляти особливості адаптаційних процесів, що відбуваються у навчанні, як на
рівні окремих комплексних чинників (їхніх аспектів), так і на рівні структурних зв’язків між ними.
6. Концептуально узагальнювати отримані за окремими напрямами результати: а) теоретичний
рівень: поглиблення знань про адаптаційні процеси, розвиток особистості у процесі навчання та
професійної підготовки; б) методичний рівень: засоби побудови моделей та діагностування складних
інтеграційних явищ; в) технологічний рівень: технології оптимізації процесів навчання, особистісного
та професійного розвитку.
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Галус А.М. Некоторые аспекты профессиональной адаптации студентов вуза в контексте
непрерывного образования.
Анализируются некоторые аспекты системы многоуровневого высшего образования в вузе как
ведущего звена непрерывного образования человека. Решение проблем профессиональной адаптации
студента на каждом этапе обучения в вузе положительно влияет на процесс его профессионального
становления.
Halus O.M. Some Aspects of Professional Adaptation of the Students of Higher Educational
Establishments in the Context of Uninterrupted Education.
The article analyses certain aspects of a multilevel higher education system as a key link of person’s
uninterrupted education. The facilitation of students’ professional adaptation benefits their professional
development.
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ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В НІЖИНСЬКОМУ
ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА (1875 – 1882 РР.)
У статті проаналізовано проблему формування педагогічної майстерності як невід’ємної складової
практичної професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя в історії Ніжинської вищої
педагогічної школи 1875 – 1882 рр.
Становлення національної школи України неможливе без творчої праці вчителя, яка є дійовою та
рушійною силою в організації та здійсненні навчально-виховного процесу. В сучасних умовах
оновлення системи педагогічної освіти особливого значення набуває проблема теоретикометодологічної підготовки вчителя як складової його загально професійної майстерності. Головне її
завдання – здатність педагога забезпечити всебічний розвиток особистості як найвищої цінності
суспільства.
Суттєвий внесок у вивчення проблеми формування особистості вчителя зробили В. Кан-Калік,
А. Мудрик, М. Поташнік, В. Сластьонін, І. Чернокозов. В Україні цій проблемі приділяли увагу
В. Андрущенко, О. Дубасенюк, І. Зязюн, А. Капська, В. Луговий, О. Мороз, В. Семиченко,
С. Сисоєва, Н. Тарасевич та інші. Біля витоків розробки наукових основ підготовки вчительських
кадрів в Україні кінця ХІХ – початку ХХ століття стояли визначні діячі в галузі освіти і науки
І. Сперанський, М. Каразін, М. Остроградський, М. Костомаров, Д. Багалій, О. Потебня та багато
інших. Проблемам історії розвитку освіти та підготовки вчителя присвячені праці А. Бойко,
С. Гончаренка, Н. Гузій, Н. Дем’яненко, М. Євтуха, М. Гриценко, Є. Коваленко, І. Лікарчука,
В. Лозової, В. Майбороди, Н. Ничкало, Р. Хмелюк, М. Ярмаченка та інших.
З огляду на це актуальною стає проблема забезпечення навчально-виховних закладів добре
підготовленими, професійно компетентними кадрами. Для розв’язання цих завдань важливим є
звернення до прогресивних надбань минулого, ґрунтовного аналізу історико-педагогічного досвіду
становлення і розвитку національної вищої педагогічної школи.
Для дослідників педагогічної науки цікавою є система підготовки педагогічних кадрів
Ніжинською вищою школою.
Ніжинський історико-філологічний інститут князя Безбородька було засновано в 1875 році. Він
мав готувати вчителів для середніх та вищих навчальних закладів, тому саме з цього часу можна
говорити про становлення та розвиток педагогічної науки в Ніжинській вищій школі.
Значну роль у фаховій підготовці майбутніх учителів відіграв запрошений з Харківського
університету на посаду директора інституту Лавровський Микола Олексійович (1825 – 1899) – доктор
слов’янської філології, професор російської словесності й педагогіки. Досліджуючи систему
професійно-педагогічної підготовки вчителів Ніжинської вищої школи, історик педагогіки Т. Пінчук
зазначає, що свою реформаторську роботу в Ніжині М. Лавровський розпочав із добору кадрів, з
організації сильного викладацького колективу, бо добре розумів: успіх викладання залежить від
особистості самого викладача. У Ніжин були запрошені видатні вчені з Петербурзького і
Варшавського університетів. У день відкриття інституту Микола Олексійович сказав: " Знаком с
каждым из них лично, а также с предшествовавшей их учению педагогической деятельностью, я
смело позволю себе выразить уверенность, что ими будет сделано для общего дела, к которому они
призваны, все, что в пределах человеческих сил" [1: 4-6].
Великого значення надавав директор інституту формуванню педагогічної майстерності в системі
практичної підготовки майбутніх учителів. При інституті діяла гімназія, в якій студенти давали
пробні уроки. Створюючи гімназію, М. Лавровський зазначав, що "вона повинна слугувати школою
для викладання студентів як майбутніх наставників гімназій, чим визначається для неї стати з часом
зразковою" [2: 17]. На факультетах був затверджений чіткий план розподілу пробних уроків у
дослідній гімназійній установі. Директор відвідував майже кожен урок студента-практиканта. Як
зазначалось у промові О. Лавровського, на святкуванні дня народження Государя Імператора 30
серпня 1879 року " начинающий учитель, обладающий необходимыми для его деятельности
сведениями, большей частью не скоро может освоиться с учебной средой, в которую вступает, и с
образом действий на эту среду" [3: 22]. Кожен урок ретельно аналізувався й обговорювався. Вагання
і невпевненість були помічені навіть у найкращих студентів, що, на думку педагогів-наставників,
було природним при проведенні перших пробних уроків. Досвідчені керівники педагогічної практики
шляхом пояснення, навіювання, коригування, постійними бесідами намагалися сформувати у
студентів ази професійної майстерності. Наступні пробні уроки були більш привабливими з
дидактичного та методичного погляду, із специфіки застосування прийомів педагогічної взаємодії.
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Швидкість засвоєння конкретних елементів процесу спілкування вчителя з учнями, навичок та вмінь
встановлювати зворотній зв’язок у процесі викладу навчального матеріалу не була однаковою для
всіх студентів. Для одних досить було 3 – 4 пробних уроки, щоб засвоїти основи професійної
майстерності, для інших потрібно було більше часу з практикування. За підсумками практичної
роботи студентів у зразковій гімназії організовувалися конференції. Якщо викладачі-наставники
бачили в окремих вихованців прогалини в практичному викладанні фахових предметів, то
позачергово студентам призначалися додаткові пробні уроки для того, щоб вони мали досягти
належного викладацького рівня, властивого їхнім товаришам.
Важливим моментом професійно-педагогічної підготовки студентів інституту було те, що не лише
викладачі-наставники брали участь в обговоренні пробних уроків. Студенти повинні були відвідати
практичні заняття своїх колег і підготувати детальні аналізи у формі рефератів, у яких зазначали як
позитивні моменти уроку, так і його недоліки. У плані професійного становлення це приносило
неабияку користь майбутнім учителям. Із звіту про стан Історико-філологічного інституту князя
Безбородька за 1880-1881 н.р. ми дізнаємося, що призначений керівником-наставником із російської
словесності викладач Бєлорусов І.М. був вельми задоволений організацією і проведенням
педагогічної практики у вузі. Студенти проводили уроки у 2, 3, 5, 6 класах гімназії. Перед
проведенням кожного уроку викладачем були організовані настановчі заняття: як методично
грамотно викладати російську граматику в 2-3 класах гімназії; в чому сутність методики диктування
текстів; як правильно перевіряти учнівські твори та вправи [4: 13-16].
Ніжинська вища школа на той час стала флагманом у підготовці майбутнього вчителя,
накопичивши значний позитивний досвід формування у вихованців практичних умінь і навичок, які
допомагали їм реалізувати на практиці поставлені педагогічні завдання. Архівні джерела того часу
свідчать про наявність у навчально-виховному процесі елементів пропедевтики як невід’ємної
складової підготовки вчителя. Так, із письмового звіту керівника-наставника з римської словесності
викладача А. Абрамова за 1881 рік бачимо, що студенти класичних спеціальностей повинні були
обов’язково бути присутніми на уроках у зразковій гімназії, які давав сам наставник-керівник. На це
навчальним планом відводилося 4 години щотижня на IV курсі. Крім уроків, студенти мали
ознайомитися із облаштуванням гімназії, існуючим там порядком, принципами побудови навчальновиховного процесу. Перед пробними уроками кожен студент-практикант готував план-конспект
уроку й обговорював етапи проведення пробного уроку із керівником. Важливим тут є те, що в
процесі практичної підготовки студентів здійснювалося не лише навчання азам теорії та методики з
обраного фаху, а й основам професійної майстерності. У доповідях викладачів, які керували
пробними уроками в гімназійних класах, ми знаходимо ґрунтовні аналізи кожного уроку. Зверталась
увага на такі моменти роботи студента-практиканта: а) невміння проводити урок так, щоб увесь клас
брав живу участь у роботі й увага кожного учня була зосереджена на тому матеріалі, який вивчається;
б) неточність та невизначеність тих питань, які запропоновані учням; в) допускання неправильних та
необачних відповідей учнів під час перевірки та викладу навчального матеріалу; г) часте відволікання
від суті навчального матеріалу, від змісту уроку; ґ) мовленнєві вади самих учителів-практикантів,
висловлювання, що ніяк не відповідають віковим особливостям учнів у процесі вивчення і
закріплення матеріалу уроку; д) застосування без потреби слів похвали, нарікання, докорів та інше;
е) пояснення матеріалу без конкретики, багатослів’я [3: 14]. Як бачимо, така постановка роботи всіх
без винятку учасників навчально-виховного процесу вищої педагогічної школи сприяла
професійному становленню майбутніх діячів освітньої галузі.
Важливого значення в системі підготовки майбутніх учителів Ніжинською вищою педагогічною
школою надавалося теоретичним психолого-педагогічним дисциплінам. Психологію, логіку,
філософію викладав видатний учений, професор, доктор філософії Микола Якович Грот (1852-1889).
Студенти вивчали на І – ІІ курсах інституту такі розділи: завдання психології, методи психологічних
досліджень; загальний нарис психічних функцій у зв’язку з нервовими процесами; історичний
розвиток питання про сутність душі; аналіз психічної сприйнятливості, історія питання про відчуття,
почуття, аналіз почуттів та їх законів; аналіз психічної діяльності; основи психічного розвитку; аналіз
сну і психологічних відхилень та їх значення для розвитку [1: 6].
Професорсько-викладацький склад інституту намагався бути прикладом наслідування для своїх
вихованців. М. Грот жодного разу не повторив лекції з психології, завжди готуючись заново. "Він
пробуджував самостійність думки, підкреслюючи критичну гостроту, вчив терпеливості, був завжди
готовий прийти на допомогу, виявляв немало безпосередньої підтримки студентам, не раз виступав
самовіддано їх палким захисником", – так відгукувалися про вченого його колеги [3: 23].
Курс педагогіки в ці роки викладав випускник Київської духовної академії, історик і педагог
Лілеєв Михайло Іванович (1849-1911). Ним була підготовлена "Програма з педагогіки", в якій основи
педагогіки визначалися як самостійна наука, всупереч поглядам, що заперечували цю істину.
Рецензуючи програму М. Лілеєва, М. Грот зауважив: "Господин Лилеев несомненно принадлежит к
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числу педагогов, сознающих высокую ответственность своей деятельности и старающихся подвинуть
вперед свою науку. Прекрасные мысли, высказанные автором о необходимости связать педагогику с
научной психологией и о плодотворных результатах, которые могут возникнуть из такой связи.
Перечисление вопросов, касающихся физического и духовного воспитания, физических и других
свойств воспитывающихся, –вопросов, которые еще подлежит решить для постановки педагогики на
научную основу, – показывает в авторе большую наблюдательность, уже накопившийся опыт и
научную любознательность" [5: 16].
У 1882 році на посаду директора Ніжинського історико-філологічного інституту був призначений
сподвижник педагогічної науки, доктор філософії, засновник Харківського Товариства класичної
філології і педагогіки Микола Єфремович Скворцов (1836-1902). Досліджуючи проблему професійної
підготовки майбутнього вчителя у своїх наукових працях, учений робить висновок про необхідність
створення вітчизняної педагогічної семінарії з викладанням учення про навчання й виховання,
оскільки класичні університети, на його думку, не здійснюють достатньої ґрунтової професійної та
фахової підготовки вчительських кадрів. Він активно виступав проти спеціалізації на факультетах, бо
це є причиною того, що науки перетворюються на ремесла. М. Скворцов пропонує змінити
"предметну" систему викладання середньої школи на "класну". Звідси наукова підготовка кандидатів
на вчительські посади повинна бути побудована таким чином, щоб це дозволило їм у майбутньому
викладати якомога більшу кількість предметів гімназичного циклу. Великого значення надавав
М. Скворцов особистості майбутнього вчителя. Окрім знання навчального предмета, психології та
дидактики, володіння методикою викладання, майбутній учитель повинен мати педагогічні здібності,
постійно вдосконалювати свою педагогічну майстерність [6: 56].
Таким чином, у другій половині ХІХ століття проблема сутності та змісту педагогічної
майстерності в процесі підготовки вчительських кадрів, що здійснювалася Ніжинською вищою
педагогічною школою, мала важливе значення для реформування вищої і середньої школи та
розбудови вітчизняної системи освіти. Для цього, як зазначали у своїх дослідженнях теоретики і
практики цього періоду П. Заболоцький, О. Музиченко, І. Срезнєвський, М. Сумцов, П. Тихомиров,
М. Тулов та інші, потрібен педагог, який володіє вміннями поєднувати психологічні, дидактичні,
фахові та методичні знання. Окреслена нами система формування педагогічної майстерності
майбутніх учителів Ніжинською вищою педагогічною школою є визначальною в сучасних умовах
розбудови національної системи підготовки педагогічних кадрів.
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ (ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ)
У статті висвітлено проблему організації кредитно-модульної і рейтингової систем формування
комунікативної компетентності з російської мови майбутнього вчителя початкових класів у процесі
професійної підготовки.
Світові тенденції підвищення якості вищої освіти, створення в Європі єдиного середовища в
підготовці фахівців з вищою освітою на основі Болонської угоди, забезпечення мобільності, в основі
якої лежить фундаментальна загальна й професійна підготовка випускників ВНЗ, потребують нових
підходів до підготовки фахівців, особливо вчителів початкових класів [1: 3].
Розбудова системи освіти в Україні призвела до формування нової освітньої парадигми, згідно з
якою у галузі освіти відбуваються інноваційні процеси, йде пошук нових, демократичних,
диверсифікованих та результативних систем її розвитку як з позицій інтересів суспільства, так і
окремої особистості [2: 5].
Особливого значення у підвищенні науково-практичного рівня майбутніх педагогів тепер набуває
лінгводидактичний аспект професійної підготовки майбутнього педагога. Але, незважаючи на
загальні прогресивні тенденції у лінгводидактиці вищої школи, методика викладання російської мови
не зазнала потрібного наукового, методичного, технологічного розвитку до цього часу.
Навчально-виховний процес, який завершується традиційною екзаменаційною сесією у вигляді
підсумкового контролю за результативністю роботи майбутнього вчителя впродовж півроку, маючи
беззаперечні позитиви в підготовці високоосвічених фахівців, за умов широкого запровадження
інформаційних технологій все частіше ілюструє свої негативні прояви та більшою мірою вступає у
протиріччя з основними напрямками його подальшого вдосконалення.
Досвід роботи у вищому педагогічному закладі, аналіз науково-методичних досліджень із проблем
удосконалення системи підготовки фахівців з вищою освітою [3: 6] свідчать, що тенденції
поліпшення навчального процесу у вищій школі виявляються саме в модульно-рейтинговій системі
[1: 3, 7] й отримують загальне визнання [4: 9] при поєднанні з кредитно-модульною системою
підготовки високоосвічених фахівців, що і є завданням статті.
Модульна організація навчального процесу була об’єктом дослідження як зарубіжних, так і
вітчизняних учених. Загальним проблемам організації навчального процесу на основі впровадження
кредитно-модульної та рейтингової систем присвячено роботи як іноземних учених (Ю. Єрьомін,
П. Самойленко, А. Фурман, П. Юцявічене, І. Якиманська та ін.), так і українських дослідників
(І. Бабин, В. Гребінко, М. Левківський, С. Сисоєва, П. Сікорський, М. Степко та інші). Ряд робіт
науково-практичного характеру висвітлюють вирішення цієї проблеми у процесі вивчення окремих
дисциплін у вищих навчальних закладах: іноземної мови (Н. Демченко, Н. Іваницька, О. Іванцова,
Ю. Осадча, Л. Пишна, Н. Анікієнко); природничо-математичних дисциплін (В. Дмитрієва,
П. Самойленко, І. Сальник, О. Царенко та ін.).
Нами здійснено спробу розробки модульно-рейтингової програми формування комунікативної
компетентності з російської мови майбутнього вчителя початкових класів у процесі професійної
підготовки. Метою нашої публікації є визначення теоретичних засад організації кредитно-модульної і
рейтингової систем формування комунікативної компетентності з російської мови майбутнього
вчителя початкових класів у процесі професійної підготовки.
Сьогодні більшість чинних європейських освітніх систем (країни ЄС та члени Європейської
Асоціації Вільної Торгівлі) є системами, які акумулюють кредити. Деякі з них є національними, інші
– інституціональними; низка європейських університетів продовжує експериментувати з різними
кредитними системами. Наказом Міністра освіти і науки України № 48 від 23 січня 2004 р. у ряді
вищих навчальних закладів України розпочато експеримент щодо запровадження кредитно-модульної
системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації [4].
На інституціональному рівні окремо взятий ВНЗ розробляє свою кредитну систему, що є
внутрішньою. У ній трудомісткість процесу навчання, необхідного для отримання академічного
ступеня, сегментується: кожному сегменту-блоку присвоюється певне число кредитів. Присвоєння
студенту академічного ступеня відбувається після того, як він накопичив певну кількість кредитів.
При цьому проміжок часу, впродовж якого допускається процес акумулювання, є довільним, хоча й
має певні обмеження.
© Бірюк Л.Я., 2005
38

Л.Я. Бірюк. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів
(за кредитно-модульною системою)

Очевидними є переваги впровадження такої системи для майбутніх учителів: розширює вибір для
навчання за кордоном; дозволяє самим сформувати програму навчання; забезпечує сертифікацію
процесу навчання в іноземному навчальному закладі; забезпечує гнучкість процесу навчання (кожен
студент самостійно вибирає траєкторію досягнення заданої кількості кредитів; дозволяє ефективно
реалізувати концепцію індивідуалізації процесу навчання; покращує ефективність як процесу
навчання, так і витрат (економічна ефективність); сприяє самооптимізації процесу навчання.
Педагогічна система, в якій реалізується комунікативно-орієнтований процес розвитку й
формування комунікативно здібних майбутніх педагогів у інваріантній частині, складається з таких
елементів: мета викладання; зміст освіти; викладач; студент, технологічна підсистема. Технологічна
підсистема, у свою чергу, містить форми, методи й засоби навчання.
Основними формами організації навчального процесу в умовах упровадження кредитномодульної системи в навчальний процес вищого педагогічного закладу є лекційні, практичні,
лабораторні та індивідуальні заняття, педагогічна практика, виконання індивідуальних самостійних
завдань студентів та науково-дослідницька діяльність майбутніх учителів.
Перш за все необхідно визначити основні поняття та терміни, що характеризують кредитномодульну систему організації навчального процесу: кредитно-модульна система організації
навчального процесу (далі – КМСОНП) – це модель організації навчального процесу, яка
ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових
кредитів); заліковий кредит – це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для
засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів; модуль – це задокументована завершена
частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що
реалізується відповідними формами навчального процесу; змістовий модуль – це система
навчальних елементів, поєднаних за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові.
Кредитно-модульна система організації формування комунікативної компетентності з російської
мови визначається наступними принципами: кредитності – суть цього принципу на рівні вивчення
навчальної дисципліни полягає у наборі (акумуляції) заданої для певної дисципліни кількості
кредитів, що включають у себе виконання необхідних видів діяльності, передбачених програмою
вивчення навчальної дисципліни; модульності – визначає підхід до організації оволодіння студентом
змістовими модулями і проявляється через специфічну до модульного навчання організацію методів і
прийомів навчально-виховних заходів, основним змістом яких є активна самостійно-творча
пізнавальна діяльність студента; методичного консультування – полягає в науковому та
інформаційно-методичному забезпеченні діяльності учасників освітнього процесу; організаційної
динамічності – суть її у забезпеченні можливостей корекції змісту навчання з урахуванням динаміки
соціального замовлення; гнучкості та партнерства – у побудові системи освіти таким чином, щоб
зміст навчання й шляхи досягнення цілей освіти та професійної підготовки відповідали
індивідуальним потребам і можливостям студента; пріоритетності змістової та організаційної
самостійності і зворотного зв'язку – полягає у створенні умов організації навчання, що вимірюється та
оцінюється результатами самостійної пізнавальної діяльності студентів; науковості та
прогностичності у побудові (встановленні) стійких зв'язків змісту освіти з науковими дослідженнями;
технологічності та інноваційності – суть її у використанні ефективних педагогічних та інформаційних
технологій, що сприяє якісній підготовці фахівців з вищою освітою та входженню до єдиного
інформаційного та освітнього простору; усвідомленої перспективи – полягає в забезпеченні умов для
глибокого розуміння студентом цілей освіти та професійної підготовки, а також можливості їх
досягнення; діагностичності – у забезпеченні можливості оцінювання рівня досягнення та
ефективності сформульованих і реалізованих у системі цілей освіти та професійної підготовки [5].
Кредитно-модульна система поєднує систему залікових світових кредитів та модульні технології
навчання. Вона характеризується зменшенням частки аудиторних занять, зростанням обсягів
індивідуальної та самостійної роботи студентів, новою системою оцінювання знань за шкалою ECTS,
системою поточного модульного контролю, зменшенням кількості міні-дисциплін, розробкою нових
навчальних програм, розподілом годин кредитів для відповідного курсу, підвищенням рівня
навчально-методичного забезпечення, новими стосунками між викладачами та студентами.
Під модулем розуміється логічно завершена частина навчального матеріалу, яка обов’язково
супроводжується контролем знань та вмінь майбутніх учителів. Основою для формування модулів
слугує робоча програма дисципліни "Шкільний курс російської мови з методикою викладання".
Модуль часто збігається з розділом (темою) дисципліни чи з блоком взаємопов’язаних тем. Однак, на
відміну від теми, в модулі все підпорядковується оцінюванню: завдання, творчість, активність,
відвідування занять. У ньому чітко виділені мета навчання, завдання та рівні вивчення певного
матеріалу, перелічені навички та вміння, які має опанувати студент. У модулі все наперед і завчасно
запрограмоване: послідовність вивчення матеріалу, перелік основних понять, рівень засвоєння і
контролю якості засвоєних знань, набутих умінь і навичок тощо. Кількість модулів з кожної
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конкретної дисципліни залежить як від особливостей самого предмета, так і від бажаної частоти
контролю за результатами навчання. Модуль містить пізнавальну й навчально-професійну частини.
Якщо перша формує теоретичні знання, то друга – професійні вміння і навички на основі вже
опанованих знань. Співвідношення теоретичної і практичної частин модуля мають бути
оптимальними, а це вимагає від викладача професіоналізму, високої педагогічної майстерності.
Модульне навчання тісно пов’язане з рейтинговою системою оцінки й контролю. Переваги цієї
форми контролю зводяться до наступних: здійснюється попередній, поточний та підсумковий
контроль; поточний контроль одночасно є засобом навчання та засобом зворотного зв’язку;
розгорнута процедура оцінки результатів окремих ланок (порцій навчального матеріалу) контролю
забезпечує його надійність; контроль задовольняє вимоги змістовної та конструктивної валідності
(має місце відповідність між формою і метою); розгорнутий контроль реалізує мотиваційну й виховну
функції навчання; розгорнута процедура контролю робить можливим і сприяє розвитку в студентів
навичок самооцінки й формує навички та вміння самоконтролю у професійній діяльності.
Рейтингова система проста в застосуванні. Вже з перших занять під час вивчення курсу студент
отримує вказівки (рекомендації, пам’ятку), які орієнтують його на роботу за рейтингом і містять:
перелік обов’язкових для виконання завдань, шкалу балів за трьома рівнями їхнього виконання,
термін виконання завдань, заохочувальні та штрафні бали. Тут же подані діапазони рейтингу, в межах
яких студент отримує залік чи забезпечує собі оцінку "задовільно", "добре", "відмінно" на екзамені.
Таким чином, розглянуті аспекти впровадження кредитно-модульної системи організації
навчального процесу та рейтингової системи оцінювання навчальних результатів формування
комунікативної компетентності з російської мови забезпечують реальне наближення змісту
підготовки майбутніх фахівців початкової ланки освіти до вимог європейських стандартів.
Подальшого дослідження потребує конкретизація рейтингової системи оцінювання формування і
розвитку комунікативної компетентності з російської мови у процесі професійної підготовки.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.

Бондар В.І. Підготовка вчителя початкової школи в умовах запровадження Болонської конвенції. //
Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції: 1-2 квітня 2004 р. / Укл. Л.Л. Макаренко,
М.С. Севастюк, О.П. Симоненко. – К: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – 298 с.
2. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір /
Затверджено наказом МОН України від 23.01.04, №48.
3. Грубінко В. Індивідуальна та самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи організації
навчального процесу // Матеріали науково-практичного семінару "Кредитно-модульна система організації
навчального процесу". – Київ-Тернопіль: Вид. ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 86 с.
4. Розвиток педагогічної освіти України та її інтеграція в європейський освітній простір. Доповідь Міністра
освіти і науки України В.Г. Кременя на Всеукраїнській нараді директорів педагогічних і класичних університетів
з питань розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції і європейський освітній простір у м. Харкові
29.09.2004 р. Міністерство освіти і науки України. Урядовий портал.
5. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г.Кременя. Авторський
колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – Тернопіль: Навчальна книга
"Богдан", 2004. – 384 с.

Матеріал надійшов до редакції 12.11.2005 р.
Бирюк Л.Я. Формирование коммуникативной компетентности будущих учителей
(по кредитно-модульной системе).
В статье освещается проблема организации кредитно-модульной и рейтинговой систем
формирования коммуникативной компетентности по русскому языку будущего учителя начальных
классов в процессе профессиональной подготовки.
Buryuk L.Ya. The Formation of the Communicative Competence in the Process of Teacher’s Professional
Training (based on the Credit-Module Assessment System).
The article deals with the problem of organizing the formation of the communicative competence of future
teachers of Russian in primary school in the process of their professional training.
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АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТСТВА В УМОВАХ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО СЬОГОДЕННЯ
У статті обґрунтовано анахронізм "педагогіки заходів" у вихованні "людини взагалі". Актуалізовано
проблеми адаптації майбутніх фахівців до умов "нової економіки" ХХІ ст. і підприємництва.
Наведено напрями модернізації соціального виховання в контексті ліберальних викликів сьогодення.
У вихованні сучасної молодої людини чільне місце належить соціальній адаптації до реальних
суспільно-економічних умов, домінуючим правилом яких усе частіше стає "ринкова гра", змагання
амбіцій, спрямованість на матеріальний і кар’єрний успіх. На тлі таких обставин анахронізмом
убачається продовження в освітній практиці вищих навчальних закладів України спроб продукування
виховання студентства в контексті "педагогіки заходів", намаганні "організаторів" залучати молодь до
так званих "загальнокультурних" форм діяльності, "розумного заповнення" вільного часу, духовнотворчої позааудиторної активності "згідно з планом виховної роботи". Натомість сьогодні життя
вимагає актуалізації виховання поведінки людини серед соціуму з новою соціальною структурою, що
сформована з персональних і групових суб’єктів активної дії, де культивується нетрадиційна система
взаємостосунків з оточуючим середовищем. Новизна цих обставин передбачає формування
оновлених стандартів соціальної поведінки, де поєднуються різноманітні неординарні прояви і форми
особистісних орієнтацій. Розгляд цих питань є важливим для пошуку ефективної моделі виховання
майбутніх професіоналів, їх готовності до самореалізації в умовах світових інтеграційних процесів.
У "Законі про освіту" 1996 р. підкреслено: "Метою освіти є всебічний розвиток людини як
особистості і найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей,
виховання високих моральних якостей, формування громадян, спроможних до свідомого суспільного
вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу,
зростання загальноосвітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими
спеціалістами" [1: 10]. Орієнтуючи освіту на "всебічний розвиток" людини, вітчизняне законодавство
не спрямовує її на формування конкурентноспроможної особистості, яка володіє вмінням соціальної
адаптації. Пестуючи абстракції, Закон трансформує "впертість педагогіки" у підготовці "людини
взагалі", нехтуючи об’єктивними чинниками впливу соціального середовища. У результаті молода
людина очікує на вирішення життєвих проблем із позицій ідеалів, які формуються без урахування
реальної мотивації, що програмує нездійсненність її максималістських уподобань. Це підтверджує
справедливість зауваження Д. Дідро про тих, хто виховує викладанням науки: вони "не завжди
бувають тими, які її розуміють і серйозно нею займаються, тому що у таких не залишається часу на
викладання" [2: 49].
При подоланні "впертості педагогіки" у формуванні "людини взагалі", "за планом" вагоме
значення для викладачів мають здатність до рефлексії, усвідомлення загальноцивілізаційної і
ключової для розуміння сутності сучасної соціальної адаптації, основні ознаки поняття "свобода".
Остання має передбачати вільний вибір напрямків і методів діяльності, самостійність у прийнятті
рішень, вільний попит і пропозицію робочої сили, свободу ініціативи та підприємливості,
незалежність мислення. Польський психолог Ю. Козелецький уважав, що прагнення свободи
зумовлене біологічно. Саме тому для кожної людини є бажаними ситуації можливості вибору, навіть
за умов ризику. Адже, якщо є свобода вибору, якщо засоби контролю не обмежують людину на
кожному кроці, її життя є яскравішим [3: 177]. Звідси – важливе місце свободи в ієрархії особистісних
цінностей молодої людини, що має корегувати виховну спрямованість освітянської практики
сучасного викладача.
Актуальними в контексті модернізації виховного процесу можна вважати ідеї класика
соціологічної думки ХХ ст. К. Маннгейма, який у своєму нарисі зі знаковою назвою "Про природу
економічних амбіцій і значення цього феномену в соціальному вихованні" обґрунтував дві
фундаментальні умови виховного процесу, які уможливлюють розуміння мотивації соціальної
поведінки людини. Перша – це якомога правдивіше і повніше уявлення людини про оточуючий світ;
друга – усвідомлення не тільки необхідності односторонньої адаптації людини до оточення, а й
формування в особистості спроможності здолати межі свого соціального середовища і вийти на вищі
стадії реформування суспільства [4: 217]. Тому перспективними вбачаються сьогодні не
пристосовницькі якості людини, сформовані "педагогікою слухняності", а риси активного суб’єкта
соціальної дії. Виховання людини соціальної, спроможної орієнтуватись у мінливому оточенні і
володіти практичними навичками впливу та зміни його, має здійснювати нова педагогіка. Вона
обумовлена загальносвітовим явищем – появою "нової економіки", сформованої на знаннях,
інформаційних технологіях, глобалізації господарських та суспільних процесів тощо. Це явище
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актуалізує роль інтелектуально-освітнього потенціалу кожної країни як визначального ресурсу її
економічного зростання і добробуту. Реагуючи на зміну парадигми світового розвитку, в контексті
якої наука і культура перетворюються у сферу міжнародної конкуренції та співробітництва,
ЮНЕСКО визначила ХХІ століття "інтелектуальним", "ерою освіти". Враховуючи ці процеси,
науково-педагогічна громадськість України усвідомлює необхідність підвищення навчальновиховних стандартів на основі модернізації. Її зміст полягає у подоланні "підтримуючого,
відтворюючого навчання" у вигляді "інформаційної накачки" та засвоєнні інноваційних методик, які
стимулюють до змін в існуючій культурі та соціальному середовищі, вчать молоду людину вмінню
адаптуватись до нових умов господарювання, життєдіяльності та мінливого економічного і
соціального середовища, активно реагувати на проблемні ситуації.
Визначальною умовою соціальної адаптації людини є спроможність рефлексувати на оточуюче
середовище. А. Шопенгауер з цього приводу висловився так: "Осмислити можна тільки те, що знаєш, –
тому що потрібно чомусь учитись, але знаєш тільки те, що продумав. До читання і навчання можна себе
добровільно примусити, до мислення – ні. Воно, як полум’я повітрям, повинно роздмухуватися і
підтримуватися якимось інтересом до предмета. Такий інтерес може бути або суто об’єктивним, або
просто суб’єктивним. Останній існує тільки в наших особистих справах і обставинах; але перший існує
тільки для мислячих від природи голів, для яких мислення таке ж природне, як дихання. Такі голови
надзвичайно рідкісні" [5: 150].
У чому ж полягає модернізаційний резерв традиційної системи виховання і трансформації її в
контекст виховання соціального? Зміст останнього вбачається у вихованні на засадах традиційних
цінностей культури, орієнтації особистості методами "педагогіки співробітництва" на міжособистісні
зв’язки, подолання статичності при фіксації економічної та соціальної систем і сприйняття останніх у
процесі постійного розвитку. Зазначені напрямки сприяють розриву особистості із хрестоматійними
принципами і попереднім досвідом як канонічними чинниками прийняття рішень, стимулюють
амбітність, честолюбство, жадобу успіху, готовність до ризику. Саме ризик, на нашу думку, є
найголовнішою ознакою сучасного господарювання – підприємництва (явища, яке функціонує і
розвивається за постійно мінливих умов). Із погляду історії, ризик є константою в інтерпретації
підприємництва як специфічного різновиду людської діяльності. Саме тому формування у молодої
людини готовності до нього виступає одним із напрямів соціального виховання в сучасних умовах.
Поряд із ризиком, перспективною в контексті адаптації молодої людини до умов "нової економіки"
являється виховання у неї інноваційно спрямованої поведінки. Інноваційна господарська, менеджерська
та інші види діяльності особистості передбачають максимальну задіяність творчої компоненти:
спрямованості на створення нового, оригінального, що вимагає від людини не лише відповідних знань,
умінь, навичок, таланту, а й проявів інтелектуального активізму, підвищеної чутливості до нового,
інтуїції [6: 28]. Потреба формування творчої (креативної) компоненти у майбутнього спеціаліста постає
особливо актуальною в контексті перспектив венчурного підприємництва, як особливого різновиду
організаційно-господарської діяльності в Україні. Саме венчурне підприємництво за рахунок
максимального розкриття творчого потенціалу особистості (або групового суб’єкта діяльності), за умов
реалізації новаторських ідей і підтримки держави спроможне забезпечити поширення нових технологій,
швидко переозброїти і реконструювати виробництво на сучасній науково-технологічній основі.
Важливим завданням сучасної освітньої практики є виховання у майбутніх фахівців соціальної
відповідальності, зміст якої полягає, радше, в ідеології стосунків між підприємцем-організатором і
найманими працівниками. Перший, звичайно, опікується прибутком, економічним успіхом –
презумпціями ринкової економіки і рисами його глибинної психології. Але досвід пострадянської
трансформації України доводить, що за сучасних умов господарського успіху чи успішного бізнесу в
межах свого фаху спеціалісту недостатньо. Життя вимагає внесення коректив у традиційну стратегію
поведінки: відчуття відповідальності перед суспільством за власні дії щодо екології, охорони здоров’я
громадян; дотримання прав споживачів, громадянських прав і свобод; інвестування закладів
підготовки кадрів тощо [7: 85].
Наведені напрями не вичерпують змісту соціальної адаптації майбутніх спеціалістів до умов
"нової економіки" "інтелектуального" ХХІ ст. При здійсненні певних виховних процедур викладачеві
важливо зрозуміти і пролонгувати лінію поведінки молодої людини та її дії під упливом економічного
інтересу. Адже саме він визначає інтелектуальний і духовно-культурний рівень особистості та
суспільства в цілому. Звичайно, передбачити глибину економічної амбітності випускника в образі
майбутнього "нового українця" та убезпечити його від непідконтрольних владі аспектів діяльності
важко. Це підтверджують сучасні реалії, де морально-етичний рівень поведінки і виховання зведено
до рівня бізнесу та виключно економічних потреб. Але амбітна і честолюбива особистість із
відвертим бажанням економічного успіху та рисами прагматизму врешті-решт змушена буде
підкорятись узаємозв’язку економіки і влади. Виховання раціональної поведінки "грати за
правилами" сприятиме формуванню в суспільстві особливого соціального прошарку людей,
спроможних діяти в межах обов’язкової доцільності, з умінням обмежувати власний егоїзм і
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готовність до пристосування та індивідуальної адаптації. У результаті людина засвоюватиме
поведінку в інтересах усіх, бо "той, хто діє в інтересах ближнього, діє у власних інтересах" [8: 27].
Соціальна адаптація особистості до умов оновлення українського суспільства вимагає зміни акцентів у
навчально-виховному процесі, врахування професіоналами цієї справи фактичного змісту майбутньої
практичної діяльності студентів. Культивування безвідносних до реального життя норм поведінки втрачає
сенс, бо виховує відразу до навчання і заперечує прагматичну спрямованість особистості. Воно
трансформується у витоки марних емоцій, обмежує соціальне виховання моралізаторством і
надокучливістю. Молода людина сьогодні не сприймає абстрактних форм, бо життя вимагає від неї
пізнавати логіку дій утаємничених сил із метою управління ними і підпорядкування інтересам формування
особистості.
Отже, сучасна виховна практика має позбуватися абстрактних форм творення "людини взагалі" і
звертатись до реальних процесів соціально-економічної трансформації. Центром уваги повинна стати
нова людина в умовах формування інформаційного меритократичного суспільства [9: 605], яка
досягає успіху завдяки власній старанності та здібностям. Видається доцільною зміна парадигми
освітньо-виховної діяльності серед студентства. Якщо виховання і навчання, як рівні величини разом
апелюють до людських цінностей і знань, то й соціальне виховання особистості має здійснюватись в
обох суверенних системах. Із цієї причини виховна діяльність набуває рис самостійної предметної
галузі й утрачає колишню залишковість, на кшталт: спочатку інформаційно-технічне забезпечення, а
потім – виховання. Реалії трансформаційних процесів в Україні, навпаки, актуалізують формування
особистості майбутнього спеціаліста спроможності до адаптації.
Необхідна також корекція розуміння феномена соціального виховання виключно як способу
репродукції соціально-історичного досвіду від покоління до покоління. Особливо це важливо
сьогодні, в умовах відтворення Інтернетом віртуальної реальності, що технізує свідомість значної
частини молоді й формує у неї ілюзію реальності світу, зменшує потребу в емоційно-духовному
житті. Глобалізаційні процеси, активізація людського спілкування, міграції соціальних груп – усе це
розширює свободу вибору форм і засобів перетворення традиційної соціалізуючої функції виховання
в імовірнісну. При розгляді проблеми систематичної і цілеспрямованої соціальної адаптації
особистості нівелюється також роль авторитетного раніше соціального інституту – держави. Все
більше контролюючись суспільством, вона стає арбітром стосунків різних соціально-політичних сил.
Усе це, разом із зародженням елементів громадянського суспільства, в якому особа вільна у виборі
лінії поведінки, актуалізує проблему соціальної адаптації людини в нових умовах українського
сьогодення як предмета перспективних наукових розвідок.
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Павченко В.М. Адаптация студенчества в условиях либеральной трансформации украинской
современности.
В статье обоснован анахронизм "педагогики мероприятий" в воспитании "человека вообще".
Актуализируются проблемы адаптации будущих специалистов к условиям "новой экономики" ХХІ в. и
предпринимательству. Приводятся направления модернизации социального воспитания в контексте
либеральных вызовов современности.
Pavchenko V.M. The Adaptation Students in of the Conditions of Liberal Transformation of Ukrainian
Contemporaneity.
This article is devoted to the problem of adaptation of future specialists to the "new economic conditions".
Shown also are the main ways of modernization, of social "education" in the context of liberal challenges of
the present.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНІХ РЕФОРМ (З ДОСВІДУ
ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)
У статті проаналізовано провідні концептуальні підходи до оцінки ефективності освітніх реформ у
теорії освіти розвинених англомовних країн. Сформульовано авторську модель оцінки результатів
сучасних стандартоорієнтованих освітніх реформ. Зроблено висновки про труднощі та
суперечності процесу оцінки результатів реформ.
Масштабні освітні реформи, що стали перманентною ознакою сучасного шкільництва в усьому
світі, являють собою складний багатовимірний процес, до участі в якому залучається широке коло
зацікавлених сторін. Серед них найактивнішими є освітні політики, теоретики (соціологи, політологи,
філософи, економісти, теоретики організаційних змін, педагоги та ін.), бізнесові структури, місцеві
громади, громадські організації (у тому числі батьківські, що мають як місцевий, регіональний, так і
загальнонаціональний та міжнародний статус), учительські професійні спілки, педагоги-практики
тощо. Таке широке коло ініціаторів та учасників освітніх реформ дозволяє визначати їх не тільки як
педагогічне явище, але і як політичне та соціальне. Закономірно, що у кожної з названих сторін є свої
уявлення про цілі освітніх реформ, шляхи їх здійснення та підходи до визначення ефективності. У
рамках цієї статті ми звернемося до деяких підходів, що існують у зарубіжних теоріях освітніх змін
щодо оцінки результатів реформ.
Одним із найбільш актуальних у сучасних умовах є так званий організаційний підхід до
визначення ефективності діяльності школи та змін, що відбуваються в ній, побудований на засадах
теорій ефективності організацій, розроблених Л. Камероном та Д. Віттеном [1], а також С. Фаерманом
та Р. Квінном [2]. Концептуальні підходи, розроблені цими науковцями, стали основою для побудови
відомим освітнім теоретиком Дж. Ширинсом ряду моделей ефективності школи, що
використовуються при аналізі результатів реформаційних програм.
Поняття "ефективність" (від лат. effectus – результат дії якоїсь сили, причини, наслідок чогось),
уважає Дж. Ширинс, має формальний характер, тобто не детермінує конкретних підходів до її
визначення. Змістове наповнення поняття залежить від цілей освітньої системи та типу організаційної
теорії, взятої за основу для відбору критеріальних підходів до визначення ефективності. Особливістю
поняття "ефективність" є його відносність: рівень ефективності визначається в результаті порівняння
між школами або освітніми системами, а не відповідно до абсолютного стандарту. Нарешті, поняття
передбачає визначення каузальних чинників, що зумовлюють ефективність [3: 18−19]. Моделями
визначення шкільної ефективності, за Дж. Ширинсом, є такі:
1. Модель економічного раціоналізму. В контексті такої моделі ефективність характеризує
результати виробничої діяльності організації, у ході якої вхідні параметри (ресурси)
трансформуються у вихідні параметри. Результати поділяються на короткострокові та довгострокові.
Останні являють собою наслідки діяльності організації для конкретних споживачів та для суспільства
в цілому. Стосовно школи як організації сутність усіх цих параметрів відображена у табл. 1.
Таблиця 1.
Параметри діяльності школи в контексті моделі економічного раціоналізму
Вхідні параметри
(ресурси)
Фінансові, людські,
інтелектуальні,
матеріальні, часові
ресурси

Процесуальні
характеристики
Форми та методи
навчання

Результати
Рівень навчальних
досягнень учнів після
завершення кожного з
етапів формальної
освіти

Наслідки
Здатність випускників
шкіл до
працевлаштування та
подальшої освіти

Крім поняття "ефективність", у моделі економічного раціоналізму використовується ще одне –
"продуктивність", що визначає рівень досягнення бажаних результатів при мінімальних затратах.
Подальшою конкретизацією понять "ефективність" та "продуктивність" є, згідно з Ї.Ч. Ченгом, їх
поділ на технічну ефективність (продуктивність), яка стосується тих учнів, що ще навчаються в школі
або щойно закінчили її (когнітивні та соціальні навички та уміння), та соціальну, що визначається
© Сбруєва А.А., 2005
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впливом школи на суспільство в цілому та довготривалі життєві перспективи її випускників
(соціальна та трудова мобільність, продуктивність праці, рівень прибутків) [4: 2].
Проблема визначення вихідних параметрів діяльності школи є надзвичайно складною, навіть якщо
вести мову тільки про короткострокову (технічну) ефективність, оскільки бажані результати можуть
вимірюватися, наприклад: а) кількістю учнів, що отримали дипломи про закінчення школи;
б) якісними показниками, які отримали школярі на випускних екзаменах; в) показниками успішності з
ключових навчальних дисциплін тощо.
Згідно з моделлю економічного раціоналізму організація (школа, освітня система) діє відповідно
до раніше поставлених цілей, сформульованих як вихідні параметри, тобто заплановані результати її
діяльності. Досягнення консенсусу щодо цілей діяльності школи та їх формулювання у кількісно
вимірюваних показниках є складною справою. Оскільки найбільш точному об’єктивному виміру
піддається рівень досягнення когнітивних цілей, на відміну від соціальних, то виміри ефективності
школи обмежуються ними, в результаті чого трактування ефективності школи набуває у контексті
сучасних реформ надто спрощеного, вузького характеру. Однак, незважаючи на недоліки моделі
економічного раціоналізму у визначенні ефективності школи та освітньої системи, у сучасних умовах
в освітній політиці домінує саме вона.
2. Модель органічної системи. У рамках цієї моделі організації порівнюються з біологічними
системами, що адаптуються до свого оточення. Головним критерієм визначення ефективності, згідно
з таким підходом, є характер взаємодії школи як відкритої системи з оточенням, її виживання в
умовах ворожого, "токсичного" середовища. Школа не повинна бути пасивним об’єктом маніпуляцій
із боку зовнішнього контексту, а сама активно здійснювати на нього впливи у необхідному для неї
напрямі. Відповідно до такої моделі адаптивність, гнучкість школи в умовах зміни зовнішнього
контексту її існування є найважливішою умовою її виживання, а отже, і критерієм ефективності.
Ефективність школи в умовах ринково орієнтованих реформ вимірюється кількісними показниками
учнівських контингентів, зростання яких є наслідком не тільки високих вихідних параметрів її
діяльності, а й успішного шкільного маркетингу. Домінуючу роль у моделі органічної системи
відіграють вхідні параметри діяльності, про один з яких мова йшла вище. Вихідні параметри можуть
також братися до уваги, якщо від них залежить доступ до вхідних (фінансових) ресурсів на подальший
період діяльності школи.
3. Модель людського виміру організації. Якщо у попередній моделі увага фокусувалася на
зовнішньому оточенні діяльності школи, то в цьому контексті найбільш важливими є внутрішньоорганізаційні людські стосунки. Центральне місце посідають такі концепти, як психологічне
самопочуття індивіда в організації, можливість знаходження консенсусу, стосунки з колегами,
мотивація поведінки, розвиток людських ресурсів. Тому головним критерієм ефективності організації
в рамках цієї моделі стає рівень задоволення працівників організації від своєї роботи, рівень їх
залучення до діяльності організації, відчуття своєї причетності до спільної справи. Така модель рідко
застосовується в сучасних дослідженнях ефективності школи, оскільки не відображає рівня
досягнення навчальних результатів, що вважаються головним виміром ефективності школи.
4. Управлінська (бюрократична) модель передбачає формалізацію людських стосунків, про які
мова йшла у попередній моделі, в рамках організаційних структур. Проблемою організації, у якій
підрозділи являють собою відносно автономні одиниці (такий спосіб взаємодії структурних
компонентів має місце як у школі, так і в освітній системі децентралізованого типу), є гармонізація їх
взаємозв’язків у рамках єдиного цілого. Такі можливості створюються шляхом розвитку різних форм
соціальної взаємодії в рамках перетворення школи на організацію, що навчається. Популярні в
англомовному світі теоретики розвитку організацій, особливо П. Сенге [5], розробили конкретні
рекомендації для освітніх закладів щодо їх успішного перетворення на ефективні професійні громади.
Отже, основним критерієм ефективності, згідно з управлінською моделлю, є стабільність існування та
безперервність розвитку організаційних структур.
5. Політична модель організації. Деякі освітні політологи, у тому числі американські дослідники
Ф. Гесс, П. Хілл, П. Петерсон, Дж. Чаб та Т. Мо, Е. Коулсон, аналізують діяльність організацій як
"політичні битви", в яких офіційні особи використовують свої посади з метою досягнення власних
прихованих інтересів [6; 7; 8; 9]. Такий підхід до визначення ефективності діяльності організацій
цілком відповідає положенням теорії соціального вибору Дж. Б’юкенена та Г. Таллока, згідно з якою
раціональний інтерес людини як "homo economicus" є рушійною силою будь-якого розвитку, у тому
числі і соціального [10]. Таким чином, відповідно до політичної моделі організації критерієм її
ефективності виступає ступінь задоволення інтересів упливових груп, якими є споживачі освітніх
послуг (батьки учнів, роботодавці), місцева бізнесова громада, політичні партії тощо.
Усю сукупність розглянутих вище організаційних моделей ефективності школи підсумуємо далі
у формі таблиці (табл. 2.).
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Таблиця 2.
Організаційні моделі ефективності школи
Типи організаційних
моделей

Критерії ефективності
школи

Рівень, значущий
для визначення
ефективності

Головні предмети уваги

економічний
раціоналізм

продуктивність

організація

вихідні параметри
діяльності закладу та
чинники, що їх
детермінують

органічна система

адаптивність,
виживання

організація

розширення вхідних
параметрів

людський вимір
організації

задоволення від
роботи, залучення до
неї

члени організації як
індивіди

мотивація

управлінська модель

тривалість, упевнений
розвиток

організація +
індивідуальні її
члени

формальна структура
організації

політична модель

чутливість до потреб
зовнішніх
зацікавлених сторін

зацікавлені групи
та особи

влада, престиж,
незалежність

Оцінка результатів масштабних реформ, що здійснювалися протягом останнього десятиліття на
рівні національних та регіональних освітніх систем, вимагає застосування підходів, що органічно
поєднують усі або, принаймні, більшість із названих вище організаційних моделей.
Застосований нами підхід для визначення ефективності стандартоорієнтованих реформ ми
визначили як трирівневий (індивідуально-організаційно-суспільний), що передбачає з’ясування
ефективності реформ як для окремого учня (індивідуального споживача освітніх послуг), так і для
школи (організації, що надає ці послуги) та суспільства в цілому, що виступає як організатором
освітньої системи, так і опосередкованим споживачем "продукту" її діяльності. Загальні основи
такого підходу були сформульовані канадським дослідником Б. Левіним у рамках здійсненого ним
дослідження політичного виміру сучасних освітніх змін у ряді розвинених країн [11: 165−168]. Далі
розглянемо особливості трирівневого підходу до аналізу ефективності стандартоорієнтованих
освітніх реформ.
1. Індивідуальний рівень. Найбільш вагомою в контексті сучасних освітніх реформ є аргументація
щодо необхідності підвищення якості освіти для кожного учня. У центрі уваги освітніх політиків
знаходяться результати навчальної діяльності школярів, однак й інші пов’язані з ними виміри змін
становлять предмет інтересу. Отже, до кола освітніх показників, виміри та оцінка яких здійснюються
за результатами запровадження реформаційних програм, належать:
академічні досягнення учнів. Із метою їх виміру в рамках сучасних реформ
запроваджуються національні та регіональні стандартизовані тестування учнів з основних
предметів навчальної програми. Все більш вагому роль відіграють міжнародні виміри якості знань
учнів (TIMMS, PISA, PIRLS, CIVICS, SITES), що слугують підставою для порівняльної оцінки
ефективності діяльності національних освітніх систем та успішності освітньої політики
національних урядів;
показники школи щодо частки учнів, які успішно закінчили школу, рівня відвідування
учнями школи та пропусків занять, рівня насилля в школі тощо. Такі показники є додатковим
свідченням про рівень ефективності діяльності школи, вони слугують також важливою
інформацією для батьків у процесі здійснення вибору школи для навчання дітей;
задоволення учнів від навчання у школі. Опитування щодо ставлення учнів до школи є
вагомим інструментом визначення їх навчальної мотивації. Проведення таких опитувань не має
систематичного та обов’язкового характеру. Однак після їх запровадження у програму
міжнародних порівняльних вимірів якості знань (наприклад, у програми TIMMS, PISA)
дослідники ефективності школи більш уважно ставляться до їх аналізу;
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життєві перспективи учнів. До показників діяльності школи, пов’язаних із цією
категорією результатів освітніх реформ, належать: частка випускників школи, що вступають у
заклади післяшкільної освіти, рівень та якість працевлаштування випускників школи, ставлення до
безперервної освіти, індикатори громадянської поведінки, рівень прибутків тощо.
2. Організаційний рівень. Досягнення результатів освітніх реформ передбачає певні зміни
процесуальних характеристик діяльності школи та освітньої системи в цілому. Такі зміни вважають
одночасно і важливими результатами реформ. До них відносять, насамперед, такі:
зміни в роботі вчителів. Одним із найбільш часто оцінюваних результатів реформ є їх
уплив на професійну діяльність учителя. Оцінці у цьому контексті підлягають як її кількісні
характеристики (обсяг навчального навантаження та часу, призначеного для підготовки до
викладання та професійного розвитку вчителів), так і якісні (широка сукупність характеристик,
зумовлена стандартами професійної діяльності та професійного розвитку вчителів). Активно
аналізується також ставлення вчителів до своєї діяльності та здійснюваних реформ, зокрема
задоволення від праці або стрес, фрустрація, які суттєво впливають на результати діяльності
вчителя;
зміни в роботі адміністраторів. Уплив сучасних освітніх реформ на роботу освітньої
адміністрації різних рівнів суттєво відрізняється від упливу, здійснюваного на вчителів. Це
пов’язано передусім із принципово відмінними ролями, яких вони набули внаслідок змін, що
здійснювались згідно з ідеями нового менеджеризму в освіті. За результатами реформ оцінюється
зміна змісту діяльності адміністраторів, способів прийняття управлінських рішень, ставлення до
своєї діяльності;
залучення батьків до діяльності школи. Активізація участі батьків у діяльності школи
стала у 90-х рр. одним із провідних механізмів освітніх реформ. Оцінці підлягають форми та
методи такого залучення, а також рівень задоволення батьків своєю участю у шкільних справах та
результатами роботи школи;
навчальні програми. У сучасних умовах найбільший уплив на перебудову навчальних
програм мали процеси стандартизації змісту освіти та розвитку спеціалізації шкіл, що стало
однією з форм розширення освітнього вибору, тому оцінці підлягає відповідність програм
прийнятим стандартам та вимогам до спеціалізованих шкіл, індивідуальних запитів споживачів
освітніх послуг;
навчальний процес. Хоча процесуальні особливості здійснення навчального процесу
суттєво впливають на досягнення його результату, вони не стали предметом пріоритетної уваги в
реформах останнього десятиліття. Виняток становить запровадження інформаційнокомунікативних технологій у навчальний процес. Уважаючи вкрай недостатньою увагу освітніх
політиків до "серцевини" діяльності школи, освітні теоретики та інститути шкільної інспекції
приділяють оцінці цього аспекту освітніх змін усе більшу увагу.
3. Суспільний вимір. Результати освітніх реформ є значущими для багатьох аспектів
функціонування сучасного суспільства. Головними дослідники вважають такі з них:
економічний розвиток держави. Економічна мотивація є провідною в обґрунтуванні
необхідності реформ останнього десятиліття. Показниками результатів освітніх реформ, що
регулярно висвітлюються в національних та міжнародних освітньо-політичних дайджестах, є
рівень освіченості робочої сили різних вікових груп, залежність від освітнього рівня населення
таких економічних параметрів, як середні розміри прибутків, рівень продуктивності праці, рівень
безробіття тощо;
забезпечення соціальної справедливості в освіті. Проблеми соціальної справедливості
були в центрі уваги у попередньому циклі освітніх реформ (60 − 70-ті рр. ХХ ст.). У сучасних
умовах вони відійшли на задній план. Більше того, ряд реформаційних програм останнього часу
мали ринковий антидемократичний характер, що актуалізувало увагу суспільства до проблем
забезпечення рівних освітніх можливостей для всіх громадян, незалежно від раси, статі,
національності, соціального стану;
збереження соціальної єдності суспільства також набуло нової актуальності в рамках
сучасних ринково орієнтованих реформ. Оцінці підлягають передусім результати запровадження
таких реформаційних програм, як місцевий менеджмент шкіл, освітні ваучери, розширення
освітнього вибору (зокрема приватного шкільництва) в контексті вирішення таких соціально
важливих завдань, як збереження спільних громадянських цінностей, громадянської активності та
толерантності у суспільстві, усунення расової, етнічної та релігійної сегрегації.
На завершення підкреслимо, що оцінка результатів освітніх реформ є процесом надзвичайно
складним та суперечливим, що зумовлено цілим рядом причин, до яких ми насамперед відносимо
такі:
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1) велика чисельність, складність та суперечливий характер цілей освітніх реформ.
Загальновідомою проблемою є відсутність серед теоретиків освіти узгодженого розуміння соціальної
місії школи. Ще менше згоди існує серед освітніх політиків різної орієнтації щодо цілей та шляхів її
перебудови, що негативно позначається на змісті документів реформ, побудованих на основі пошуку
консенсусу. Програми сучасних реформ містять чимало суперечностей. Наприклад, вони
передбачають одночасну підтримку як духу конкуренції між навчальними закладами, так і співпраці
між ними. Складність досягнення численних та іноді суперечливих цілей реформ помножується на
зростаючий дефіцит фінансових та часових ресурсів, які суспільство надає освітнім політикам,
теоретикам та практикам для здійснення реформ [11; 12; 13; 14];
2) суперечність між оцінками короткострокових та довгострокових результатів реформ.
Абсолютна більшість оцінок результатів освітніх змін стосується їх короткострокових результатів
(наприклад, якість навчальних результатів, що визначається за результатами стандартизованого
тестування), хоча найбільш значущим є індивідуальний та суспільний інтерес до довгострокових
результатів, що позначаються на життєвих перспективах як окремої особистості, так і суспільства в
цілому. Найбільш наочним прикладом суперечності, про яку йде мова, є досягнення більшої
продуктивності освітньої системи шляхом збільшення навчального навантаження вчителів та
скорочення часу на їх професійний розвиток. Якщо у короткостроковій перспективі такі заходи дають
економію фінансових ресурсів, то у довгостроковій – підвищення плинності учительських кадрів,
зниження рівня задоволення вчителів від своєї праці, їх готовності до здійснення освітніх змін, що в
перспективі матиме негативні наслідки для якості їх професійної діяльності;
3) недосконалість визначення об’єкта та інструментів оцінки результатів реформ. Провідні
освітні експерти англомовного світу (Л. Дарлінг-Геммонд, Р. Елмор, С. Фурман, П. Бродфут,
М. Фуллан, А. Харгрівз, П. Хілл, Т. Седдон, К. Вайлі та ін.) піддають жорсткій критиці звуження
об’єкта оцінки результатів реформ до виміру навчальних досягнень учнів певних вікових груп з
однієї-двох провідних навчальних дисциплін. Значна кількість соціально значущих аспектів
діяльності школи залишається без уваги, не піддається аналізу і оцінці. Великому сумніву піддають
дослідники і якість стандартизованих тестів, що використовуються у зовнішніх вимірюваннях якості
знань, оскільки у цьому контексті оцінці підлягає тільки здатність учнів до відтворення певного
обсягу інформації, а не до критичного осмислення навчального матеріалу та вміння застосувати його
у практичній діяльності, на що націлена робота сучасної школи;
4) неможливість відокремити результати роботи школи від результатів зовнішніх упливів на
навчальні досягнення учнів. У сучасних умовах школа є далеко не єдиним джерелом знань та
соціалізуючого впливу. Крім сім’ї та соціального оточення, яким традиційно відводилась дуже велика
роль у теорії освіти англомовного світу, все більш вагому роль відіграють такі чинники, як
неформальна та інформальна освіта, можливості якої в епоху швидкого розвитку інформаційнокомунікаційних технологій значно розширились. Ознакою сучасних реформ стало запровадження
методик оцінки "доданої вартості" школи, тобто відокремлення результатів навчальної діяльності,
досягнутих школою, від упливу сім’ї, ЗМІ тощо;
5) відсутність прогнозування та оцінки неочікуваних результатів реформ. Оскільки освітня
система є за характером функціонування складною та відкритою, вплив численних реформаційних
програм, що мали на меті зміни окремих її аспектів (фінансового, адміністративного,
процесуального), є відчутними та значущими і для інших, чого реформатори часто не передбачали.
Наприклад, при одночасному зниженні рівня фінансування освітньої системи та запровадженні
автономного шкільного менеджменту, що мало місце в 90-х рр. у кількох провінціях Канади, в Новій
Зеландії, в Австралії (штат Вікторія) якісна зміна функцій шкільної адміністрації була пов’язана не
тільки з розширенням повноважень у процесуальній сфері, а й із необхідністю пошуку додаткових
грошових надходжень. У такому контексті оцінка ефективності місцевого менеджменту порівняно з
централізованим значно ускладнюється, оскільки характер діяльності адміністрації школи набув
фінансової спрямованості більшою мірою, ніж це передбачалось програмами децентралізації. Існує і
багато інших непередбачених результатів реформ, пов’язаних із неврахуванням недостатньої
мотивації вчителів до запровадження освітніх змін, неочікуваної реакції місцевої громади на зміни
характеру діяльності школи, небажанням та нездатністю батьків активно долучатися до її діяльності
тощо. Ще менш вірогідним є врахування й оцінка непередбачуваних суспільних наслідків освітніх
реформ. Наприклад, активні заходи, що здійснювалися в США для десеграції освітньої системи у
50-70-х рр. ХХ ст., призвели до суттєвих змін демографічного складу навчальних округів, у яких
проживала значна частка афроамериканців, оскільки білі представники середнього класу зволіли
перебратися до місцевостей із подібним до них населенням;
6) недостатній обсяг та якість офіційної інформації про результати освітніх реформ,
нерівномірність висвітлення їх окремих аспектів. Дослідники стверджують, що більшість даних про
результати реформ належить зацікавленим сторонам, що намагаються висвітлити результати з
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найбільш вигідного для себе боку. Єдиним аспектом реформ, який піддається систематичному
висвітленню, є результати стандартизованих тестів та їх відповідність запланованим показникам.
Значно менше уваги приділяється аналізу якісних характеристик навчального процесу. "Білою
плямою" є ставлення учнів до здійснюваних освітніх змін.
Отже, оцінка сучасних освітніх реформ містить у собі такі недоліки, як суперечливість та
суб’єктивізм оціночних суджень, пріоритетне висвітлення короткострокових результатів та
недостатня увага і можливість з’ясування довгострокових, вузькість об’єкта оцінювання та
недосконалість його механізмів, недоступність достатнього обсягу офіційної інформації та неповнота і
недостовірність неофіційної, неврахування ставлення до реформи всіх зацікавлених сторін. Подолати
всі ці недоліки навряд чи можливо, що пояснюється передусім надзвичайно складним характером процесу
соціальних змін, який являють собою освітні реформи.
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Сбруева А.А. Теоретические подходы к оценке эффективности образовательных реформ (из
опыта сравнительно-педагогических исследований).
В статье проанализированы основные концептуальные подходы к оценке эффективности
образовательных реформ в теории образования развитых англоязычных стран. Сформулирована
авторская модель оценки результатов современных стандартоориентированных образовательных
реформ. Сделаны выводы о трудностях и противоречиях процесса оценки результатов реформ.
Sbruyeva A.A. The Theoretical Concepts of the Education Reforms Results Appreciation (the Experience
of the Comparative Education Research).
The article analyzes the conceptions of the education reforms results appreciation in the educational theory
of highly. Developed English-speaking countries, and characterizes the author's model of the appreciation of
the modern standard-oriented education reforms results. Summarized also are the difficulties and the
contradictions of the appreciation process.
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ЕТНІЧНІ ГРОМАДИ КИЇВСЬКОГО УЧБОВОГО ОКРУГУ ТА ЇХ ДОБРОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ
(НА ПРИКЛАДІ НІМЕЦЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ)
У статті розглянуто доброчинну діяльність представників німецької етнічної меншини на
території Київського учбового округу порівняно з іншими етнічними громадами краю.
Київський учбовий округ виник із п’яти губерній колишніх Віленського й Харківського учбових
округів і як адміністративна одиниця був оформлений у 1832 році. Губернії цього округу були
розділені на правобережні (Віленський учбовий округ) та лівобережні (малоросійське генералгубернаторство) [1]. Додамо також, що київська губернія протягом 1817-1832 рр. знаходилася у
складі Харківського учбового округу, а волинська і подільська у складі цього округу знаходилися
всього один рік – 1831 ("Попередні правила народної освіти" були, фактично, першим офіційним
документом, що стосувався організації освіти в Україні, виданим Міністерством народної освіти
Росії. Першим міністром освіти, як відомо, став граф П. Завадовський. У навчальному стосунку Росія
була поділена на шість округів: Московський, Віленський, Дерптський, Харківський, СанктПетербурзький та Казанський. При цьому університет із попечителем на чолі ставав навчальним і
адміністративним центром округу; йому безпосередньо підлягали гімназії) [2, 3, 4].
Питання про етноконфесійні параметри доброчинності у сфері освіти округу постає у зв’язку з
тим, що він формувався як освітній феномен у складних поліетнічних і поліконфесійних умовах, що
визначили його специфіку як сукупності освітніх інституцій різного рівня, з одного боку, та виявили
особливості доброчинної діяльності різних етнічних на конфесійних груп населення. Зауважимо, що
більш-менш детальний аналіз доброчинності в її етноконфесійному контексті можна подати лише
щодо польської та єврейської громад у Київському учбовому окрузі; щодо інших етнічних груп, то
може йтися лише про елементи доброчинності, оскільки в архівних документах її приклади
з’являються досить рідко (наприклад, чехи й німці). Тим паче, що навіть за наявності вказівки на те,
що пожертву здійснив представник якоїсь, наприклад, з лютеранських церков, важко судити про його
етнічну належність. Про доброчинну діяльність польської та єврейської громад збереглося набагато
більше відомостей, оскільки вони мали власну систему шкільництва, яку й зобов’язані були
підтримувати фінансово й діяльнісно.
Щодо доброчинних пожертв представників німецької громади, то про неї відомо стосунково
менше, аніж про євреїв чи поляків. Це можна пояснити хоча би тим фактом, що сама по собі німецька
етнічна група на цій території вела досить замкнутий спосіб життя, загалом характерний для
колоністів. Крім цього, німецькі колоністи мали у своєму розпорядженні лише початковий ступінь
освіти, який, власне, самі й утримували. Так, В. Васильченко вказує, що представники німецької
громади "… досить великого значення надавали школі й освіті взагалі. Переселившись на українські
землі, вони перенесли на нове місце проживання зразки тієї школи і те ставлення до освіти, яке
побутувало в їхньому середовищі на батьківщині. … Організовувати шкільну справу доводилося
буквально з нуля, до того ж в умовах матеріальної скрути, яку відчували колоністи в перші роки свого
перебування на Україні. Більшість переселенців не мали можливості виділяти кошти на громадські
потреби, тому переважна частина колоній у цей час ще не могла забезпечити себе окремою шкільною
спорудою" [5].
Певну складність для дослідження доброчинної діяльності німецької громади в Київському
учбовому окрузі являє й те, що німецька громада якраз не підпадає, як інші, під етнічно-конфесійну
ідентичність. Так, серед німців на цій території бути лютерани, католики, меноніти. Тому в архівних
документах досить важко ідентифікувати імена і факти з точки зору їх етнічної належності. Крім того,
німці (як і чехи) стали етнічними групами досить пізнього часу (на відміну від євреїв); натомість
поляки, наприклад, узагалі не можуть вважатися емігрантами або іноетнічним утворенням на
території округу.
Однією з перших форм доброчинної діяльності німців на окресленій території стали "сирітські
каси", покликані займатися соціальним захистом дітей-сиріт: вони оплачували навчання й виховання
таких дітей, опікувалися станом їхнього майна і т.п. Кошти таких кас формувалися за рахунок
членських внесків німецької громади кожної колонії, а також за рахунок певних доброчинних акцій та
добровільних пожертв членів громади [5]. Усі питання доброчинності знаходилися у віданні
релігійних общин та їх керівників.
Господарство, заведене німецькими колоністами, як правило, давало досить непогані прибутки,
тому школи виникали в перший рік-два після організації колонії. Так, на Волині щороку відкривалося
більше десятка нових німецьких шкіл, які утримувалися за рахунок громади. Загалом же у п’яти
губерніях Київського учбового округу навчалося 13 450 німецьких школярів (з них 90% – на Волині)
© Сбруєва А.А., 2005
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[6]. Навчальні заклади німців користувалися також доброчинною допомогою товариств взаємного
кредиту, з прибутків яких почасти й утримувалися колоністські школи. Для німецької громади така
школа стала засобом збереження етнічної та релігійної самоідентичності. Власне, всі навчальні
заклади поляків, євреїв, німців, чехів у Київському навчальному окрузі несли таке ж навантаження.
У 80-ті роки ХІХ століття всі колоністські школи в Росії були підпорядковані Міністерству освіти
і називалися "іновірськими" (Причому це стосувалося лише лютеранських шкіл; усі баптистські
школи були просто скасовані) [6]. Таким чином, держава брала на себе зобов’язання щодо певної
частки фінансування таких шкіл, але натомість вимагала відповідності навчальних планів і змісту
освіти загальнодержавним стандартам. Діяльність німецьких шкіл підлягала спеціальним правилам,
розробленим головною консисторією для євангелістсько-лютеранських шкіл [6: 180]. Тому
доброчинна допомога німецьких громад округу школам поступово зійшла нанівець. Але й
казначейство не дуже ретельно виконувало функції фінансування таких навчальних закладів. Так, у
1911р. сільські та волосні громади утримували такі школи на 76%, земства – лише на 0,2%, а 24%
складала доброчинна допомога від приватних осіб і товариств. Казначейство при цьому не виділило
нічого [6: 194-195].
Прикладів доброчинної допомоги з боку німецької етнічної меншини щодо навчальних закладів у
Київському навчальному окрузі у переглянутих документах і матеріалах небагато. Найбільш
яскравим випадком стало фундування німцем Ю.І.Арндтом земського двокласного училища в с.
Березівка поблизу Житомира [7]. Крім того, у звітах дирекцій училищ середини ХІХ століття ще
вдалося знайти кілька фактів такої доброчинності. Так, у 1840 році старший учитель Немирівської
гімназії Людовік Грудзинський і дочка євангельського пастора Матильда Брауміллер пожертвували
на її розвиток 84р35к.ср. з проведеного ними благодійного концерту; а сам Евангелістський пастор і
кавалер Карл Брауміллер – ще 186р.34коп.ср. на користь бідних учнів гімназії – з такого само збору з
концерту своєї дочки старшого вчителя Л. Грудзинського [8]. У 1842 році директор Ніжинської
гімназії повідомляв попечителя Київського учбового округу, що утримувач Ніжинської вільної аптеки
Отто-Цигр з 1837 року безплатно відпускає ліки для незаможних учнів і круглих сиріт Ніжинського
повітового і приходського училищ [8].
Серед інших етнічних меншин і груп, які виявили свою доброчинність у сфері освіти в Київському
учбовому окрузі, варто було б згадати чехів та греків. Проте одразу зауважимо таке.
По-перше, чеська меншина Київського учбового округу провадила досить замкнутий (у
соціокультурному контексті) спосіб життя. Їхні початкові школи утримувалися, як і в німецьких
колоніях, за рахунок громад; але назовні доброчинна допомога у сфері освіти чехами практично не
виявлялася [9, 10, 11]. Чеська етнічна меншина на території Київського навчального округу щільно
концентрувалася на Волині (з 60-х років ХІХ століття). Рівень письменності серед чехів Волині був
чи не найвищим стосовно інших народів – 59,03% (тоді як середній 17,2%, за даними перепису 1897
року) [12].
По-друге, якщо йдеться про грецьку етнічну групу в Київському учбовому окрузі, то попри її
численність в окремих регіонах (передовсім, ніжинському), доброчинність заможних греків почасти
стосувалася навчальних закладів Росії або Північного Приазов’я, де існували численні грецькі
поселення. Найбільш відомими грецькими доброчинниками з Ніжина стали брати Зосимади (Зосими),
про яких існує досить добре опрацьована наукова література [13-18], а також С.К. Буба – мешканець
Ніжина. Ще в 1811р. місцева громада греків намагалася створити окремий фонд для заснування
училища, яке б приймало на навчання дітей з сімей греків. Стефан Кирилович Буба очолив цю
ініціативну групу, яка досягла в 1817р. 86тис.руб.ас. Грецьке училище (рівня повітового) почало діяти
в тому ж році. Згодом С.К. Буба був нагороджений орденом св. Володимира, а училище стало
називатися Олександрійським на честь імператора. Крім фінансової підтримки, місцева грецька
громада пожертвувала училищу півтори тисячі томів книг різними мовами [19].
У нашому дослідженні ми обмежилися більш детальним аналізом доброчинності з боку польської,
єврейської та німецької громад як таких, що виявляли найбільш діяльну доброчинність у сфері освіти
округу. Загалом же з приводу конфесійно-етнічних параметрів доброчинності у сфері освіти
Київського учбового округу варто сказати таке: будь-яка доброчинна діяльність на розвиток освіти,
здійснювана представниками етнічних меншин в окрузі, мала на меті передовсім збереження свого
етнокультурного потенціалу. Виняток становлять хіба що поляки, оскільки їхні фундуші у першій
половині ХІХ століття були використані якраз для розвитку російських навчальних закладів в окрузі.
Крім того, поляки досить часто запроваджували стипендіальні фонди без накладання умови, щоб
стипендіат був обов’язково поляком чи католиком. Рівень і обсяг доброчинної допомоги
представників етнічних меншин у Київському навчальному окрузі був безпосередньо пов’язаний з
соціально-економічним статусом представників тієї чи іншої меншини. Тому переважна більшість
доброчинних коштів початку ХІХ століття в окрузі приходиться на поляків (особливо правобережні
губернії); натомість у другій половині ХІХ століття, після певних утисків та конфіскації значної
частини маєтностей (як католицьких орденів, так і заможних поляків) збільшується частка
доброчинної участі у фінансуванні навчальних закладів з боку євреїв, згодом – німців. Зацікавленість
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представників національних меншин участю в доброчинній допомозі навчальним закладам, учням та
студентам безпосередньо залежала від рівня етнічної наповненості змісту освіти цих навчальних
закладів. Так трапилося у випадку з польськими школами на Правобережжі, так само – з німецькими
колоністськими школами. Доброчинна допомога навчальним закладам округу з боку представників
етнічних меншин часто ставала для них демонстрацією своїх вірнопідданських державницьких
почуттів (особливо це стосується єврейської етнічної меншини).
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Сейко Н.А. Этнические сообщества Киевского учебного округа и их благотворительная
деятельность (на примере немецкого этнического меньшинства).
В статье рассматривается благотворительная деятельность представителей немецкого
этнического меньшинства на территории Киевского учебного округа в сравнении с другими
этническими сообществами края.
Seiko N.A. Ethnic Groups of the Kyiv Education Province and Their Charity Activities (by the Example of
the German Ethnic Minority).
The article deals with the charity activity of the representatives of the German ethnic minority on the
territory of Kyiv provinze in comparison with other ethnic groups.
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ХАРАКТЕРНІ ДИДАКТИЧНІ ВИМОГИ ДО ФОРМ НАВЧАННЯ
ЗА КРЕДИТНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ
У статті виділено ряд дидактичних вимог до форм організації навчання в умовах упровадження
кредитних освітніх технологій. Обґрунтовані вимоги щодо відповідної адаптації існуючих форм
організації навчального процесу у ВНЗ, зокрема специфічні вимоги для ефективного функціонування
дистанційної форми навчання, модульних форм організації навчального процесу, підвищення ролі
самостійної роботи студентів у підготовці фахівців за кредитними технологіями.
Проблема визначення психолого-педагогічних передумов організації навчального процесу за
кредитно-модульними технологіями тісно пов’язана з актуальними завданнями, що поставлені перед
вищою школою України під час упровадження власної кредитної системи навчання.
Дослідження цієї проблеми вітчизняними науковцями та практиками лише розпочинаються. Ряд
дослідників з’ясовували педагогічні умови використання модульно-рейтингової технології навчання,
що розпочала функціонувати у ВНЗ України як цілісна система на рубежі 90-х років ХХ сторіччя і на
даний час використовується в багатьох вищих закладах освіти України (А. Алексюк, В. Боднар,
В. Галузинський, М. Євтух, В. Малишенко, П. Сікорський, А. Фурман, П. Юцявічене та ін.).
І. В. Мороз, досліджуючи педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи підготовки
фахівців з економіки, зазначає, що визначальною педагогічною умовою запровадження такої системи
є модульно-рейтингова технологія [1: 54]. Деякі аспекти названої проблеми розглянули І. І. Бабин [2],
В. В. Грубінко [3], А. Загородній, П. Костробій, О. Лозинський, Ю. Рудавський [4] С. Кравченко [5] та
ін. Однак частина проблеми – з’ясування дидактичних вимог до форм організації навчання в умовах
упровадження кредитних освітніх технологій, – залишається не розв’язаною, що складає основне
завдання даної роботи.
Однією з характерних дидактичних вимог є створення передумов для адаптації існуючої курсової
системи навчання до ефективного впровадження кредитно-модульної технології за різних форм
організації навчального процесу у вищій школі та обов’язкового використання інформаційнокомп’ютерних засобів.
По-перше, достатньо прогнозованим є той факт, що курсова система навчання, яка
використовується у вищій освіті, ще довгий час залишатиметься основою організації навчання. Цьому
є багато причин. Основні з них – це академічні традиції та механізми державного фінансування галузі
освіти. Однак упровадження кредитно-модульної технології, особливо накопичувальної, та побудова
індивідуальних траєкторій навчання все частіше вимагатимуть відходу від принципу "один курс –
один навчальний рік у календарному році". Перспективна освітня технологія кращим студентам
повинна надавати можливості не лише для підвищення фахової підготовки за рахунок поглибленого
вивчення дисциплін, а й скорочення термінів навчання. Дострокове оволодіння студентом
навчальним матеріалом із належним набуттям компетенцій має відповідно враховуватися. Звичайно,
мова не йде про масовий характер у цьому питанні. Однак низька затребуваність існуючого
вітчизняного механізму екстернату не викликає сумнівів.
Проблема організації фінансово-господарської діяльності ВНЗ, фінансування термінів навчання,
які менші, ніж ті, що передбачені курсовою системою, надання соціального захисту студентам є
надзвичайно актуальною в умовах упровадження накопичувальної кредитної системи. Вирішення цієї
проблеми дещо виходить за рамки нашого дослідження. Проте можна рекомендувати скористатися
відповідним досвідом функціонування кредитних систем навчання (наприклад, у вищій освіті США),
де на основі навчальних кредитів здійснюється відповідне фінансування. Принциповим аспектом у
такому використанні залікових кредитів слід вважати забезпечення інтенсифікації навчання за
рахунок можливого скорочення обов’язкових календарно-курсових термінів навчання, узгодження
механізмів оплати за навчання (з різних джерел, у т.ч. за рахунок державного бюджету), виплати
заробітку викладачам, призначення стипендій студентам тощо відповідно кількості освоєних
студентами залікових кредитів, орієнтуючись на те, що 1 семестр прирівнюється до 60 кредитів.
По-друге, перспективна кредитна система має забезпечувати можливість її уніфікованого
використання для денної, заочної і дистанційних форм навчання в неперервному навчанні протягом
життя. Підвищення ролі інформаційно-комунікаційних технологій, зумовлене переходом до
інформаційного суспільства, об’єктивно збільшуватиме частку студентів, охоплених дистанційною
освітою, та сприятиме проникненню телекомунікаційних технологій навчання в інші форми
організації навчального процесу.
© Спірін О.М., 2005
53

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 25. Педагогічні науки

Кредитна система має передбачати впровадження за умов комбінування і послаблення
ізольованості різних форм навчання у ВНЗ, можливість їх індивідуального вибору студентом,
забезпечення ефективного переходу між формами навчання, зберігаючи при цьому неперервність та
належний рівень фахової підготовки. Безперечно, це вимагає перегляду та зміни законодавчої бази
вищої освіти, яка на даний час жорстко регламентує названі форми навчання та відповідно
встановлює нормативи щодо штатного, фінансового забезпечення ВНЗ та надання студентам
соціальних гарантій, які значною мірою залежать від форми навчання. Роль конкретної форми
навчання у визначенні обсягу матеріально-фінансового забезпечення має зменшитися – акцент слід
перенести на результати навчання, орієнтуючись на усереднені витрати щодо підготовки фахівця
відповідної спеціальності на рівнях бакалавра, магістра, доктора.
По-третє, інформаційно-комп’ютерні технології в умовах переходу до постіндустріального
суспільства постають визначальними, обов’язковими засобами сучасного процесу навчання, який уже
сьогодні неможливо уявити без: електронних конференцій і семінарів, зокрема відеоконференцій;
педагогічних програмних засобів, електронних навчально-методичних матеріалів та підручників;
використання глобальних інформаційних мереж у науково-дослідній роботі студентів, аспірантів,
професорсько-викладацького складу; створення і використання систем електронного тестування,
автоматизованих систем управління навчальним процесом; створення студентам умов для
повноцінного навчання, незалежно від місця та часу тощо.
Інформаційно-комп’ютерні технології можна вважати одним із головних компонентів нового виду
забезпечення сучасного навчального процесу у ВНЗ – інформаційно-технологічного [6] та основою
формування нового інформаційно-освітнього середовища навчання зі специфічними дидактичними
вимогами [7: 41-82; 8: 106-107]. Поряд із цим використання інформаційних технологій зумовлює
вторинну індивідуалізацію навчального процесу, певне повернення (з новою якістю) до технологій
навчання та, частково, виховання, притаманних освітнім системам доіндустріальних суспільств та
присутніх у сім’ї [9].
Накопичувальна кредитна система має повноцінно використовувати дистанційну форму навчання
та сприяти її ефективному функціонуванню. Впровадження останньої апріорі передбачає певну
диференціацію з використанням відповідних педагогічних технологій, оскільки дистанційне навчання
на початку свого розвитку було орієнтоване не на повну і завершену підготовку фахівця, а на
вибіркові, обмежені за обсягом навчальні курси, призначені для людей різного віку та рівня фахової
підготовки. Такі курси, зазвичай, призначалися для підвищення кваліфікації та певною мірою були
ізольовані від традиційного навчального процесу, що зумовлювало основний характер дистанційного
навчання – надання короткотривалих освітніх послуг. За вимоги забезпечення кредитними системами
навчання протягом життя дистанційна освіта постає як повноцінна форма навчання, спроможна
ефективно інтенсифікувати навчальний процес. В ідеалі переважне використання такої форми
навчання, як дистанційна має бути достатнім для присвоєння академічної кваліфікації.
Однак ефективна організація дистанційного навчання потребує дотримання специфічних
дидактичних вимог [10: 66]:
- дистанційні курси передбачають більш ретельне і детальне планування діяльності, організації,
чітку постановку завдань і цілей навчання, доставляння необхідних навчальних матеріалів;
- забезпечення максимально можливої інтерактивності між слухачами та викладачем, зворотного
зв’язку між слухачем та навчальним матеріалом;
- надзвичайно важливо передбачати високоефективний зворотній зв’язок, щоб слухачі могли бути
впевнені в правильності свого просування від незнання до знання. Такий зв’язок має бути як
поопераційний, оперативний, так і відстрочений у вигляді зовнішнього оцінювання;
- необхідно використовувати нетрадиційні прийоми, засоби заохочення та мотивації навчання
слухачів;
- структурування дистанційного курсу має бути модульним, щоб слухач мав змогу усвідомлювати
своє просування від модуля до модуля; модулі або курси великого обсягу помітно знижують
мотивацію навчання;
- ефективний добір інформаційно-комунікаційних засобів, зокрема програмних продуктів для
організації дистанційного навчання з "дружнім" інтерфейсом та легко зрозумілим механізмом
користування для слухачів, розробників і адміністраторів дистанційних курсів та викладачів;
- наявність належного рівня знань та вмінь викладачів використовувати комп’ютерну техніку,
відповідні програмні продукти, інформаційні сервіси мережі Інтернет тощо. Безперечно, що
використання такої форми навчання поряд із потребою в кадрах відповідної кваліфікації вимагає
серйозного фінансового і матеріально-технологічного забезпечення;
- вирішення проблеми якості знань, з огляду на те, що за дистанційною формою навчання
переважає самостійна робота слухачів, які, зазвичай, поєднують таке навчання з певною професійною
діяльністю.
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Наступна вимога – раціональне поєднання фронтальних, колективних та індивідуальних форм
організації навчання за провідної ролі колективних форм. Традиційна система організації навчання у
ВНЗ наперед вимагає й взаємно пов’язує вказані форми: фронтальні – проведення лекцій на потоці;
колективні – семінарські, практичні групові заняття та заняття з підгрупами під час лабораторних
робіт; індивідуальні – консультації, курсові роботи, конкурси, олімпіади, педагогічна практика тощо.
За умов упровадження кредитних систем, спрямованих на реалізацію особистісно-орієнтованого
навчання, зростає роль мікрогрупових колективних форм організації навчального процесу. З огляду
на кількість, мікрогрупою ми вважаємо 2-3 особи, а основним показником групової діяльності у ВНЗ
є діяльність у складі малої (5-6 осіб) групи [11: 11].
З одного боку, врахування принципів індивідуалізації та диференціації навчання, поєднання
індивідуального і колективного вже в умовах існуючих модульних систем зумовлює підвищення ролі
колективних форм, збільшення частки індивідуальної самостійної роботи й вимагає: перегляду
змісту, структури лекційних та лабораторних занять; пошуку відповідних форм і засобів до їх
проведення; розробки та впровадження методичного забезпечення з метою інтенсифікації навчання.
Це дозволяє збалансувати обсяг навчальної інформації між фронтальними, колективними та
індивідуальними формами навчання і перенести акцент у здобутті знань та вмінь на індивідуальну
самостійну роботу студентів. За певних обставин (конкретизація рівнів навчальних вимог,
різнорівнева структурованість вправ та завдань тощо) виникають тимчасові мікрогрупи студентів зі
специфічним характером навчальної діяльності [12: 150].
З другого боку, під час дистанційного навчання з’являються особливі навчальні групи, що мають
нетривалу та більш інтенсивну, порівняно з традиційними академічними, колективну навчальну
діяльність – "навчальні співтовариства". Перспективність дистанційної освіти значною мірою
залежить від ефективності використання нових педагогічних технологій (навчання в співробітництві,
проблемного навчання, методу проектів тощо) в організації колективного мікрогрупового навчання і
врахування особливостей функціонування навчальних співтовариств. Слід зазначити, що в таких
співтовариствах процес прийняття групового рішення передбачає групове обговорення існуючої
проблеми, яке проходить за чотирма фазами: встановлення фактів, оцінювання фактів, пошук
розв’язків і прийняття рішень. Цій "техніці потрібно вчити студентів для підвищення ефективності
навчання в співробітництві"; викладач не повинен розраховувати на те, що ці навички сформовані в
студентів – "слід проводити відповідну роботу, консультації і поступово відпрацьовувати навички
участі в групових дискусіях і навички прийняття групових рішень" [10: 183]. Роль викладача має
змінитися – з "ментора, інструктора, "істини в останній інстанції" в старшого друга, колегу, більш
досвідченого члена співтовариства і координатора" [10: 183].
З третього боку, динамічні групи студентів об’єктивно створюватимуться в разі забезпечення
навчальними планами реальної варіативності дисциплін, що є необхідною умовою функціонування
кредитних систем. Такі групи можуть створювати в рамках певної спеціальності або напрямку
підготовки, між напрямками підготовки та об’єднувати студентів різних курсів. До складу груп
можуть входити й особи, що навчаються за різними формами: денною, заочною тощо та навіть ті, що
навчаються в різних галузевих університетах. Особливо актуальною постає потреба в організації такої
колективної навчальної діяльності для отримання студентами додаткових професійних кваліфікацій.
Зокрема це стосується опанування робітничих професій. Адже вимоги сучасного ринку праці,
зазвичай, потребують, окрім вищої освіти за фахом, знання персонального комп’ютера, належного
рівня володіння іноземною мовою, уміння керувати легковим автомобілем тощо. Тому університети
включають до навчальних планів та пропонують відповідні платні короткотривалі факультативні
курси.
Організація навчальної діяльності в таких групах значною мірою залежить від індивідуальнотипологічних особливостей слухачів. Досвід роботи свідчить, що визначальною для ефективної
організації навчання за цих умов постає процедура відбору до груп навчання. Якщо відкинути
фінансові аспекти, то доцільним вбачається проведення попереднього тестування претендентів щодо
рівня інтелектуального розвитку та, за потреби, визначення окремих індивідуальних фізіологічних та
психологічних особливостей. Безперечно, ми дотримуємося тієї думки, що у вирішенні питань
вікових чи індивідуальних особливостей людини не доцільно спиратися на біологізаторські
психолого-педагогічні концепції, за якими жорстко визначаються біологічні стадії у формуванні
людини як усталені межі чи умови. Однак, наприклад, зарахування на комп’ютерні курси 18-22річних студентів та включення до цієї ж групи осіб пенсійного віку прогнозовано призведе до
розбалансування та низької ефективності процесу навчання.
Наступна вимога – забезпечення широкого інформування та можливості впливу на організацію
навчального процесу всіх його учасників. Це насамперед можна здійснити шляхом розробки
освітнього стандарту університету, доступу викладачів та студентів до освітньо-професійних
програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик, навчальних планів та робочих програм, матеріалів
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щодо розробки та впровадження кредитно-модульної технології тощо. Основною умовою реалізації
такої вимоги є забезпечення зворотного зв’язку між, з одного боку, ректоратом, навчальним
управлінням, деканатами, кафедрами та, з іншого боку, професорсько-викладацьким складом і
студентами. Одним із найоперативніших засобів такої взаємодії може стати корпоративна комп’ютерна мережа університету з відповідними інформаційними системами, побудованими на основі
технології Web та Intranet-орієнтованого підходу, і в цілому відповідне інформаційно-освітнє
середовище університету.
Ця вимога обов’язково має бути підкріплена детальним інформуванням студентів щодо суті
кредитно-модульної технології навчання, зокрема розглядом матеріалів, що регламентують
функціонування кредитної системи. Така робота може проводитися куратором спеціальності [13],
однак слід вважати за доцільне предметне вивчення основ даної освітньої технології на першому році
навчання під час вивчення окремих дисциплін соціально-гуманітарного циклу або в новому
спеціальному курсі.
Під час упровадження кредитної системи навчання особливого значення набуває самостійна
робота, що вимагає організації, проведення та контролю за нею на новому якісному рівні.
Ця вимога зумовлена рядом об’єктивних чинників.
Насамперед, зменшенням частки аудиторного навантаження та відповідного збільшення обсягу
самостійної роботи, яка може складати від половини до двох третин загального навчального
навантаження, призначеного для вивчення конкретної дисципліни. Поряд із цим переорієнтація
характеру лекційних занять з інформативного на оглядово-настановний апріорі передбачає
відхилення від повного викладення змісту навчального матеріалу: дидактичний принцип повноти
теоретичних знань має бути до кінця реалізований лише за умови ефективної самостійної роботи.
До того ж змінюється час і місце проведення самостійної роботи: навіть в умовах традиційного
навчання "раніше мова йшла в першу чергу про організацію, методику та забезпечення самостійної
роботи під час проведення аудиторних занять, а сьогодні центр уваги перемістився на самостійну
позааудиторну роботу" [14: 73-74].
Варто зазначити, що в умовах упровадження вітчизняної кредитно-модульної системи окремі
науковці для підвищення ефективності самостійної роботи пропонують увести нові форми її
оптимізації. Зокрема, висувається ідея використання в навчальному процесі індивідуальних
навчально-дослідних завдань (ІНДЗ). ІНДЗ визначається як вид позааудиторної самостійної роботи
студента навчального, навчально-дослідницького чи проектно-конструкторського характеру, яке
використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу і завершується разом
із складанням підсумкового іспиту чи заліку із даної навчальної дисципліни. При цьому ІНДЗ:
розглядається як змістовий модуль, що виконується самостійно і оцінюється як частка
навчального курсу з урахуванням у загальній оцінці за курс. Це надає вагомості даній роботі й
робить її зміст вартісним;
ІНДЗ визначає зміст, технологію самостійної роботи студента та структурує її;
індивідуалізація роботи студента виключає списування, дублювання видів робіт та
сприяє індивідуальній відповідальності за виконану роботу;
ІНДЗ містить елемент пошукової, частково науково-дослідної роботи і виступає
чинником залучення студента до науково-дослідницької діяльності, яка може бути продовжена
через виконання курсової, дипломної, магістерської роботи тощо [3: 10].
Отже, можна стверджувати про існування об’єктивної потреби щодо перегляду змісту самостійної
роботи, переходу до нової якості традиційних форм її організації та пошуку нових, підвищення
значущості формальних форм контролю такої роботи (облік відвідування бібліотек, читальних залів,
комп’ютерних і лінгафонних класів, контроль інформаційно-пошукової діяльності в мережі Інтернет,
яка здійснюється за рахунок використання матеріально-фінансових ресурсів університету тощо). При
цьому в ефективній організації самостійної роботи підвищуються вимоги щодо фахової підготовки та
відповідальності за реалізацією такого контролю допоміжного складу університету: лаборантів
кафедр, фахівців інформаційно-комп’ютерних відділів, працівників бібліотек тощо.
Швидкі темпи збільшення обсягів знань в інформаційному суспільстві унеможливлюють роль
викладача як єдиного та достатнього їх джерела. Диверсифікація джерел інформації для набуття знань
об’єктивно вимагає самостійного, систематичного та творчого їх опрацювання. Як зазначає
В. Грубінко, "творча (евристична), наближена до наукового осмислення і узагальнення робота
можлива лише як результат організації самостійного навчання з обов’язковою присутністю в ній
цілепокладання та його досягнення за допомогою ефективних технологічних схем самоосвіти" [3: 9].
З цих причин для студента особливого значення набуває предметне вивчення самостійної роботи –
опанування необхідних знань та вмінь її реалізації. Не лише викладач, а й студент має розуміти суть
цього поняття, зміст самостійної роботи, її форми, види можливих завдань, різноманітних засобів, які
використовуються в університеті, вмінь ефективно застосовувати їх у власній навчальній діяльності.
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Тому за доцільне вважаємо предметне вивчення технології самостійної роботи в умовах кредитної
системи, що, серед іншого, допоможе студентам ознайомитися з особливостями організації
самостійної роботи в навчальному закладі, а викладачам – провести пропедевтичну роботу з метою
високої мотивації самостійної навчальної діяльності студентів.
Отже, основне завдання викладача в організації самостійної роботи студентів – озброїти їх
відповідною технологією навчання, здійснити відповідну мотивацію та забезпечити належні умови її
проведення. Останні вимагають не лише продуктивної роботи викладача в межах вивчення окремої
дисципліни, а й узгодженої діяльності з колегами по кафедрі, факультету, міжкафедерального
співробітництва (особливо з викладачами загальноуніверситетських кафедр) та навчального закладу в
цілому.
Ми поділяємо думку Л. В. Журавської щодо необхідності розробки комплексної системи
управління самостійною роботою студентів у закладі освіти (дослідження існуючого стану, аналіз
вихідних даних та умов, вибір стратегії впровадження, розробка нормативних документів, послідовне
планування та реалізація програми дій тощо) [15]. В основу такої роботи доцільно покласти принцип
оптимального поєднання, з одного боку, індивідуальних потреб і здібностей кожного студента в
проведенні власної самостійної роботи, а з іншого, – максимально можливого рівня її науковометодичного забезпечення колективом викладачів, узгодженими вимогами з різних дисциплін щодо
характеру та обсягів такої роботи, ефективного спрямування на організацію самостійної роботи
фінансових і матеріально-технічних ресурсів університету.
Важливого значення для нашого дослідження набувають окремі вимоги щодо впровадження
модульних форм організації навчального процесу, зокрема рекомендовані моделі розподілу
навчального матеріалу та навантаження за різними типами модулів, визначені європейським
проектом "Налагодження освітніх структур". Проектом було виділено п’ять типів модулів: основні
модулі, тобто групи предметів, що становлять ядро відповідної науки; підтримуючі модулі;
організаційні і комунікаційні модулі (наприклад, робота в групах, риторика, іноземні мови);
спеціалізовані модулі (факультативні, необов’язкові, але такі, що розширюють і поглиблюють
компетенції у вибраній галузі); переносні модулі (наприклад, проекти, дисертації, стажування,
виробнича практика тощо). Основні і спеціалізовані модулі при цьому розглядаються як блоки, що
спрямовані на набуття, розширення і поглиблення знань; підтримуючі – як ті, що розвивають
методологічні компетенції; організаційні і комунікаційні спрямовані на самонавчання і
самоорганізацію; переносні – як такі, що забезпечують перенесення знань на практику. Загальні
вимоги до побудови модулів такі: чим вище рівень, тим більше модулів, що поглиблюють знання і
встановлюють зв’язок між теорією і практикою [16].
Таким чином, проведене дослідження дозволило встановити та здійснити обґрунтування
необхідності дотримання ряду загальних дидактичних вимог до форм організації навчання в умовах
упровадження кредитних освітніх технологій. Подальших досліджень потребує з’ясування детальних
дидактичних вимог до окремих форм та засобів вивчення певних дисциплін. Результати даної роботи
можна використати в дослідженнях з проектування, розробки та впровадження методичних систем
підготовки фахівців різного профілю за кредитно-модульними технологіями навчання.
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Спирин О.М. Характерные дидактические требования к формам обучения при использовании
кредитных технологий.
В статье выделено ряд дидактических требований к формам организации обучения в условиях
внедрения кредитных образовательных технологий. Обосновано требования к соответственной
адаптации существующих форм организации учебного процесса в ВУЗе, в частности специфические
требования для эффективного функционирования дистанционной формы обучения, модульных форм
организации учебного процесса, повышения роли самостоятельной работы студентов в подготовке
специалистов при использовании кредитных технологий.
Spirin O. M. Characteristic Didactic Requirements to Forms of Education Based on Credit Technologies.
The author singles out a number of didactic requirements to forms of education in the context of
implementation of credit educational technologies. There have been substantiated requirements as regards
the corresponding adjustment of the existing forms of academic process in higher educational institutions,
among them specific requirements aiming at effective functioning of distant learning, modular forms of study
and increase in the role of students' self-study in credit technology-based training of specialists.
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НЕПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК: ФАКТОРИ І ФОРМИ
У статті розглянуто фактори, які спонукають учителів до неперервного професійного розвитку, і
форми підготовки майбутніх педагогів на засадах конструктивістського підходу. Виділено
компоненти неперервного професійного розвитку та визначено шляхи їх реалізації в аудиторній та
позааудиторній роботі, а також під час педагогічної практики.
У структурі сучасної системи вищої освіти значного поширення набувають інноваційні види і
форми підготовки майбутнього вчителя до неперервного професійного розвитку (НПР). На цьому
наголошується в документах Ради Європи (A Common European Framework of Reference), у законах
України "Про Освіту", "Про загальну середню школу", у "Національній доктрині розвитку освіти
України", на основі яких відбуваються сучасні реформаційні освітні процеси.
Для конструктивного вирішення проблеми підготовки майбутнього вчителя до НПР у сучасній
теорії наукового знання вже склалися необхідні передумови й накопичені певні джерела щодо
осмислення сутності поняття "неперервний професійний розвиток" (L. Prodromou, Д. Спарк,
Л.Резник, А. Сбруєва, К. Чарнецкі, Р. Цокур, G. Pickering, M. Pennington та ін.). Аналіз психологопедагогічної літератури свідчить, що дослідженню проблеми професійного розвитку надається певна
увага, зокрема таким її аспектам, як вивчення сучасних тенденцій реформування національних та
регіональних систем професійного розвитку вчителів розвинених англомовних країн (А. Сбруєва),
визначення підходів до розуміння психологічних основ професійного розвитку (К. Чарнецкі),
конкретизація компонентно-функціональної структури і специфіки потенціалу професійного
саморозвитку (І. Зязюн, Л. Пуховська, К. Цокур), питання змістових пріоритетів неперервної
професійної освіти (Н. Ничкало, С. Гончаренко, Г. Балл, О. Пєхота та ін.).
Щодо неперервного професійного розвитку, то він розглядається сучасними дослідниками як
постійний процес руху від нижчого професійного рівня до вищого, який реалізується через будь-який
вид діяльності, спрямований на вдосконалення розвитку знань, умінь, компетентності та інших
характеристик особистості вчителя. Така діяльність уключає як індивідуальне навчання та професійну
рефлексію (неформальне навчання), так і навчання на курсах, у лабораторіях, закладах педагогічної
освіти тощо (формальне навчання) [1: 271]. Метою статті є визначення основних компонентів і форм
неперервного професійного розвитку майбутніх учителів. В основу дослідження НПР майбутніх
учителів покладено сукупність теоретичних ідей і практичного досвіду професійного розвитку вчителів,
що може дати адекватне уявлення про цілі та форми підготовки студентів до професійних реалій.
Розглядаючи професійний розвиток як діалектичний процес, можна визначити впливові фактори,
у постійному пошуку рівноваги між якими знаходиться вчитель. Це полярні тенденції політичних
процесів, у контексті яких існує освіта, протиріччя між процесом навчання і його продуктом, між
структурною зумовленістю викладання і творчістю вчителя, індивідуалізацією і стандартизацією у
підходах до навчання, різниця між ідеалом і реальністю, очікуванням і втіленням, дистанція між
вчителем і учнем, контраст між особистісним світом різних учителів та ін. Існування своєрідної
"напруги" в освіті відзначають учителі та науковці різних країн. На думку Марти Пеннінгтон,
педагоги реагують на ситуацію по-різному. У кращому випадку результатом такої діалектики є
інноваційні та численні рішення проблеми освітнього балансу, у гіршому – вчителі чинять опір
такому стану речей, удаючись до крайнощів або безсистемно змінюючи крайні позиції [2: 61]. Інші
європейські учителі, описуючи контрастні фактори у своїй роботі, зазначають також дилеми між
професійною автономією і кооперацією, загальним рівнем академічних досягнень учнів і
диференційованим навчанням, знанням предмета і розвитком особистості [3 : 191-192].
Л. Бакстер і В. Монтгомері вважають, що така боротьба протилежностей у педагогічній професії
має креативний характер, оскільки спричиняє еволюційні зміни в роботі вчителя, викликає
професійну рефлексію з метою подолання дисонансу в педагогічному контексті [4: 46]. Проте
відношення вчителя до змін може бути як позитивним, так і негативним. Це, насамперед, залежить від
ступеня попередньої готовності до перетворень, яка формується через досвід НПР. Як свідчать
результати опитування 198 вчителів з України, Росії, Англії, Уругваю, Франції, Японії, Кореї та
інших країн, проведеного у 2004 – 2005 роках, закономірною є така кореляція: вчителі зі значним
досвідом НПР ставляться до змін позитивно і готові конструктивно вирішувати проблеми, що
виникають, тоді як учителі, які недооцінюють роль НПР у своєму професійному житті, відчувають
розгубленість, додатковий стрес та відсутність бажання працювати по-новому. Зокрема, йдеться про
наявність і розвиток таких професійно значущих якостей особистості, як самостійність та
ініціативність у рішенні професійних задач, спостережливість і винахідливість, здатність до
професійної рефлексії та самоаналізу, використання яких у процесі підготовки майбутнього вчителя
вважається гарантом розвитку професійного мислення.
© Самойлюкевич І.В., 2005
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Проте проблема підготовки майбутнього вчителя, здатного до НПР, ще недостатньо досліджена.
Вона потребує створення цілісної, самокерованої системи, яка б передбачала не лише переведення
студента на новий рівень професійної діяльності, але і значний розвиток його здібностей, з метою
здійснення якісно нових видів діяльності, застосування засвоєних знань і набутих умінь у нових
умовах. Теоретичним підґрунтям побудови системи НПР майбутніх учителів можуть стати такі
аспекти сучасної освітньої теорії, як: 1) когнітивний конструктивізм і теорія пожиттєвого розвитку
здібностей, згідно з якими навчання майбутніх учителів має бути не отриманням знань від експертів
під час навчальних занять, а їх конструювання у процесі співробітництва з викладачами і студентами
(L. Resnick); 2) теорії розвитку організації та їх положення про те, що ефективне вирішення проблем
реформування освітніх систем можливе лише за умови перетворення навчальних закладів у
професійні громади, що взаємонавчаються (M. Fullan); 3) концепція готовності школи до змін, які
розглядають саме НПР усіх членів освітньої громади, як індивідуальний, так і колективний, як
кардинальну передумову формування всіх елементів готовності навчального закладу до постійних
реформаційних перетворень [1: 272-274].
Отже, сучасні концепції професійного зростання уможливлюють виділення 3-х компонентів НПР
майбутнього вчителя: професійний індивідуальний розвиток; професійний взаєморозвиток;
професійний колективний розвиток.
Ефективність кожного компонента НПР майбутнього вчителя під час навчання у вищому
педагогічному закладі освіти суттєво залежить від організаційних форм навчальної роботи – як
аудиторної, так і позааудиторної, зорієнтованої на допомогу студентам у пошуку власного
професійного "Я", в оволодінні вміннями мегакогнітивного спостереження і самокерування власним
професійним розвитком через різноманітні види пошукової, аналітичної, розвивальної, творчої
діяльності (таблиця 1).
Таблиця 1.
Форми підготовки майбутніх учителів до неперервного професійного розвитку
Види роботи

Аудиторні

Позааудиторні

Компоненти НПР
Професійний
індивідуальний
розвиток

Педагогічна
практика
- укладання
професійного портфеля;
участь
в
методичній
олімпіаді;
робота
з
ментором;
професійне
спостереження;
- діагностування
педагогічної ситуації.

- написання
наукової
- публічний виступ на
роботи;
захист
семінарі; виконання
проблемного завдання; дослідницьких проектів;
підготовка
статей;
- презентація
пошукова робота;
результатів
- робота з професійною
самостійного
літературою в центрі
дослідження;
самопідготовки
- виконання завдання
майбутнього вчителя.
на професійну
рефлексію.
- взаємовідвідування
- участь у роботі
Професійний
- рецензування
методичного театру;
уроків;
взаєморозвиток
професійного
- участь у роботі
- ведення діалогічного
портфеля;
проблемної групи за
професійного журналу;
- завдання-обмін
інтересами; участь у
- участь у професійних
професійною
роботі науковофорумах у режимі online.
інформацією;
практичної лабораторії.
- завдання-обмін
професійними
поглядами.
Професійний
- участь у лекції- участь у конференції;
- участь у роботі
колективний
дискусії;
- участь у методичній
студійної групи;
розвиток
- мозковий штурм;
майстерні.
- участь у роботі
- участь у підготовці
конференції з
та презентації
педпрактики.
портерного проекту;
ділова гра.
Ефективними формами організації аудиторної підготовки студентів до НПР мають стати лекціїдискусії, проектна робота, методичні майстерні, методичні конкурси та олімпіади, семінарськопрактичні заняття-ділові ігри, виставки, на яких переважатимуть активна самостійна робота
(індивідуальна і командна), пошуковий і дослідницький підходи до засвоєння знань і формування
професійних умінь і компетенцій. Педагогічна практика також має невичерпний потенціал інновацій,
які сприятимуть професійному становленню та розвитку дослідницьких якостей майбутніх учителів.
У процесі взаємовідвідування уроків, забезпеченого спеціально розробленими формами для
професійного спостереження, студенти самі визначають аспект спостереження, обговорюють
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результати спостереження і вчаться один в одного. Студійні групи можуть бути сформовані зі
студентів та вчителів школи з метою огляду професійної літератури або аналізу зразків студентської
роботи під час педагогічної практики.
В умовах загальноосвітньої тенденції скорочення аудиторних навчальних годин і збільшення
частини самостійної роботи у підготовці майбутнього вчителя зростає значення різноманітних
позааудиторних форм підготовки до НПР: проблемних груп за інтересами (SIGs), науковопрактичних лабораторій, центрів самопідготовки майбутнього вчителя, на базі яких установлюються
партнерські стосунки між вищими навчальними закладами і школами, створюється мережа
професійного само- і взаєморозвитку, формується багатопрофільна професійно-рольова поведінка
майбутнього вчителя. Інноваційною формою організації позааудиторної роботи з метою підготовки
майбутнього вчителя до НПР є методичний театр, метою діяльності якого є пошук, апробація,
адаптація, розвиток і розповсюдження нових технологій навчання фахових дисциплін у двох
напрямках: 1) від студента до студента; 2) від студента до вчителя. Окреме місце серед форм
підготовки майбутнього вчителя до НПР займає методична олімпіада. На сучасному етапі олімпіади
розглядаються як один із потужних мотиваційних факторів, які стимулюють НПР, оскільки участь, а
тим більше перемога в них, відкриває нові можливості для професійного зростання майбутнього
вчителя (стажування, у тому числі й за кордоном, обмін професійним досвідом, підвищення
позитивної самооцінки тощо).
Оцінювання рівня готовності майбутнього вчителя до НПР повинно відбуватися процесуально,
тобто при виконанні реальних чи максимально наближених до них професійних завдань, і
стимулювати поглиблене вивчення, систематизацію, структурування навчального матеріалу,
перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих елементів. До форм професійно орієнтованої
діяльності майбутніх учителів, які сприяють процесуальному оцінюванню, дослідники відносять
публічні виступи (захист проектів, проведення семінарів і методичних майстерень із професійного
розвитку), професійний портфель як збір даних про професійні досягнення за весь період навчання у
вигляді конкретних робіт [5: 22-23]. Крім того, для дії у певних ситуаціях учитель завжди застосовує
прийоми педагогічного інтегрування, тому важливо ще у період навчання у вищому педагогічному
закладі освіти дати можливість студенту розвинути уміння бачити педагогічну ситуацію у різних
ракурсах, аналізувати чинники, що спричиняють її, визначати загальне у специфічному і, крок за
кроком, оволодіти технологіями конструктивізму. Саме на процесуальне оцінювання рівня
оволодіння інтегрованим підходом орієнтовані такі види професійної діяльності, як ділові ігри,
постерні проекти (групова проектна робота з метою створення плаката (poster), на якому за
допомогою вербальної чи невербальної інформації буде представлена точка зору групи з певної
професійної проблеми), мозковий штурм, укладання і рецензування професійних портфелів та ін.
Отже, неперервний професійний розвиток майбутнього вчителя є одним із найбільш важливих
завдань у контексті реформування вищої освіти, яке потребує врахування всіх упливових факторів і
пошуку нових форм удосконалення професійної компетентності педагога.
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Самойлюкевич И.В. Непрерывное профессиональное развитие: факторы и формы.
В статье рассматрены факторы, побуждающие учителей к непрерывному профессиональному
развитию, и формы подготовки будущих педагогов на основе конструктивистского подхода.
Выделены компоненты непрерывного профессионального развития и определены пути их реализации
в аудиторной и внеаудиторной работе, а также во время педагогической практики.
Samoylyukevych I. Continuing Professional Development of Pre-service Teachers: Factors and Forms.
The article deals with the problem of continuing professional development of pre-service teachers. The
author analyses the factors in the educational domain which motivate teachers to develop professional
reflection skills and suggests a set of forms of professional development within the university curriculum.
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РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЗАСОБАМИ
ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ЦЕНТРУ РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ
СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ
У статті розглянуто підходи до організації навчання і виховання обдарованої студентської молоді.
Проаналізовано результати роботи Науково-методичного центру роботи з обдарованою
студентською молоддю.
Розвиток обдарованості майбутнього спеціаліста потребує створення у ВНЗ цілісної,
самокерованої системи, яка передбачала б виявлення та підтримку обдарованої молоді; розвиток та
реалізацію її здібностей; стимулювання творчої роботи студентів та викладачів; активізацію
навчально-пізнавальної діяльності молоді; формування резерву для вступу у ВНЗ, магістратуру та
аспірантуру, підготовку наукових та педагогічних кадрів.
Передумови для вирішення означеної проблеми у Житомирському державному університеті
створювалися протягом останніх років. Зокрема, на кафедрі практичної психології активно працює
група молодих учених на чолі з доктором психологічних наук В.О. Моляко, які досліджують природу
обдарованості, передумови її розвитку, творчість як засіб особистісного росту і гармонізації людських
стосунків. Кафедрами педагогіки, соціальної педагогіки та педагогічної майстерності, інноваційних
технологій освіти та виховання, методики викладання іноземних мов та іншими з початку 90-х років
ведеться плідна робота щодо розробки та впровадження у навчально-виховний процес університету
новітніх педагогічних технологій навчання студентів, якими передбачається індивідуалізація
навчання майбутніх учителів, розвиток їх творчого потенціалу, максимальне врахування природних
задатків та здібностей тощо. Упродовж 1999-2004 років на базі університету проводилися заключні
етапи Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки та математики, що дало можливість
розробити конструктивні підходи до їх організації. Результативність цієї роботи підтверджують
перемоги студентів університету в олімпіадах протягом останніх років.
Ураховуючи актуальність визначеної проблеми та об’єктивну потребу в обдарованих, творчих
учителях, із 2003 року у нашому університеті діє Науково-методичний центр роботи з обдарованою
студентською молоддю. Центр здійснює роботу за такими напрямами: вивчення мотивації навчальної
діяльності студентів, їх цільових установок та ціннісних орієнтацій; визначення рівня розвитку
професійно-педагогічних здібностей та якостей майбутнього вчителя; організація науководослідницької роботи студентів; підготовка майбутніх учителів до професійно-педагогічної
творчості; розвиток художньо-естетичної творчості студентів; розвиток їх фізичних здібностей та
збереження здоров’я; довузівська підготовка педагогічно обдарованих школярів.
До структури Центру входять дев’ять підрозділів, кожен з яких виконує певні завдання.
Аналітико-інформаційний. Завдання: створення позитивного інформаційного простору у контексті
обдарованості студента; вивчення мотивації навчальної діяльності студентів, їх цільових установок та
ціннісних орієнтацій; визначення рівня розвитку професійно-педагогічних здібностей та якостей
майбутнього вчителя; розробка пріоритетних напрямів у побудові роботи центру. Форми та методи
роботи: спостереження, анкетування, тестування, опитування, статистична обробка даних за
допомогою математичних методів тощо.
Науково-дослідницької роботи студентів. Завдання: організація та керівництво науководослідною роботою студентів; координація роботи Студентського наукового товариства,
студентських проблемних груп та наукових гуртків; здійснення зв’язків із факультетами, кафедрами;
випуск студентських наукових праць. Форми та методи роботи: бесіди зі студентами, зустрічі з
досвідченими науковцями, обмін досвідом, науково-практичні конференції, круглі столи, "Школа
майбутнього науковця" тощо.
Професійно-педагогічної творчості. Завдання: формування педагогічної компетентності
майбутнього вчителя; стимулювання професійної спрямованості та позитивної мотивації студентів на
педагогічну діяльність; здійснення навчально-методичної роботи, спрямованої на розвиток у
майбутніх учителів педагогічних здібностей; розробка і впровадження комплексу методик щодо
розвитку педагогічної креативності; організація педагогічної практики студентів у середніх
загальноосвітніх закладах нового типу з метою ознайомлення майбутніх педагогів із творчою
лабораторією вчителів-майстрів тощо. Форми та методи роботи: активні методи навчання, ділові
ігри, тренінги, олімпіади, конкурси педагогічної майстерності, аукціони педагогічних ідей;
педагогічний театр, педагогічна практика, відвідування уроків учителів, які творчо працюють, тощо.
Соціально-педагогічної творчості. Завдання: створення умов для максимального розвитку
соціально-педагогічних якостей майбутнього вчителя; організація діяльності волонтерського загону
© Антонова О.Є., 2005
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та "Телефону довіри"; організація діяльності студентської соціальної служби. Форми та методи
роботи: клуб "Волонтер", "Телефон довіри", консультативна діяльність, тренінгові програми,
соціально-психологічна підтримка студентів.
Підготовки студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах. Завдання: здійснення підготовки
студентів до Всеукраїнських олімпіад із предмета та спеціальності; організація і проведення
І (факультетського та загальноуніверситетського) туру Всеукраїнських олімпіад із предмета та
спеціальності; організація і проведення II (Всеукраїнського) туру студентських олімпіад із дисциплін
та спеціальностей університету (як базовий навчальний заклад); розробка технологій та методичних
рекомендацій стосовно організації та проведення олімпіад, видання відповідної навчальнометодичної літератури тощо.
Художньо-естетичної творчості. Завдання: створення умов для максимального розвитку
художньо-естетичних здібностей та можливостей майбутнього вчителя; організація та проведення
виставок творчого доробку студентів; випуск друкованого видання, в якому відображені результати
творчих пошуків студентської молоді. Форми та методи роботи: гуртки художньої творчості на всіх
факультетах, ансамблі, вокальні колективи; команди КВК; підготовка та проведення фестивалів,
конкурсів, концертів тощо.
Розвитку фізичних здібностей та збереження здоров’я. Завдання: створення умов для
максимального розвитку фізичних здібностей та можливостей майбутнього вчителя; пропаганда та
формування здорового способу життя студентів. Форми та методи роботи: спортивні секції та клуби
для всіх факультетів, організація та проведення змагань, турнірів тощо.
Міжнародної та міжрегіональної співпраці. Завдання: підтримка стосунків з іншими вищими
навчальними закладами України та зарубіжжя; обмін досвідом стосовно цілеспрямованої роботи з
обдарованою студентською молоддю; організація, проведення та участь у студентських науковопрактичних конференціях; вивчення досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів різного
типу тощо. Форми та методи роботи: організація та проведення студентських науково-практичних
конференцій, тематичних читань; зустрічі із зарубіжними науковцями, педагогами тощо.
Довузівської підготовки педагогічно обдарованих школярів. Завдання: виявлення педагогічно
обдарованих учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів міста та області; організація
діяльності факультету майбутнього вчителя; підтримка здібної молоді та створення умов для вступу
до університету тощо. Форми та методи роботи: лекції, семінари, бесіди, ділові ігри, екскурсії,
олімпіади, "Дні відчинених дверей", відвідування лабораторій університету тощо.
За час існування Центру в університеті розпочато створення бази даних щодо здібностей та
обдарувань студентів, їх реальних досягнень як під час навчання у ЗОШ, так і в університеті.
Розроблено ряд методик щодо визначення професійної спрямованості студентів, мотивації вибору
професії, ефективності побудови навчального процесу та форм і методів навчання стосовно розвитку
здібностей і нахилів студентів; здійснено діагностику розвитку здібностей та професійного
спрямування серед студентів та діагностику домінуючих здібностей у першокурсників університету.
З метою стимулювання студентської молоді до науково-дослідницької роботи, Центром здійснюється
вивчення досвіду провідних кафедри університету щодо цієї проблеми.
Оновлено роботу Студентського наукового товариства: на кожному факультеті університету
створено осередок Наукового студентського товариства, який працює згідно з розробленим на
факультеті планом. Студенти активно залучаються до дослідницької роботи у проблемних групах та
наукових гуртках, систематично проводяться зустрічі майбутніх учителів з провідними науковцями
університету. Зокрема, на засіданнях НСТ факультету іноземних мов із цікавими доповідями
виступили керівники науково-методичних лабораторій та наукових шкіл професор – Л.В. Калініна,
доценти А.В. Сингаївська, В.В. Євченко, О.Є. Мисечко, – а також студенти, які перебували на
навчанні у провідних ВНЗ США. Організовано та проведено три виставки студентської наукової
творчості, яку мали можливість відвідати практично всі студенти університету. Кожного року
виходять збірники студентських наукових праць, зокрема у 2004 році факультетом іноземних мов
(професор Л.В. Калініна) разом з кафедрою педагогіки (доцент О.Є. Антонова) видано збірник
студентських та аспірантських праць "Формування професійної компетентності майбутніх учителів
засобами інноваційних освітніх технологій", а збірники фізико-математичного факультету, які
готують до видання доценти В.М. Єремєєва та педагогічного факультету Н.Г. Сидорчук, давно стали
традиційними. У 2004 році пройшла міжрегіональна студентська науково-практична конференція на
педагогічному факультеті. За її результатами видано збірник наукових праць "Національнопатріотичне виховання молодших школярів засобами українського дизайну".
Активно впроваджуються у навчальний процес форми та методи організації навчальної діяльності
студентів, пов’язані із професійно-педагогічним творчим розвитком майбутніх учителів (ділові ігри,
моделювання виховних проектів, аукціони педагогічних ідей, кіноуроки тощо). Для підвищення рівня
професійної компетентності майбутніх учителів розроблено та запроваджено спеціальний курс –
"Підготовка майбутнього вчителя до роботи з обдарованими дітьми". Вивчено та проаналізовано
досвід роботи з обдарованими дітьми у загальноосвітніх закладах міста Житомира та Житомирської
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області, зокрема гуманітарних гімназій №№ 1, 3, 23 (м. Житомир), Новоград-Волинського НВО
"Гімназія ім. Лесі Українки – дошкільний навчальний заклад", ЗОШ № 5 та №27 (м. Житомир).
Студентами здійснено вивчення умов творчої педагогічної діяльності та проведення опитування
вчителів із метою вивчення сутності педагогічної творчості. За матеріалами дослідження
підготовлено дві студентські наукові роботи: "Особливості навчання обдарованих дітей у закладах
нового типу (досвід роботи шкіл м. Житомира)" Бобракової Тетяни (студентки IV курсу факультету
іноземних мов) та "Технологія підготовки майбутнього вчителя до педагогічної творчості" Ревчук Тетяни
(студентки IІІ курсу факультету іноземних мов), – які були представлені для участі у ІІ етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки у 2004 та 2005 рр., де отримали схвалення.
Відділом соціально-педагогічної творчості (керівник доцент С.М. Коляденко) створено умови для
розвитку соціально-педагогічних якостей майбутнього вчителя; організовано діяльність
волонтерського загону, "Телефону довіри" та студентської соціальної служби. Відділом підготовки
студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах щорічно проводяться факультетські та
загальноуніверситетський тури Всеукраїнської студентської олімпіади, в якій беруть участь студенти
різних факультетів. Переможці І туру олімпіади з педагогіки – студентки факультету іноземних мов
Т. Ревчук та О. Ілліна – брали участь у ІІ турі олімпіади у Вінницькому державному педагогічному
університеті. Т. Ревчук посіла 8 місце і була нагороджена почесною грамотою за кращий захист
роботи з педагогіки, О. Ілліна отримала заохочувальний приз у номінації "Творча особистість".
Традиційно на факультетах відбуваються заходи за методикою КТС: "Свято квітів", виставка-ярмарок
"Своїми руками", конкурс-мандрівка "У країну дитинства", загальноуніверситетські виставки
студентської художньої творчості. Відділом розвитку фізичних здібностей та збереження здоров’я
створюються умови для розвитку фізичних здібностей та можливостей майбутнього вчителя. Серед
студентів університету проводиться пропаганда здорового способу життя. Відділом міжнародних та
міжрегіональних зв’язків, відділом довузівської підготовки педагогічно обдарованих школярів
налагоджено зв’язки з обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді (ЦНТТУМ)
та місцевим відділом управління освіти, завдяки яким на базі університету було проведено обласну
сесію МАН. Викладачі університету постійно виступають в якості керівників учнівських наукових
робіт у межах Малої Академії Наук. У 2004 році доцентами кафедри педагогіки Н.Г. Сидорчук та
О.Є. Антоновою за сприяння керівництва ЦНТТУМ підготовлено та видано методичні рекомендації
"Мала академія наук як форма організації наукової діяльності учнів". У квітні 2005 року
Житомирський державний університет виступив базовим закладом для проведення творчого
конкурсу серед старшокласників "Педагогічна діяльність – моє покликання", в якому взяли участь
учні 11 класів усієї Житомирської області.
Отже, діяльність Центру ґрунтується на ідеї: реалізуючи свій власний потенціал у процесі
навчання, майбутні вчителі навчаються виявляти і розвивати обдарування учнів. Основною ж
умовою ефективності роботи з обдарованими студентами вважаємо, перш за все, високий рівень
професійної та особистісної компетентності викладачів, які здатні до постійного духовного і творчого
зростання, зміни самого себе, усталених стереотипів у поглядах на світ. Не останнє місце займає і
бажання працювати з обдарованою особистістю, адже це справа відповідальна і далеко не легка, яка
до того ж передбачає відповідну систему стимулювання як студентів, так і викладачів, які творчо
працюють. Крім того, потребує ґрунтовної розробки педагогічний інструментарій для організації
відповідної роботи в університеті, а також підготовки студентів до навчання й виховання
обдарованих учнів.
Матеріал надійшов до редакції 16.04.2005 р.
Антонова Е.Е. Развитие одарённости будущего учителя посредством общеуниверситетского
центра работы с одарённой студенческой молодёжью.
В статье рассмотрены подходы к решению проблемы обучения и воспитания одарённой
студенческой молодёжи. Проанализированы результаты работы Научно-методического центра
работы с одарённой студенческой молодёжью.
Antonova E.E. The Development of Gifts of Future Teacher through University Centre of the Work with
the Gifted Student Youth.
The article considers approaches to solving the problem of the education of gifted student youth. The author
analyses the results of the work of the scientific methodological centre of the work for the gifted student
youth.
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СИСТЕМА РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ
РОЗВИТКУ ОСВІТИ
У статті здійснено аналіз системи розвивального навчання з погляду сучасних тенденцій розвитку
світової, європейської, національної освіти.
Визначальним у сучасній концепції педагогічної освіти, як і освітньої галузі держави в цілому, є
вплив загальних цивілізаційних тенденцій розвитку, які пов’язують із переходом від індустріальних
до науково-інформаційних технологій. У зв’язку з цим значно посилюється роль науки,
інтелектуального потенціалу країни, а індивідуальний розвиток особистості стає основним критерієм
розвитку нації. Освіта як галузь, що забезпечує олюднення наукових знань, розвиток кожного члена
суспільства, поряд із наукою стає пріоритетною сферою розвитку і вкладання капіталу у XXI столітті.
Аналізуючи те, як швидко в сучасному світі оновлюються наукова інформація, змінюються
технології, приходимо до висновку, що навчити людину на все життя неможливо, а мета її навчання
перш за все має полягати в тому, щоб вона вміла навчатися самостійно. Саме тому в сучасних
зарубіжних освітніх системах став використовуватися термін "facilitator" – той, хто сприяє, полегшує,
допомагає навчатися. Сучасні тенденції розвитку цивілізації, які викликані глобальними процесами
гуманізації, гуманітаризації та демократизації, зумовили актуалізацію проблеми розвитку
особистісних якостей суб’єктів навчально-виховного процесу. Тому завданням статті є аналіз
концептуальних засад системи розвивального навчання в площині сучасних освітніх процесів.
До глобальних процесів у світовій спільноті належать рух до міжнародної інтеграції, який
проявляється і в галузі вищої освіти. Прикладом такого інтеграційного поступу є Болонський процес
у Європі, який ставить завдання створення єдиної загальноєвропейської освітньої системи навчання,
зближення і поєднання систем освіти країн Європи, підвищення престижності Європейської вищої
освіти та конкурентоспроможності Європейського регіону на світовому ринку праці, сприяння
мобільності населення країн Європи, посилення інтеграції науки і освіти.
Засобом реалізації цих завдань є запровадження в навчальний процес Європейської кредитнотрансферної системи, створення стандартів за напрямками освіти, у яких домінуючим буде
діяльнісний аспект засвоєння знань з урахуванням загальноєвропейських і регіональних
особливостей, розробка великої кількості спецкурсів, модульних програм, які дають змогу студентам
робити власний вибір із набору кредитів, завдяки можливості навчання за індивідуально-варіативною
частиною освітньо-професійної програми. У зв’язку з цим у вищих навчальних закладах повинні
переважати комунікативні методи і форми навчання, які є характерними для європейської зони
освіти, а в навчальному процесі значно підвищується роль самостійної навчальної діяльності
студентів, актуалізуються їхні вміння навчатися, самостійно здобувати знання. Це відповідає
основним концептуальним засадам розвивального навчання – особистість учня (студента) є
центральною фігурою навчального процесу, для якої створюються всі умови для розвитку здібностей,
обдарувань, творчості.
Україною як рівноправним членом світового товариства прийнято цілий ряд заходів на
законодавчому рівні, які визначають, що найбільшою цінністю освітньої галузі держави є особистість
учня і студента. Такими законодавчими актами є закони "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про
загальну середню освіту", Національна доктрина розвитку освіти в Україні у XXI столітті, Концепція
12-річної середньої загальноосвітньої школи. Зокрема, у Концепції 12-річної загальної середньої
освіти зазначається, що освіта XXI століття – це освіта для людини. Її стрижень – розвиваюча,
культурно-творча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і
саморозвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблеми,
критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і
життя своєї країни [1].
А для цього сучасна педагогічна освіта має бути фундаментальною, а отже, поєднувати
світоглядно-методологічні, дидактичні, психологічні і фахові знання. Тільки за цієї умови випускники
педагогічного університету здатні швидко перебудувати напрям і зміст своєї професійної діяльності
відповідно до нових тенденцій і завдань освітньої галузі. Академік С. Гончаренко з цього приводу
зауважує: "Фундаменталізацію професійної освіти не можна зводити лише до механічного
збільшення обсягу вивчення математики, природничих, технічних, суспільних наук.
Фундаменталізація освіти спирається на системне, цілісне засвоєння матеріалу всіх предметів
навчального плану і набуття учнями чи студентами необхідних практичних навичок застосування
теоретичних знань, на створення в учнів і студентів внутрішньої потреби, мотивації у саморозвитку й
самоосвіті протягом усього активного життя" [2: 6]. Таким чином, фундаменталізація знань
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особистості ґрунтується на тих же концептуальних засадах, що і система розвивального навчання:
системність, цілісність, високий теоретичний рівень, внутрішня мотивація навчальної діяльності,
формування вміння самостійно навчатися, здобувати знання.
У Національній доктрині розвитку освіти (затвердженій Указом Президента від 17 квітня 2002 р.)
перехід із інформаційно-описового на особистісно-орієнтоване, розвивальне навчання визнаний
головним напрямком удосконалення освітньої галузі держави, оскільки метою освіти є формування і
розвиток творчої особистості [3]. Саме тому процес перетворення зовнішніх впливів та стимулів у
внутрішні мотиви особистості, технології, які здатні перетворити кожного студента з об’єкта на
суб’єкт навчальної роботи і є засобом демократизації та гуманізації відносин у системі "викладач –
студент", повинні стати окремим об’єктом досліджень психологічної і педагогічної наук.
У державній програмі "Вчитель", розробленій на період до 2012 року, зазначається, що освіта є
пріоритетною сферою в соціально-економічному, духовному і культурному розвитку держави, у якій
ключова роль відводиться вчителю [4]. Саме від того, як організує він свою власну діяльність,
навчальну діяльність дітей, залежить чи реалізується державна політика в галузі освіти, яка
спрямована на розвиток інтелектуального і духовного потенціалу нації. Головною метою програми є
визначення системи невідкладних і перспективних заходів щодо модернізації системи освіти.
Засобами для реалізації цієї мети є виконання ряду завдань.
1. Ліквідація розриву між змістом педагогічної освіти та досягненнями педагогічної науки і
практики. Для цього потрібно максимально наблизити навчальний процес у педагогічному вузі до
науково-дослідної діяльності, яка передбачає розв’язування навчально-пізнавальних задач на
теоретичному рівні. Організація саме такої діяльності лежить в основі системи розвивального
навчання.
2. Оновлення змісту педагогічної освіти, забезпечення випереджувального спрямування
підготовки педагогічних працівників. Сутність цього завдання пов’язується з відмовою від
традиційної авторитарної і настановної педагогіки, у якій майбутній учитель є об’єктом діяльності й
утвердження педагогіки ділового співробітництва та гуманізму, зорієнтованої на розвиток студента
засобом організації його власної навчальної діяльності. Завдяки формуванню вмінь самоорганізації,
саморегуляції діяльності, які є головними в концепції розвивального навчання, стає можливою і
випереджувальна підготовка майбутнього фахівця.
3. Забезпечення оптимального співвідношення між професійно-педагогічною, фундаментальною
та соціально-гуманітарною підготовкою вчителя. Таке завдання може бути виконане в рамках
розвивального навчання, у якому реалізовуються діяльнісний, системний та комплексний підходи до
організації навчально-професійної діяльності майбутніх учителів, що дозволяє здійснювати
підготовку вчителя на рівні методології наук, поєднувати соціальне, психологічне і педагогічне з
допомогою різних видів діяльності.
4. Поліпшення культурної, мовної, психолого-педагогічної, комп’ютерної, методичної, практичної
підготовки вчителів, їх професійного рівня в цілому. Розв’язання цього завдання значною мірою
залежить від культурного освітнього середовища, яке створене у вищому педагогічному навчальному
закладі. Культ загальнолюдських цінностей, науки, освіти, домінанта внутрішніх мотивів навчальнопрофесійної діяльності та можливість їх рефлексії є тими факторами, які у змозі забезпечити
розв’язання поставленого завдання.
5. Упровадження багатоваріантних моделей і програм здобуття педагогічної освіти, які
забезпечують диференційовану підготовку педагогічних працівників для роботи з обдарованими
дітьми в навчальних закладах нового типу. Орієнтація на особистість, її інтереси, прагнення, цінності,
створення умов для розвитку й самореалізації кожного учасника навчально-виховного процесу,
індивідуалізація та диференціація навчального процесу відхиляє інваріантний шлях здобуття
кваліфікації майбутнім фахівцем. Готовність до роботи із здібними та обдарованими дітьми в
навчальних закладах нового типу є важливим показником професійної компетентності спеціаліста,
ознакою фундаментальних знань.
6. Підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства. Роль учителя має значно
підвищитися у вихованні та розвитку підростаючого покоління. Як доводять психологи, виховує і
розвиває перш за все та система навчання, яку він запроваджує у своїй роботі. Реалізація системи
розвивального навчання сприяє формуванню громадянина держави із стійкими пізнавальними
мотивами, високими моральними цінностями, здатного мислити, самостійно приймати рішення, бути
творцем своєї власної діяльності. А тому виконання цього завдання значною мірою залежатиме від
того, чи є система розвивального навчання особистісно сприйнятою та значущою для вчителя.
7. Підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві та утвердження високого соціального
статусу вчителя. Без сумніву, що вчитель, який виховує творчу особистість, громадянина з високими
моральними якостями, має високий соціальний статус. Це доводять ті вчителі, які захоплені своєю
професією, люблять дітей, уміють зацікавити своїм предметом. До таких необхідних умов додається
володіння технологією розвивального навчання, у якому домінуюче місце займає міжособистісний
діалог (евристична бесіда) учасників навчального процесу з метою постановки навчально66
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пізнавальних задач, знаходження їх розв’язання та здійснення узагальнення відкритих способів дій.
За умови державної підтримки, гідної оцінки праці вчителя, морального і матеріального
стимулювання роботи вчителів-новаторів, реалізації широкомасштабної державної програми
впровадження в навчальний процес технологій розвивального навчання стає можливим виконання
поставленого завдання.
Відповідно до сучасної концепції розвитку педагогічної освіти модернізація методичної
підготовки вчителя має здійснюватися головним чином не через забезпечення його великою
кількістю методичних рекомендацій та збільшення кількості навчальних посібників і підручників з
методик навчання з чіткими установками щодо вибору методів, організаційних форм, засобів
навчання, реалізації усіх етапів уроку, використання готових розробок на кожному уроці тощо, а
через особистісну позицію вчителя у ставленні до дитини, фундаменталізацію знань з базового
предмета, високу загальна культуру, глибоку психологічну та дидактичну компетентність в
організації навчальної діяльності учнів, яка має особистісно-орієнтований та розвивальний характер.
На жаль, сьогодні досить поширеним є переконання, що основа професійної кваліфікації вчителя
не в знанні свого предмета, а в методичній підготовці. Наприклад, досить часто доводиться чути від
випускників фізико-математичних факультетів педагогічних університетів думку, що вчителю
математики не обов’язково володіти глибокими математичними знаннями, математичним мисленням,
оскільки в шкільній практиці вони майже не використовуються. Такі обмежені погляди на рівень
фундаментальної, фахової підготовки вчителя не відповідають ні світовим тенденціям, ні державній
концепції розвитку освіти в України. Тому на конкурсах педагогічної майстерності різного рівня,
окрім проведення уроків із фахової дисципліни в незнайомому класі, потрібно проводити змагання на
краще розв’язування шкільних олімпіадних задач та базових задач вищої математики. Для оцінки
суто творчих здібностей конкурсантів – передбачити самостійне складання ними системи
різнорівневих задач конкретного розділу шкільної математики із формулюванням загального методу
(способу) їх розв’язування та побудовою відповідних алгоритмічних та евристичних приписів.
Психологічні дослідження показують, що творчий учитель свою методичну систему роботи
спрямовує перш за все на розвиток обдарованих і талановитих учнів. Вважаємо за доцільне в
конкурси педагогічної майстерності включити завдання типу: сформулювати тему учнівської
науково-дослідної роботи Малої академії наук із певного (вказаного) розділу математики і скласти її
проспект. Запропоновані завдання дадуть змогу оцінити не тільки методичний рівень підготовки
конкурсанта, але й науково-теоретичну базу, творчий потенціал особистості вчителя і як педагога, і як
математика.
Зробивши висновок про відповідність сучасних світових, європейських тенденцій, державної
концепції розвитку освіти цілям, змісту, формам, методам і результатам системи розвивального
навчання, вкажемо на найістотніші аспекти впровадження названої системи навчання в практику
загальноосвітніх шкіл, середніх навчальних закладів нового типу та педагогічних вузів.
1. Необхідно відмовитися від антигуманної традиційної системи навчання, у яких учень і студент є
об’єктами зовнішніх впливів, завдяки установці на готові знання, емпіричний тип мислення,
авторитарні методи організації навчального процесу. Дослідження показали, що в таких умовах
переважають дві лінії аномального особистісного розвитку: невротична (при слідуванні наперед
заданими навчальним і соціальним зразкам) та асоціальна (група ризику) [5: 111]. Концепція
розвивального навчання дозволяє задати й реалізувати зовсім іншу, гуманістичну модель розвитку
особистості завдяки побудові навчальної діяльності, у якій учень і студент є її суб’єктами, а в самому
навчальному процесі домінують методи комунікативної педагогіки.
2. Ураховуючи те, що формування структури особистості здійснюється в молодшому шкільному
віці (що доведено психологами О. Дусавицьким, В. Рєпкіним), для якого і на теоретичному, і на
практичному рівнях уже розв’язана проблема розвивального навчання (система В. Давидова,
Д. Ельконіна), особливо гострою стає проблема недостатньої кількості кваліфікованих кадрів
(учителів-практиків) системи розвивального навчання. Тому одним із першочергових завдань у галузі
освіти є широке запровадження названої системи навчання у педагогічному вузі та початковій школі.
3. Дослідження показують, що вплив на формування та розвиток особистості розвивальної
системи освіти значною мірою залежить від особистості вчителя, його власних позицій стосовно цієї
системи навчання. Тому актуальною є проблема підготовки і перепідготовки вчителів, які здатні
впроваджувати в практику школи розвивальну систему навчання. Складність цієї проблеми полягає в
тому, що названа дидактична система навчання передбачає педагогічну діяльність, яка кардинально
відрізняється від традиційної. Тільки при особистісному сприйнятті розвивальної системи навчання
викладачем і вчителем, наявності їх умінь організувати міжособистісний діалог між учасниками
навчально-виховного процесу стає реальною реалізація її на практиці. Проте попередньо потребує
розв’язання більш загальна проблема, яка пов’язана із структурою діяльності викладача в рамках
системи розвивального навчання.
4. Система розвивального навчання довела принципово нову роль молодшого шкільного віку в
житті сучасної людини, що психологи пов’язують із формуванням структури особистості. Предметом
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дослідження повинно стати місце студентського періоду життя людини в її особистісному розвитку та
вплив особистісних новоутворень студентського вікового періоду на подальшу професійну
діяльність.
5. Вагоме місце в концепції розвивального навчання займає навчальна спільнота,
мікросередовище, колектив, система особистісних відносин. Практичне впровадження системи
розвивального навчання показало, що дійсний розвиток може відбуватися в особливим чином
організованій малій групі [5: 110]. У зв’язку з цим потребують дослідження особливості
міжособистісних відносин академічної групи студентів, їх потреби, інтереси, мотиви, цінності, емоції,
які формуються в навчально-професійній діяльності, організованій у системі розвивального навчання.
6. Згідно з концепцією В. Давидова, Д. Ельконіна основною перешкодою розвитку особистості
школяра є збереження емпіричного змісту знань та неможливість суб’єктної поведінки в навчальній
діяльності, що є однією з причин неврозів, бездуховності, наркоманії, молодіжної злочинності. Тому
потребують перевірки реальний стан розвитку теоретичного типу мислення студентів вищих
навчальних закладах, зокрема педагогічних університетів, реальні співвідношення внутрішніх та
зовнішніх чинників у навчально-професійній діяльності. Предметом дослідження має бути вплив
сформованих типів мислення (емпіричного і теоретичного), організованої у вузі навчальнопрофесійної діяльності (коли студент є її суб’єктом і об’єктом) на подальше професійне становлення
майбутнього фахівця.
7. Згідно з періодизацією вікового періоду (за Д. Ельконіним) навчальна діяльність є провідною не
тільки в молодшому шкільному віці, але й протягом усіх років навчання в школі. Особистість
розвивається, а тип провідної діяльності залишається. Яке місце займає навчально-професійна
діяльність студентів у їх подальшому особистісному розвитку, як вона впливає на майбутню
професійну діяльність фахівця, як впливає професійна діяльність на розвиток особистості? – такі
проблеми повинні бути розв’язані в рамках особистісно орієнтованого і розвивального навчання. А
для цього необхідно попередньо з’ясувати, які механізми перебудови особистості студента на кожній
із стадій, які виділяє М. Чобітько [6]: самовиховання – практичної діяльності, спрямованої на
реалізацію себе як особистості, суб’єктного управління цією діяльністю, що передбачає установку до
самовдосконалення, об’єктивної самооцінки; самоосвіти – цілеспрямованої систематичної освітньої
діяльності, якою керує сама особистість; саморозвитку – усвідомленої діяльності, спрямованої на
вдосконалення особистості відповідно до вимог навчання і професії, що ґрунтується на предметній,
методичній, педагогічній, психологічній підготовці; самоактуалізації – прагнення до повнішого
виявлення, розвитку і реалізації всіх потенцій особистості.
Реалізацію таких стадій особистісної перебудови в спеціально організованій навчальній діяльності
передбачають особистісно орієнтована і розвивальна системи навчання. Це відповідає сучасній
концепції розвитку педагогічної освіти України, оскільки є засобом її модернізації та інтеграції до
європейського і світового освітнього простору.
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СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ БІЛІНГВАЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У статті розглянуто компоненти білінгвальної методичної компетенції майбутніх учителів
іноземних мов на основі проведеного автором контент-аналізу поняття "білінгвізм". Визначено
структуру, зміст та критерії сформованості компетенції.
Необхідність формування у майбутніх учителів іноземної мови білінгвальної методичної
компетенції як компонента професійної компетентності пов’язана з тим, що в наш час нагальною є
проблема мирного співіснування та продуктивного співробітництва людей різних націй,
віросповідань, представників різних культур. Адже вчитель повинен прилучати учнів до культури
різних країн і народів, формувати здатність до міжкультурної комунікації засобами іноземних мов,
тим самим втілюючи на практиці ідеї білінгвального навчання. Необхідність формування
білінгвальної методичної компетенції вчителя з двох іноземних мов пояснюється ще й тим, що не
завжди можна повністю співвіднести методичні терміни в російській, українській та англійській
мовах (приміром, в рос. – образование, воспитание, развитие, в укр. – освіта, виховання, розвиток; в
англ. – один термін education; англ. – skills, рос. – навыки и умения, укр. – вміння та навички).
Водночас реалізація вчителем функцій професійної діяльності (комунікативно-навчальної,
гностичної, конструктивної, аналітико-результативної тощо) за умови навчання учнів двох ІМ
потребує компаративного аналізу понятійного апарату методики навчання ІМ.
Метою нашого дослідження є визначення структури та змісту білінгвальної методичної
компетенції як компонента професійної компетентності вчителів іноземних мов.
Теоретичними засадами дослідження є положення про сутність компетентнісного підходу в
професійній підготовці вчителя іноземних мов (В. Баркасі, І. Бім, Н. Бражник, Т. Долгова,
Т. Єрьоменко, С. Ніколаєва, О. Петращук, І. Соколова, Л. Шилова), умови формування білінгвізму
(Л. Біланюк, У. Вайнрайх, Є. Верещагін, О. Гамуліна, Ю. Дешерієв, М. Михайлов, Ф. Філін,
Н. Шумарова), особливості білінгвального навчання (К. Закір’янов, О. Колихалова, О. Литвинов,
О. Ширін та ін.).
У контексті дослідження проблеми вважаємо за необхідне здійснити контент-аналіз поняття
"білінгвізм" як феномена, що досліджується різними науками. Як зазначає В. Маккей, "білінгвізм не
можна описати тільки в рамках лінгвістики. Ми повинні ці рамки перебороти. Лінгвістику цікавить
білінгвізм лише настільки, наскільки він здатний пояснити те, що зустрічається у мові, оскільки мова,
а не індивід є власне предметом цієї науки" [1: 138].
Беручи за основу предмет дослідження, виділяємо свою цільову домінанту білінгвізму. Якщо для
лінгвістики це, насамперед, мовна компетенція, що відбиває рівень володіння рідною й іноземною
мовами, то для психолінгвістики важливим є те, коли і за яких умов мова використовується окремими
індивідами або соціальними групами. Соціологія розглядає білінгвізм як частину соціальної культури,
психологія – з погляду його впливу на розвиток окремих психічних процесів і особистості в цілому.
Педагогіка вивчає білінгвізм у контексті організації навчального процесу, її цікавлять полікультурне
виховання, можливість сприйняття світу спеціальних знань засобами іноземної мови, вплив
білінгвізму на загальний рівень освіченості [2: 32].
Л. Біланюк вважає, що білінгвізм (двомовність) – це специфічний стан суспільного життя, при
якому спостерігається і є визнаним факт функціонування і співіснування двох мов у межах однієї
держави [3]. Джерелом білінгвізму, як правило, виступає етнічна неоднорідність самого суспільства,
наприклад, існування в одній державі двох етносів, які користуються різними мовами. Через те, що в
сучасному світі практично немає етнічно "чистих" держав, білінгвізм набув значного поширення.
Білінгвізм відображає ситуацію, коли відразу дві мови визнані державою, внаслідок юридично
закріплених норм або законів, на рівні офіційних і з рівноправним статусом для кожної з цих мов.
Офіційний білінгвізм існує в таких країнах, як Канада, Бельгія, Фінляндія тощо. Неофіційний
білінгвізм відповідає ситуації, коли офіційно визнана (внаслідок законів) лише одна з двох мов, що
найчастіше використовується населенням цієї держави. Поряд з тим, невизнана на рівні офіційної
друга мова продовжує використовуватися значною частиною населення достатньо широко. Саме до
таких держав сьогодні з певних історичних умов належить і Україна.
За словами Є. Верещагіна, білінгвізм є психічним процесом, завдяки якому людина може
відтворювати і породжувати мовленнєві висловлювання, котрі послідовно належать двом мовним
© Соколова І.В., Проценко О.Б., 2005
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системам. Слід зауважити, що це тлумачення – суто психологічне [4]. Дещо іншу думку має
С. Семенчинський. Двомовність (або білінгвізм) він вважає складним поєднанням двох мовних
структур у свідомості білінгва.
Але ж найглибшим і найґрунтовнішим, на нашу думку, є тлумачення білінгвізму У. Вайнрайхом,
який під цим терміном розуміє "практику навперемінного користування мовами" [5]. Учений уперше
вчинив спробу застосувати комплексний підхід до проблеми двомовності, акцентуючи увагу на
головній рисі цього явища – функціонуванні двох мов у свідомості одних і тих самих носіїв. Це
досить важливо, оскільки взаємодія мовних систем реалізується тільки під час їхнього
функціонування. Людину, яка "поперемінно користується мовами", він пропонує називати
"білінгвом". У зв’язку з цим у методичних і педагогічних дослідженнях більш поширеними стають
такі терміни-поняття: "білінгвізм" як явище двомовності, "білінгв" як носій двомовності та
"білінгвальна освіта". У. Вайнрайх запропонував класифікацію білінгвізму за трьома типами залежно
від того, як засвоюються мови: складовий тип білінгвізму, при якому системи двох мов утворюють
дещо спільне; координативний, при якому системи двох мов існують незалежно одна від одної;
субординативний, при якому система другої мови побудована на системі першої.
Цікавою також є класифікація білінгвізму, запропонована Р. Фішманом, в основу якої покладено
соціолінгвістичний аспект мови. Основним проблемним питанням, що цікавить автора, є наступне: чи
сприяє білінгвальна програма збереженню рідної мови, чи веде до його втрати. Відповідно до
вказаних параметрів автори виділяють наступні види білінгвального навчання: білінгвізм, що веде до
витиснення рідної мови; білінгвізм, спрямований на оволодіння писемним мовленням другої
іноземної мови; часткова двомовність, коли гуманітарні предмети викладаються двома мовами, а
природничонаукові – державною; повний білінгвізм, який припускає рівноправне вивчення двох мов,
при яких зберігається рідна культура, але й засвоюється домінуюча [2: 139].
У свою чергу, Є. Верещагін виділяє три рівні білінгвізму: рецептивний (розуміння мовлення
другою іноземною мовою), репродуктивний (уміння відтворювати прочитане та почуте) та
продуктивний (уміння не тільки розуміти і відтворювати, але й "будувати цілісні осмислені
висловлювання") [4].
Важливо додати, що в дослідженнях, окрім терміна "білінгвізм", зустрічаються ще й такі терміни:
"двомовність", "тримовність", "чотиримовність", "багатомовність" (У. Вайнрайх, О. Гамуліна,
Ю. Дешерієв, Г. Колшанський, М. Михайлов, Ф. Філін). О. Гамуліна стверджує, що двомовність
вважають окремим випадком багатомовності, навіть у науковій літературі вони подаються разом.
Інші терміни необхідно вживати у випадку потреби кількісного розмежування поняття. Адже різниця
між ними не стільки якісна, зумовлена характером взаємодії мов, скільки кількісна, що спирається на
використання різної кількості мовних систем у спілкуванні.
Але, звичайно, математично точно розмежувати поняття двомовність-тримовність неможливо,
адже ми, наприклад, не можемо сказати, що учень, який засвоїв під час вивчення іноземної мови
певну кількість слів та граматичних явищ, став двомовним: лише кількісне накопичення мовних
засобів не є покажчиком. Рівні знань двох мов – рідної та першої іноземної – можуть бути різними.
Тому деякі вчені вважають, що двомовність передбачає приблизно однакове вільне опанування мов,
коли рівень знання другої мови наближається до рівня знання першої.
Заслуговують на увагу теоретичні дослідження Н. Шумарової щодо мовної компетенції
особистості в ситуації білінгвізму. На думку дослідниці, в ситуації білінгвізму виникають проблеми,
що стосуються визначення і розрізнення власне понять рідної та першої мов. Вона пропонує у
випадках, коли мови індивіда та етносу не збігаються, не використовувати поняття "потенційно рідна
мова" та "актуально рідна мова", але впроваджувати поняття функціонально першої та функціонально
другої мови. Кожне з них може збігатися з поняттям рідної мови, актуалізуючи при цьому не
генетичний зв’язок, а їхню комунікативну завантаженість і, перш за все, соціальну значущість. У
період, коли індивід спілкується з членами колективу рідною мовою, вона є функціонально першою,
коли ж він переходить на іншу, рідна мова стає функціонально другою. Взагалі функціонально
першою є мова, якою людина користується у більшості комунікативних ситуацій, якою вона частіше
думає у певний період, задовольняє власні культурно-інформаційні потреби. Здебільшого її диктує
соціум, соціокультурні норми середовища, мовленнєвий колектив тощо. Найчастіше це буває мова з
великою демографічною потужністю, мова з більшою кількістю функцій, або така, що вважається
більш престижною у суспільстві [6: 32].
Слід зауважити, що однією з найважливіших проблем, які виникають при білінгвальному навчанні,
виступає проблема інтерференції. За словами Н. Шумарової, інтерференція – це явище за своєю
природою насамперед психологічне, психолінгвістичне, і полягає у впливі однієї мови на іншу в межах
мовної свідомості білінгва. Вплив цей при породженні висловлювання відбувається на етапі
внутрішнього мовлення, коли проходить процес пошуку форми для передачі значення [6: 40].
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У. Вайнрайх пропонує називати інтерференцією випадки відхилення від норми будь-якої з мов, що
з’являються як результат володіння двома та більше мовами, тобто внаслідок мовного контакту [5: 22].
Отже, узагальнюючи вищевикладене, можемо стверджувати, що "білінгвізм" ("двомовність") – це
одночасне володіння двома мовами та їх використання залежно від умов спілкування. При цьому
першою або другою мовою виступає рідна мова. Терміни ж "тримовність", "чотиримовність"
підкреслюють наявність певної кількості мов, якими оволодіває людина протягом життя.
В умовах навчання учнів двох іноземних мов та впровадження моделі професійної підготовки
фахівців за двома спеціальностями (наприклад, "Мова та література (англійська, німецька або
новогрецька)", "Мова та література (новогрецька, англійська або німецька)", "Російська мова та
література, англійська мова або новогрецька") особливої актуальності набуває проблема визначення
змісту білінгвальної компетенції як складової професійної компетентності майбутнього вчителя
іноземних мов.
Компетенції вчителя – це складні професійно-індивідуальні новоутворення, що на основі
інтеграції соціального та власного досвіду, набутих знань, сформованих умінь і навичок, розвинутих
особистісних якостей зумовлюють готовність та здатність людини до успішного виконання
педагогічної діяльності; сприяють створенню нею моделі творчої взаємодії з учнями, колегами,
батьками; забезпечують самореалізацію фахівця, виявом якого є його індивідуально-педагогічний
стиль. Вони визначають роль загальних рекомендацій при розробці державного стандарту
професійної підготовки вчителя (також за умови підготовки його за двома паралельними
спеціальностями), конкретизують структуру та зміст державного, регіонального та компонента
вищого навчального закладу. Компетенція як складова професійної компетентності майбутнього
вчителя іноземних мов має тенденцію до поступового, постійного зростання з набуттям людиною
досвіду (життєвого і професійного), ситуативним задоволенням професійних та пізнавальних
інтересів у відповідних галузях знань [7: 9]. Поступово, удосконалюючи власні знання іноземної
мови, розвиваючи ключові та загальні професійні компетенції, набуваючи досвіду професійної
діяльності, майбутній учитель розширює та вдосконалює білінгвальну методичну компетенцію.
Білінгвальна методична компетенція вчителя з двох іноземних мов та літератури, як складова його
професійної компетентності є метою і результатом навчання у вищому закладі освіти, успішність
самореалізації якої зумовлена сукупністю сформованих знань, умінь та навичок, які постійно
вдосконалюються. Визначимо її структуру.
Знання: сучасних тенденцій мовної освіти в світлі Загальноєвропейських рекомендацій; природи
білінгвізму; мовних систем у їхньому типологічно-порівняльному аналізі; типології білінгвального
навчання; психолого-фізіологічних особливостей білінгвів; загально-дидактичних, спеціальних
методів білінгвального навчання; спеціальних освітніх білінгвальних програм; особливостей
організації навчального процесу згідно з певним типом білінгвальної програми; дидактичних умов
організації білінгвального навчання при вивченні першої (другої) іноземної мови; специфіки
організації самостійної роботи учнів, що вивчають дві або три іноземні мови; типових труднощів
засвоєння учнями мовного та мовленнєвого матеріалу другої іноземної мови з урахуванням
інтерферуючого впливу першої іноземної мови; технологій навчання другої іноземної мови; вмінь та
навичок, якими повинні оволодіти учні при вивченні другої іноземної мови.
Вміння: діяти відповідно до розроблених освітніх білінгвальних програм; корегувати білінгвальні
куррікулуми; організовувати процес навчання іноземної мови з використанням самостійних творчих
проектів; організувати процес вивчення іноземної мови на різних рівнях білінгвізму (рецептивному,
репродуктивному, продуктивному); відображати в навчальному процесі
ідеї культурного
плюралізму, діалогу культур; методично правильно викладати другу іноземну мову; враховувати
феномен інтерференції рідної та іноземної мови або двох іноземних мов; розробляти правила, що
забезпечують попередження інтерференції першої іноземної мови при спілкуванні другою мовою та
створюють умови для позитивного міжмовного переносу; враховувати лінгвістичний досвід учнів,
набутий у процесі вивчення рідної, першої іноземної мови; інтенсифікувати навчальний процес з
іноземної мови; забезпечувати високу внутрішню мотивацію учнів у процесі навчання другої
іноземної мови; самостійно удосконалювати мовленнєві та мовні вміння і навички.
Основними критеріями сформованості білінгвальної компетенції майбутніх учителів іноземної
мови можна визначити: сформовані теоретичні знання сучасних технологій білінгвального навчання;
особистісні якості, що сприяють успішності навчальної діяльності за двома мовними
спеціальностями; мотиви білінгвальної діяльності, здатність навчатися на мовних факультетах ВНЗ та
навчати учня-білінгва в певному середовищі закладу освіти; здатність реалізовувати моделі поведінки
в процесі міжкультурної комунікації.
Виходячи з цього, рівень сформованості білінгвальної методичної компетенції вчителя іноземних
мов визначається у синтезі білінгвальної культури (знання, вміння, навички); мотивах (упевненість у
необхідності володіти методикою використання сучасних технологій білінгвального навчання) і
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зовнішньої виразності (здатність, поведінка), що виявляються у відкритості до нових знань з сучасних
технологій білінгвального навчання, готовності допомогти учням-білінгвам подолати труднощі
вивчення двох іноземних мов та сприяти успішності їхньої комунікативної діяльності. Важливим є
також розвиток комунікативних здібностей особистості, а також самостійність, наполегливість,
витриманість, цілеспрямованість, критичність мислення.
Результати дослідження дають підставу стверджувати, що підготовка сучасного вчителя
іноземних мов у ВНЗ потребує організації навчання іноземної мови в руслі білінгвального навчання.
Важливим при цьому є формування білінгвальної методичної компетенції як компонента професійної
компетентності майбутніх вчителів іноземної мови, яка має власну структуру (знання, уміння,
навички, здатність), критерії та рівні сформованості. Визначення ж компонентного складу необхідне
для розробки моделі професійної компетентності вчителя з двох іноземних мов за умови
впровадження її у системі професійного навчання в ВНЗ.
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Матеріал надійшов до редакції 18.11.2005 р.
Соколова И.В., Проценко Е.Б. Структура и содержание билингвальной методической
компетенции будущих учителей иностранных языков.
В статье рассмотрены компоненты билингвальной методической компетенции будущих учителей
иностранных языков на основе проведенного автором контент-анализа понятия "билингвизм".
Определяется структура, содержание, критерии сформированности компетенции.
Ι. Sokolova, H. Protsenko. Structure and Content of Future Foreign Lnguage Teachers Bilingual
Methodic Competence.
The article considers the components of bilingual methodical competence of future English teachers on the
basis of the content–analysis of the notion "bilinguism" conducted by the author. Defined also are the
structure, content and criteria of competence formation.
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ДИДАКТИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ І ВМІННЯ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ
ДО ЗДІЙСНЕННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті визначено структуру дидактико-технологічних знань, діагностико-прогностичних,
самоаналітичних, саморегуляційних умінь як основи здійснення саморегуляції педагогічної діяльності.
У "Національній доктрині розвитку освіти України у XX ст." зазначено, що основною метою і
пріоритетами розвитку освіти є її особистісна орієнтація, формування вчителя як професіонала, його
трудової і моральної мотивації, активної професійної позиції, забезпечення педагогічних умов для
професійної самореалізації [1]. Це ставить вимогу переглянути традиційні уявлення про розвиток
особистості вчителя, звернути увагу на його "внутрішній світ", спонукальні сили. З’ясування
зовнішніх, об’єктивних факторів і внутрішніх суб’єктивних умов професійного розвитку вчителя,
саморегуляція педагогічної діяльності необхідні для розв’язання проблеми педагогічного керівництва
цим процесом.
Результати аналізу психолого-педагогічної літератури і практичної діяльності вчителя свідчать,
що в сучасних умовах модернізації системи освіти, її інтеграції в європейський освітній простір
розширилося коло цілей, які постають перед ним, ускладнилися засоби праці, зросла вагомість
помилки, збільшилась роль психологічних факторів.
Розробка системи підготовки майбутнього вчителя до саморегуляції професійної діяльності
потребує аналізу філософської, психологічної та педагогічної літератури з цієї проблеми.
Узагальнюючи роботи, у яких розкрито ці питання, можна виділити кілька напрямів: визначення
сутності саморегуляції як психологічної категорії (К. Абульханова-Славська, П. Анохін,
Д. Богоявленська, Л. Божович, Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Конопкін, Ю. Миславський,
А. Осницький, А. Петровський, С. Рубінштейн); розкриття загальних питань проблеми формування
особистості вчителя (С. Архангельський, С. Гончаренко, В. Гриньова, І. Зязюн, М. Євтух,
М. Кузьміна, Н. Нічкало, О. Пєхота, С. Сисоєва, В. Сластьонін, Р. Хмелюк, А. Щербаков та інші).
Проблемі професійної підготовки вчителя приділяють увагу зарубіжні психологи і педагоги
(Р. Бернс, А. Колбі, А. Маслоу, Е. Фромм, К. Юнг, Т. Грегорі, Дж. Картер, М. Ліпмен, Л. Ратс та інші).
Однак теоретичне і методологічне обґрунтування процесу підготовки майбутнього вчителя до
саморегуляції професійної діяльності залишається відкритим. Сучасні освітні процеси і тенденції
зумовлюють необхідність створення цілісної системи формування фахівця, яка б реалізувала
традиційні й новаторські підходи до розвитку творчого потенціалу особистості. Отже, на шляху
цілеспрямованого формування продуктивних рівнів саморегуляції професійної діяльності має місце
низка суттєвих суперечностей:
між потребою у професійно-педагогічних досягненнях і відсутністю відповідних знань
студентів про особливості механізмів саморегуляції професійної діяльності;
між усвідомленням перспектив свого саморозвитку і нездатністю проектувати
(постановка нових цілей, визначення нового змісту діяльності, критеріїв її результативності) та
здійснювати відповідні зміни своєї особистості й поведінки, тобто відсутністю психологічної і
теоретичної готовності до саморегуляції;
між потребою вдосконалювати педагогічну роботу і низьким рівнем знань сутності
навчального процесу як основного об’єкта пізнання і регуляції;
між прагненням пізнати сутність навчально-виховного процесу, його суперечливі
аспекти і складністю діагностування станів, мотивів, цілей, інтересів, що супроводжують
професійну діяльність.
Мета статті – обґрунтувати структуру дидактико-технологічних знань і вмінь у системі
підготовки вчителя як основу для здійснення саморегуляції педагогічної діяльності.
На думку багатьох педагогів, у вищій школі необхідно значно підвищити практичну підготовку
вчителя до конкретної педагогічної діяльності й намагатися максимально скоротити період
професійної адаптації. Це означає, що треба так організувати навчальний процес у вищій школі, щоб
студенти пройшли всі етапи професійного становлення, необхідні для формування початкового
досвіду діяльності саморегуляції.
Для встановлення змісту підготовки студентів до досліджуваної діяльності велике значення має
систематизація знань про структуру саморегуляції, її компоненти, технології з опорою на
методологію пізнання. Для прогнозування змісту підготовки студентів до досліджуваної діяльності
важливим є відбір і створення логічних конструкцій наукових знань, які б могли бути інструментом
самостійної навчально-пізнавальної діяльності, інструментом мислення взагалі і творчого зокрема,
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способом, який забезпечує перехід від фіксованих форм, рівнів і станів пізнавальної діяльності до
більш високих. Це означає, що система наукових знань, які становлять основу підготовки до
діяльності саморегуляції, повинна бути впорядкована й організована таким чином, щоб частина цих
знань була зведена до єдиної логіки, в основі якої – процес здійснення педагогічної діяльності, її
саморегуляція.
Результати аналізу теорії і практики підготовки вчителя до саморегуляції педагогічної діяльності
свідчать, що її здійснення пов’язане з необхідністю забезпечити оптимальне співвідношення між
знаннями теорії саморегуляції і знаннями сутності та закономірностей навчального процесу, які є
одним із об’єктів саморегуляції педагогічної діяльності. Глибоке теоретичне пізнання вчителем
процесу навчання як об’єкта регулювання сприяє значному підвищенню ефективності педагогічної
діяльності, її саморегуляції. Таким чином, щоби здійснювати саморегуляцію педагогічної діяльності,
а отже, й управління навчальним процесом, необхідно застосовувати дидактичні знання на всіх
стадіях самоаналітичного і саморегуляційного процесу, проявляючи при цьому дослідницьке
ставлення до власної педагогічної діяльності, щоб переводити її у більш високу якість. Зміст, форми і
методи підготовки вчителів відображаються у подальшому в характері їх педагогічної діяльності,
технології її саморегуляції.
Проблема структурування наукових знань – важливий компонент дидактичних досліджень.
Здійснюються пошуки створення оптимальних структур навчальних предметів, окремих систем
знань. У цьому напрямі напрацьована низка конструктивних і перспективних ідей: укрупнення
дидактичних одиниць (П. Ерднієв), виділення наукових теорій і їх структурних елементів
(Б. Гершунський), згортання навчального матеріалу за допомогою опорних схем і сигналів
(В. Шаталов).
Як основу досліджуваної структури доцільно виділити теорію саморегуляції, враховуючи
діяльнісну теорію навчання. "Теорія, – як стверджує Б. Коротяєв, – це система знань, яка описує і
пояснює чітко окреслене коло явищ і яка вказує, як правильно керувати ними" [2: 19]. Теорія
саморегуляції спрямована на те, щоб сформувати цілісне уявлення про механізми саморегуляції, її
структуру, принципи, зміст, закономірні зв’язки з іншими видами педагогічної діяльності.
Основними завданнями структурування системи теоретико-методологічних, психологопедагогічних і дидактико-технологічних знань та умінь є:
1.
Розробити таку структуру змісту навчального матеріалу (теорія саморегуляції і діяльнісна
теорія навчання), яка була б найбільш раціональною та економною з погляду її засвоєння, збереження
в пам’яті студентів.
2.
Віднайти спосіб "стискання" матеріалу, його згортання (системний підхід), щоб звільнити
студентів від необхідності запам’ятовувати великий обсяг фактичного матеріалу.
3.
Згрупувати і побудувати навчальний матеріал так, щоб у нього можна було внести як
необхідний елемент засвоєння апарат навчально-пізнавальної діяльності (цілепокладання,
цілездійснення, самоаналіз результатів).
У процесі структурування навчального матеріалу ми керувалися принципом системності
(виділення цілісних, відносно самостійних систем знань і їх структурних елементів); принципом
ранжування виділених систем та їх елементів; принципом перервності й неперервності.
Результати системно-функціонального аналізу педагогічної діяльності вчителя, структури
наукових основ управління, педагогіки, психології, педагогічних технологій допомогли визначити
підсистему теоретико-методологічних, психолого-педагогічних і дидактико-технологічних знань та
вмінь як основу для здійснення діяльності саморегуляції. Як ядро, навколо якого будувалася система
знань, були основні ланки пізнавального циклу, компоненти теорії навчання, які забезпечують його
системний аналіз від постановки і прийняття цілей, їх реалізації до оцінки результатів. У цю систему
знань входили також питання теоретико-методологічного характеру, умови і критерії ефективності
функціонування педагогічного процесу і педагогічної діяльності, а також вимоги до прийняття рішень
щодо саморегуляції педагогічної діяльності, її вдосконалення.
Знання, які забезпечують здійснення діяльності саморегуляції, складаються з чотирьох груп:
методологічні, загальнотеоретичні, психолого-педагогічній й дидактико-технологічні знання. Серед
умінь, які формуються на основі цих знань, виділено діагностико-прогностичні, самоаналітичні й
саморегуляційні уміння.
У процесі розробки системи знань ми враховували основні положення теорії пізнання про єдність
теорії і практики, про співвідношення явища і причини, сутнісного та належного, загального,
особливого й одиничного, діалектичну єдність об’єктивної і суб’єктивної сторін пізнання,
об’єктивний внутрішній зв’язок між метою, процесом і результатом діяльності, чуттєвого і
раціонального, емпіричного і теоретичного, цілого і частини. Для практичної реалізації цих положень
необхідно було створити таку систему знань і вмінь, засвоєння яких передбачало б реалізацію таких
функцій цих знань: відображальну, при якій дидактичні знання сприймалися б як відображення
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практики організації навчально-виховного процесу; перетворювальну, смисл якої полягає в тому, щоб
учитель був готовий активно впливати на практику навчання, забезпечувати її ефективність і якість;
пізнавальну, в якій передбачено наукове дидактичне обґрунтування саморегуляційного процесу.
У структурі змісту психолого-педагогічних дисциплін є всі можливості для організації
пізнавальної діяльності студентів щодо засвоєння теорії саморегуляції педагогічної діяльності на
основі оптимального і динамічного поєднання репродукування та прогнозування як засобів
формування у майбутніх учителів професійної компетентності й розвитку творчого потенціалу.
Групування теоретичних знань і практичних умінь на основі вищеназваних підходів дало змогу
створити систему теоретико-методологічних, психолого-педагогічних і дидактикотехнологічних знань та умінь.
Основою для здійснення саморегуляції педагогічної діяльності є дидактико-технологічні знання,
до яких входять такі елементи: теорія управління навчально-виховним процесом; принципи
саморегуляції діяльності (системність, активність, усвідомленість); основні компоненти управлінської
діяльності: цілепокладання, цілездійснення, аналіз результатів; цикл управлінської діяльності та його
основні компоненти: планування, організація, стимулювання, контроль, регулювання діяльності є
аналіз результатів; дидактико-управлінські рішення вчителя; дидактичні знання і вміння у процесі
управління навчанням; психологічні механізми діяльності саморегуляції; структура системи
саморегуляції та її основні компоненти; педагогічне діагностування, виявлення причин недостатньої
ефективності педагогічної діяльності; моделювання умов діяльності, визначення умов її нормального
функціонування; програмування засобів і дій досягнення цілей діяльності; самоаналіз і самооцінка
результатів педагогічної діяльності; педагогічне мислення як основа діяльності саморегуляції.
У діагностико-прогностичних уміннях передбачено: діагностувати навчально-виховний процес,
встановлювати причини його недостатнього функціонування; діагностувати зміст педагогічної
діяльності, її основні компоненти; розробляти діагностичні програми самоспостереження,
самоаналізу і самооцінки навчально-виховного процесу; співвідносити поставлену мету з реальними
умовами діяльності, в яких буде здійснюватися її досягнення; виділяти умови, найбільш значущі з
погляду досягнення мети діяльності; здійснювати самоаналіз і самооцінку результатів педагогічної
діяльності; приймати обґрунтовані самоуправлінські рішення; зіставляти результати діяльності з
критеріями успіху; обґрунтовувати ефективні форми і методи навчання, які характеризують
діяльність учителя й учнів; визначати перспективи вдосконалення педагогічної діяльності,
переводити її на більш високий, якісний рівень.
У самоаналітичних уміннях передбачено: аналізувати результати власної педагогічної діяльності
на основі об’єктивних критеріїв оцінювання (навчальні успіхи учнів, оцінка з боку представників
дирекції школи, колег, суб’єктивні відчуття); сформувати професійний ідеал, який би слугував
еталоном для порівняння й оцінки власної діяльності та професійно-особистісних якостей;
здійснювати вибір цілей самоаналізу і вивчення основних об’єктів педагогічної діяльності (мотивів,
змісту, засобів, результатів); визначати ступінь досягнення на уроці освітніх, виховних і розвивальних
цілей; визначати ступінь реалізації принципів навчання як основу його регулювання; оцінювати
правильність вибору засобів досягнення цілей навчання уроку і педагогічної діяльності (зміст
навчального матеріалу, методи, прийоми і форми навчання, наочно-технічне обладнання); визначати
якість знань, умінь і навичок учнів, рівень сформованості загальних навчальних умінь; здійснювати
самоаналіз на всіх етапах процесу педагогічної діяльності (під час проектування (планування), у
процесі навчання, після його здійснення (ретроспективний аналіз); установлювати причини
недостатнього функціонування педагогічної діяльності й навчально-виховного процесу.
У саморегуляційних уміннях передбачено: узгоджувати індивідуальні можливості вчителя з
вимогами професійної діяльності; визначати і коригувати ланки психічної саморегуляції на основі
усвідомлених процесів цілепокладання і цілездійснення; виділяти умови найбільш значущі з погляду
мети діяльності; економно і швидко знаходити засоби і способи здійснення дій щодо розв’язання
завдань діяльності; планувати і програмувати свої дії; усвідомлювати свої стани і завдання діяльності;
обґрунтовувати способи перетворення вихідної ситуації, оцінювати одержані результати, вносити
корективи у власні дії; встановлювати взаємодію між окремими компонентами системи педагогічної
діяльності, регулювати їх; узагальнювати інформацію про успішність діяльності на основі її
об’єктивних і суб’єктивних критеріїв; переформульовувати задану мету і завдання діяльності у
суб’єктивні поняття й уявлення; самостійно здійснювати необхідні зміни у своїй діяльності.
Для професійного зростання вчитель повинен навчитися самостійно використовувати знання й
навички, щоб вибрати оптимальне педагогічне рішення в умовах практичної діяльності. На основі
нашого дослідження можна стверджувати, що під час вивчення педагогічної теорії і теорії
саморегуляції педагогічної діяльності важливо оволодіти мистецтвом порівняльного мислительного
аналізу (вміння знаходити відмінності в подібних педагогічних явищах і подібність у зовнішньо
відмінних). Крім цього, в осмисленні навчальної інформації передбачено, щоб студенти
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використовували такі мислительні процеси, як аналіз, порівняння, узагальнення, синтез, класифікація,
систематизація, абстрагування. Формування вміння виділити основне, суттєве (поняття, закони, ідеї)
ми здійснювали під час повідомлення студентам основних завдань вивчення теми, виділення
основних положень, понять, їх характеристик, порівняння суттєвих ознак із додатковими,
другорядними або з близькими за смислом, аналізу причиново-наслідкових зв’язків. Так, наприклад,
під час проведення лабораторно-практичних занять студенти вчилися визначати і диференціювати
постановку цілей навчання, учіння, педагогічної діяльності, конкретного уроку; знаходити основні
компоненти процесу навчання за змістом діяльності вчителя й учнів; аналізувати різні аспекти
проблеми співвідношення навчання і розвитку особистості; диференціювати основні поняття,
наприклад, "саморегуляція педагогічної діяльності", "саморегуляція особистості" тощо. Під час
проведення лабораторно-практичних занять перед студентами поставали такі завдання: знайти
ключові слова, смислові ряди, основні думки та ідеї у прочитаному тексті, поділити зміст навчального
матеріалу підручника на теоретичний, емпіричний і практичний, створити план виступу, виразити в
одному реченні основну ідею, сформулювати запитання до тексту, розробити програму саморегуляції
педагогічної діяльності та ін. Водночас ми прагнули до розвитку логічного запам’ятовування:
формулювали установку на запам’ятовування матеріалу на тривалий період, організовували
діяльність, яка сприяла запам’ятовуванню: створення схем, опорних пунктів, конспектів, заповнення
таблиць.
Таким чином, саморегуляція діяльності здійснюється її суб’єктом і спрямована на приведення
його можливостей відповідно до вимог цієї діяльності. Саморегуляція забезпечує вдосконалення всієї
системи педагогічної діяльності, під її впливом формуються позитивні якості особистості, творчі
устремління, резерви ефективності діяльності, надійність власного досвіду.
Основою здійснення саморегуляції педагогічної діяльності є підсистема дидактико-технологічних
знань і вмінь. Глибоке пізнання за допомогою дидактико-технологічних знань і вмінь педагогічного
процесу означає відповідно високий рівень активності суб’єкта, розвиток його мотивації, здібностей,
якостей мислення, збагачення досвідом практичної діяльності, творчості, формування механізмів
самоорганізації, самоосвіти, самореалізації особистості.
Перспективи подальших досліджень полягають у виявленні особливостей підготовки майбутнього
вчителя до саморегуляції педагогічної діяльності в умовах кредитно-модульної технології навчання,
тестової форми контролю знань.
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РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ (ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
У статті розглянуто питання становлення української географічної науки початку ХХ століття,
внесок вітчизняних географів у її розвиток.
Останнім часом у світі значно посилилася увага до географічної освіти, її змісту, ролі у
формуванні світогляду, загальної культури людей. Важливе місце відводиться шкільній географічній
освіті у вихованні підростаючого покоління. Як одна зі складових духовного становлення
особистості, вона передбачає нові підходи, нові шляхи розвитку, удосконалення змісту та технологій
побудови навчально-виховного процесу, методологічну переорієнтацію географічної освіти на
особистість, що є передумовою активізації інтелектуального потенціалу нації, прогресу науки,
піднесення сучасного рівня системи освіти, зростання загальної культури.
Вагомий приріст географічних знань повинен забезпечувати зміст шкільних географічних
дисциплін. Виникає потреба у вивченні досягнень географічної науки, знання яких зумовлено
необхідністю відновлення втрачених традицій бережливого ставлення до природи, повернення
забутих імен вітчизняних географів, перспективою розвитку шкільної географічної освіти.
Досягнення нашої вітчизняної географічної науки сприяли тому, що географія стає важливим
навчальним предметом у всіх типах шкіл. Початок ХХ століття характеризується посиленням уваги
суспільства до вивчення географії.
Питанням становлення та розвитку географії приділяли увагу В.Г. Боднарчук, О.О. Бєлозоров,
К.Г. Воблий, В.С. Гаврилюк, О.Т. Діброва, Д.П. Журавський, В.Д. Заставний, А.А. Краснопольський,
В.І. Крокос, О.М. Маринич, С.Л. Рудницький, А.Й. Сиротенко, В.М. Чирвинський, П.Г. Шищенко та
ін., є останні публікації Я.І. Жупанського, В.П. Корнєєва, щодо становлення географії в ХХ столітті.
Мета нашої статті – подати аналіз розвитку географічної науки в Україні початку ХХ століття;
проаналізувати тенденції розвитку географічних досліджень.
Становлення української національної географії датується кінцем ХІХ – початком ХХ ст. Цей
період пов’язаний з діяльністю Наукового товариства ім. Шевченка, а також з творчістю С.
Рудницького і П. Тутковського – засновників української національної географічної школи.
Товариство ім. Шевченка, створене у Львові 1873 р. українцями з Наддніпрянщини і Галичини під
керівництвом О. Кониського, по суті, відігравало роль Національної академії наук. У 1893 р.
зусиллями О. Кониського й В. Антоновича товариство реорганізоване в Наукове товариство ім.
Шевченка. Першим головою товариства обрано О. Барвінського.
Перші відомі вчені – економ-географи – в Україні з’являються на початку ХХ ст. Їх наукова
діяльність пов’язана з традиційною школою Е.Дена, який заснував 1902 р. в Петербурзькому
інституті першу в світі кафедру економічної географії. Її представниками в Україні були К.Г. Воблий
та Г.Г. Швіттау [1]. К.Г. Воблий закінчив Варшавський університет, працював доцентом, а згодом –
професором політичної економії і статистики Київського університету та Київського комерційного
інституту. Його наукові праці стосуються статистики, політекономії та конкретної економіки.
Серйозні наукові праці створені ним уже в радянський період (1917-1947). Г.Г. Швіттау (1875-1950)
після закінчення Петербурзького університету розпочав свою наукову діяльність у галузі економіки і
статистики. Він написав підручник "Введення в економічну статистику" (1908), підготував програму
Другого Всеросійського перепису населення. В 1911 р. в "Журналі Міністерства освіти" надрукував
статтю "Предмет та завдання економічної географії", яка мала важливе значення в осмисленні ролі
цієї науки у соціально-економічному розвитку суспільства.
Першим доктором географії в Україні став Г. Величко (1863-1932) – автор багатьох монографій,
популярних праць з географії та економіки України.
У 1899-1931 рр. у Львівському університеті працював, а в 1911-1931 рр. завідував кафедрою
польський географ та картограф Е. Ромер (1871-1951) – автор численних праць з геоморфології,
картографії, географії населення [2].
Дослідження з історії західноукраїнських земель проведені професором Львівського університету
Ф. Буяком (1875-1953).
Справжнім творцем української географії став професор кафедри географії Львівського
університету (1908 – 1918) С.Л. Рудницький. Він автор перших ґрунтовних наукових робіт
українською мовою [3].
У березні 1917 р. у Києві відкрито першу українську гімназію, створено університети в Кам’янціПодільському і Катеринославі, дев’ять учительських інститутів переведено до категорії вузів, у Києві
засновано Українську Педагогічну Академію. Розпочався процес українізації загальноосвітньої і
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вищої школи. Український народний університет, відкритий 1917 р., перетворено в 1918 р. на
Київський державний український університет. У Київському, Харківському, Одеському
університетах засновано нові кафедри.
На базі Українського наукового товариства в Києві 14 листопада 1918 р. засновано Українську
Академію Наук (УАН), яка стала головним осередком української науки, об’єднавши як існуючі, так
і новостворені установи і заклади. Першим президентом УАН було призначено академіка
В. Вернадського. Академіками стали також П. Тутковський, М. Туган-Барановський, С. Тимошенко
та ін. Наукові установи УАН об’єднувались у три відділи: історико-філологічний, фізикоматематичний, соціально-економічний. При УАН, як і при університетах, діяли наукові товариства.
Географічна наука отримала подальший розвиток, коли в 1918 р. було створено Український
геологічний комітет на чолі з відомим геологом В. Лучицьким, згодом реорганізований в Українське
геологічне управління, що вивчало геологічну будову території України та сприяло розвитку інших
галузей фізичної географії. У цей час академік В. Вернадський організував у Києві геохімічну
лабораторію. В. Лучицький і Б. Лічков виконали першу схему гідрогеологічного районування
України, В. Чирвінський опублікував книгу "Фосфорити України" і завершив працю "Головні корисні
копалини України у зв’язку з її геологічною минувшиною". Хоча ще йшла громадянська війна, В.
Різніченко досліджував гідрогеологічні умови Волині, М. Безбородько – Український кристалічний
щит, Й. Пачоський – флору і фауну України, гідрологічна комісія УАН – питання організації водного
господарства України. В інституті економічної кон’юнктури при УАН В. Тимошенко вивчав
проблеми сільського господарства України, її місце у світовому господарстві. Важливе значення мала
робота з картографування території України. Українське геодезичне управління 1918 р. видало 54
аркуші державної "спеціальної" карти України в масштабі 1:420000 і чотири аркуші карти України в
масштабі 1:1050000. Було видано також фізичну карту України П. Тутковського в масштабі
1:1680000. Із великомасштабних видань випущено два плани Києва на 6 аркушах (з горизонталями,
українською номенклатурою). Визначними працями того періоду з історичної географії та історичної
топографії стали дослідження М. Грушевського ("На порозі нової України. Гадки і мрії"),
М. Кордуби ("Територія й населення України") та ін. [4].
Осередками наукових досліджень стали заклади й організації Української Академії Наук,
науково-дослідні інститути, кафедри. Українська Академія Наук 1921 р. була перейменована у
Всеукраїнську Академію Наук (ВУАН). Тоді ж до академії приєднано Київську Археологічну
комісію, Українське наукове товариство в Києві, Наукову бібліотеку (створена в 1918 р. як
Національна бібліотека Української держави), друкарню Києво-Печерської лаври та ін. У 19221928 рр. Президентом ВУАН став відомий ботанік і біогеограф В. Липський. Наукові установи ВУАН
об’єднувались у три відділи. До історико-філологічного відділу входила і кафедра історичної
географії на чолі з О. Грушевським. У цьому відділі виконано кілька досліджень з історичної
географії України, які згодом були опубліковані в праці "Нарис історії України на соціальноекономічному ґрунті" (т.1, 1928). Природничі географічні дослідження організовувалися фізикоматематичним відділом ВУАН. Тут працювала Комісія з вивчення природних багатств України, а
також кафедри геології (керівник П. Тутковський), ботаніки (керівник В. Липський) та ін. До відділу
входило ще понад два десятки закладів, зокрема Геологічне товариство, Ботанічне товариство,
Акліматизаційний сад, геологічний музей, геологічний кабінет тощо. Праці відділу публікувались у
періодичних виданнях ("Геологічні вісті"). Економіко-географічні дослідження концентрувались у
соціально-економічному відділі ВУАН. Серед кафедр відділу функціонували кафедри статистики
(керівник М. Птуха), економіки, торгівлі й промисловості (керівник К. Воблий), історії народного
господарства (керівник В. Левитський). До відділу належав демографічний інститут (керівник
М. Птуха), товариство економістів (голова К. Воблий). За 1923-1927 рр. науковий доробок відділу
склав 4 томи "Записок соціально-економічного відділу ВУАН". При Академії Наук працювала комісія
з вивчення природних багатств України та комісія з розробки проблеми Великого Дніпра.
При Академії Наук, наукових товариствах, вищих навчальних закладах були організовані науководослідні інститути. У 1927 р. при ВУАН і Наркоматі освіти засновано науково-дослідний інститут
географії та картографії. Діяльність цього інституту пов’язана з творчістю одного із засновників
української національної географії С. Рудницького, який очолював його протягом семи років. Окрім
того, у складі ВУАН працював Демографічний інститут, а в 1929 р. засновано Інститут Близького
Сходу. У 20-30-х рр. існували окремі науково-академічні установи – науково-дослідні кафедри. Вони
формально підпорядковувалися Наркоматові освіти або існували незалежно, а фактично були
пов’язані з Академією Наук і поєднували наукову роботу з підготовкою наукових кадрів [3].
Учені та фахівці окремих галузей науки об’єднувались у наукові товариства при ВУАН.
Збереглися з дореволюційних часів Історичне товариство Нестора Літописця, Київське українське
Наукове товариство та ін. Були засновані нові товариства, зокрема Науково-педагогічне, Ботанічне,
Геологічне, Економічне, Всеукраїнське етнографічне. Поза Києвом діяло ще близько двох десятків
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окремих наукових товариств, які виконували роль філій ВУАН. У Харкові працювали заклади
природничої секції ВУАН і товариство світознавства; в Одесі – заклади природознавчо-математичної
та соціально-історичної секцій, а також Комісія краєзнавства, яка організовувала вивчення природи,
побуту, культури і мови населення півдня України і видала 5 випусків Вісника Одеської комісії
краєзнавства (1924-1930 рр.). Наукові товариства діяли в Полтаві, Дніпропетровську, Чернігові,
Запоріжжі, Миколаєві, Кам’янці-Подільському, Славуті. Науково-краєзнавчі товариства – у Ніжині та
Лубнах, у Вінниці – кабінет вивчення Поділля. Працювало Харківське товариство дослідників
природи, яке підготувало й опублікувало низку значних наукових праць.
У 20-х рр. у Київському, Одеському, Харківському, Дніпропетровському університетах відкрито
географічні (або геолого-географічні) факультети.
Невдовзі університети реорганізувалися в
інститути народної освіти. На той час вузи виконували роль тільки навчальних закладів. Підготовку
наукових кадрів вели науково-дослідницькі кафедри.
Як і все життя країни, університетська наука була заполітизована і заорганізована. Скасували
академічну автономію вузів – їх підпорядкували Наркоматові освіти. Усіма справами вузів
заправляли політкомісари, а ректорів і деканів призначали з числа господарських або партійних
функціонерів. Хоча офіційно декларувалося, що "відкрито широкий доступ в аудиторії високої школи
для всіх охочих", з початку 20-х років вступ до навчальних закладів став можливим лише за
відрядженням партійних, комсомольських чи профспілкових організацій. При вузах створювалися
підготовчі навчальні заклади для дорослих – робітфаки. Систематично проводилися "чистки". Так, з
1923 до 1925 рр. чисельність студентів в Україні скоротилась із 37,5 тис. до 27,2 тис. чол. Процес
українізації у вищій школі йшов формально, а в 30-х рр. припинився зовсім. На початку 20-х рр. у
навчальних закладах запроваджено так званий лабораторно-бригадний метод, який не давав змоги
перевірити рівень знань кожного студента, тому кваліфікація випускників була невисокою. Реформа
вищої школи 1929-32 рр. призвела до уніфікації системи освіти на взірець Російської Федерації,
жорсткої централізації управління і повної втрати решток вузівської автономії. Вузи були
підпорядковані галузевим відомствам.
На західноукраїнських землях освіта і культура розвивалися ще в складніших умовах. Репресії
польського і румунського урядів щодо освіти в Галичині і на Буковині зумовили розвиток приватних
шкіл і вищих навчальних закладів. У Львові певний час (1920-1925 рр.) працював таємний
Український університет. При польських університетах у Варшаві і Кракові існували кафедри
українознавства. У 1921 р. у Відні відкрито Український вільний університет (згодом переведений до
Праги), а в 1924 р. у Празі – Український вищий педагогічний інститут ім. Драгоманова. У 1922 р. в
Подєбрадах (Чехословаччина) заснована Українська господарська академія. У складі факультетів цієї
академії були відділи гідротехнічний, економічний, статистичний. В академії працювали відомі
українські вчені – економіст В. Тимошенко, статистик Ф. Щербина, геодезисти Л. Грабина, Л. Фролов
та ін. Українські географи в еміграції зробили значний внесок до національної скарбниці, розвивали
основні напрями науки, знайомили світ з феноменом українства, збагачували європейську науку і
культуру [5].
У 1926 р. засновано Український науковий інститут у Берліні, який поширював деякі відомості
про Україну, вивчав її зовнішні економічні та політичні зв’язки. Заснований 1928 р. Український
науковий інститут у Варшаві видав ряд наукових праць історичного та економічного характеру:
"Карта українських говорів з поясненнями", "Українська людність в СРСР", "Статистичні таблиці
українського населення СРСР за переписом 17.02.1926 р.", "Сучасні проблеми економіки".
У радянський період географічна наука розвивалася на базі 3 наукових центрів (Київ, Харків,
Одеса), в яких працювало 2 доктори і 10 кандидатів наук, та двох центрів за межами УРСР (Львів,
Чернівці), де працювали 1 доктор наук і декілька кандидатів наук.
У цей час створюються нові вузи, що мають географічні спеціальності, зокрема Київський
інженерно-меліоративний (нині УІВГ в м. Рівному), Донецький інститут народної освіти (тепер
Луганський університет). Значна увага приділяється охороні природи. Створюються державні
заповідники: Кримський (1920), Лісостеповий ім. Т. Шевченка в Каневі (1924), "Гола пристань",
Чорноморський і Азовський (1927), "Дніпровський низ" і "Коростенський бобровий" (1928),
"Софіївка" в Умані (1929), що відіграли надзвичайну роль у просвітницькій діяльності.
Організовуються наукові та навчальні заклади української діаспори в еміграції: Український
вільний університет (Відень, 1921), пізніше переведений до Праги, Українська господарська академія
у Подебрадах (1922), Український науковий інститут у Берліні (1926), Український науковий інститут
у Варшаві (1928), Український вищий педагогічний інститут ім. М. Драгоманова в Празі (1929).
Оскільки в СРСР докторських ступенів з 1917 р. не існувало, докторів географічних наук в Україні
не було. Г.У. Танфільєв і П.А. Тутковський, які отримали цей ступінь до революції, вже пішли з
життя. Єдиним доктором географії в Україні був фізико-географ М.М. Іваничук, котрий досліджував
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Антарктиду і отримав докторський ступінь у Карловому університеті (Прага, 1925). З 1928 р. він
викладав в Інституті географії та картографії та в Харківському університеті [1].
Найвизначнішими науковими досягненнями того часу були праці С.Рудницького – "Фізикогеографічна карта України (1918), "Проблеми географії України" (1919), "Огляд національних
територій України" і "Українська справа та стан політичної географії"(1922), "Основи землезнавства
України. Фізична географія України" (1924), "Основи землезнавства України. Антропогеографія"
(1924); М. Кордуби – "Територія та населення України" (1918); К.Г. Воблого – "Економічна географія
України" (1919), "Досвід історії бурякоцукрової промисловості СРСР" (1928); Г.О. Кривченка – праці
про господарство і зовнішню торгівлю України;
"Нариси світового господарства" (1927);
В.О. Гериновича – "Нарис економічної географії України" (1920), "Географія України" (1922);
Й.К. Пачоського – "Основи фітосоціології" (1921); П.А. Тутковського – "Природна районізація
України" (1922), "Ландшафти України в зв’язку з природою і людністю" (1924), "Природна
районізація України" та інші.
У 1924 р. відновилося нагородження вчених за визначні досягнення Російським географічним
товариством. Вищу нагороду товариства (раніше Костянтинівська медаль, а з 1946 р. – Велика Золота
медаль) отримав Г.Танфільєв (1926) – єдиний з українських географів.
За досягнення в галузі фітогеографії Золотої медалі ім. Ф. Літке удостоєний І. Пачоський (1924),
який до того часу вже емігрував до Польщі. Велику Золоту медаль відділення статистики
Географічного товариства одержав В.Е. Варзар (1927). У цьому ж році Великою Золотою медаллю
був нагороджений за етнографічні дослідження України М. Сумцов.
Серйозно заявили про себе в 30-ті рр. вчені В. Кордт, А. Огієвський, М. Іванчук, Е. Оппоков,
С. Лавренко, М. Дмитрієв та ін.
Таким чином, в Україні на початок ХХ ст. сформувався досить потужний науковий потенціал,
здатний розв’язувати проблеми всіх галузей географічних знань. Це сприяло розвитку господарства
країни. Важливо, що основні ідеї, теоретичні викладки подавалилися в навчально-методичному
комплексі з географії (програми, підручники, методики). Дотримання наукового принципу при
конструюванні підручників було основною вимогою Міністерства освіти України.
Отже, з метою виявлення тенденцій розвитку вітчизняної географії, досягнень шкільної
географічної освіти погляд в історію є досить доцільним. На нашу думку, портребують подальшого
дослідження історіографія проблеми, суспільно-політичні та соціально-педагогічні основи, витоки,
чинники, які впливають на розвиток географічних досліджень, їх використання в практиці роботи
сучасної школи.
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Шоробура И.М. Рoзвитие украинской географической науки (начало ХХ столетия).
В статье рассматриваются вопросы становления украинской географической науки начала ХХ
столетия, вклад отечественных географов в развитие науки.
Shorobura I. The Development of the Ukrainian Geographical Science in the Early XX Century.
The article deals with the problems of the Ukrainian geographical science formation in the early XX century,
as well as with the contribution of the native geographers to the development of the science.
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НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ
У статті з'ясовано функції, зміст, види наукових конференцій, їх роль в удосконаленні професійної,
зокрема комунікативної, дослідницької компетенцій студентів-філологів, проаналізовано досвід
роботи колективу викладачів філологічного факультету Глухівського ДПУ в аспекті
підготовки майбутніх учителів української мови і літератури до участі в наукових конференціях.
У зв'язку з приєднанням України до Болонського процесу виникає потреба в інтеграції наукового
й освітнього процесів, підвищенні рівня практикоорієнтованості наукових досліджень, якісних змін в
організації викладацької і студентської наукової діяльності, розвитку в майбутніх учителів
української мови і літератури культури науково-пізнавальної діяльності.
За останнє десятиріччя з’явилася низка ґрунтовних праць, автори яких з’ясовують роль науководослідної роботи в діяльності сучасного вчителя, особливості розвитку науково-дослідницької
культури педагога в умовах вищої школи, вплив інтеграції навчальної і наукової діяльності викладача
вищої школи на якість підготовки фахівця (В. Борисова, О. Глущенко, Г. Кловак, Т. Климова,
Л. Куровська, В. Лазарев, Е. Лузік, Н. Сидорчук та ін.) [1-7]. Акцент на антропоцентричність і
діалогізм, інформаційні технології, які все активніше використовуються в навчальному процесі вищої
школи, зумовлюють нові підходи освітян і до існуючих форм науково-дослідницької діяльності:
наукових шкіл, навчально-наукових лабораторій, гуртків, проблемних груп, проведення студентських
наукових конференцій, що в цілому сприяють формуванню професійної компетенції й особистісних
якостей майбутніх педагогів. Зокрема, традиційні ознаки поняття "конференція" на сьогодні
збагатилися ознаками, властивими дистанційним конференціям, які з допомогою електронної пошти,
відео- й аудіокомунікацій дозволяють організувати інтерактивний діалог і полілог серед віддалених
один від одного фізичних користувачів. Організаційні питання, пов'язані з підготовкою наукових
конференцій, знайшли відображення в навчальних посібниках з основ наукових і педагогічних
досліджень, педагогіки наукової школи (П. Дмитренко, Г. Кловак, Н. Кушнаренко, В. Сидоренко,
В. Шейко та інші).
Мета пропонованої статті – з’ясувати роль студентських наукових конференцій у формуванні
професійної компетенції майбутнього вчителя української мови і літератури, що недостатньо
розкрито в аналізованих нами літературних джерелах, завдання – охарактеризувати систему
підготовки студентів-філологів до наукових конференцій, висвітлити також і досвід роботи
філологічного факультету Глухівського ДПУ, спрямованого на вдосконалення, зокрема,
комунікативної, дослідницької компетенцій майбутніх педагогів-словесників. Професійну
компетенцію вчителя-україніста визначаємо як сукупність знань і вмінь, філологічних і педагогічних
здібностей, ціннісних орієнтацій, інтегративних показників культури мовлення, стилю спілкування,
ставлення до себе і своєї діяльності. Комунікативну компетенцію розуміємо як здатність особистості
до ефективного спілкування у типових ситуаціях професійної педагогічної діяльності, дослідницьку –
як сукупність умінь проводити пошукове, наукове, експериментальне дослідження, працювати з
першоджерелами, критичною літературою.
Студентські наукові конференції вважаються невід’ємною формою висвітлення підсумків
наукової роботи (реферату, курсової, бакалаврської, дипломної чи магістерської роботи) і водночас
ефективним засобом об’єктивного вияву обдарованої студентської молоді, реалізації набутих ними
здібностей, стимулювання потреби у творчому оволодінні знаннями, активізації навчальнопізнавальної діяльності. Конференція – це лише верхівка "наукового айсберга". Проведена на
відповідному рівні (на яку студенти прибудуть з метою поспілкуватися з однодумцями, а не "для
галочки", отримання автоматичного заліку тощо) конференція повинна не лише підтвердити
належний рівень виконаної наукової роботи, а й показати студента-дослідника як мовну толерантну
особистість. Саме на таких заходах під час наукових дискусій виробляється самостійність,
оригінальність висловлювання, вміння обґрунтовувати, спростовувати хибні думки, відбувається
опанування мистецтвом аргументованої полеміки. Разом з тим набувається професійний досвід,
відбувається суспільне визнання в середовищі фахівців.
З метою виявлення стану готовності майбутніх учителів української мови і літератури до
дослідницької діяльності, їх участі в науково-практичних конференціях протягом 1998-1999 років
нами було проведено опитування серед випускників загальноосвітніх шкіл Сумської області (768
чол.), студентів п'ятих курсів філологічних факультетів Тернопільського, Луганського НПУ,
Житомирського, Переяслав-Хмельницького, Сумського ДПУ, Миколаївського, Херсонського ДУ (по
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дві групи в кожному ВНЗі). (Примітка: У статті ми користуємося такими умовними позначеннями:
ДУ – державний університет; НГГУ/ ДНУ – національний/державний педагогічний університет).
Узагальнений аналіз отриманих результатів у загальноосвітніх закладах показує, що 72%
респондентів у шкільні роки готували реферати з різних навчальних предметів, 24 % – наукові роботи
з української мови або літератури. Лише 21% учнів брало участь у шкільних конференціях. Разом з
Тим, респонденти вважали, що конференції корисні для виступаючих і слухачів, (42 %), але, на жаль,
проводяться такі заходи часто формально (27 %). Старшокласники наголошували на потребі в
науково-популярній літературі, проведенні належної гурткової роботи, психологічної підтримки
наукового пошуку тощо.
Серед опитаних нами студентів участь у наукових конференціях, в основному, свого навчального
закладу, взяло 48%. 39 % респондентів відзначили, що конференції відбуваються з користю для
виступаючих і слухачів, 31 % вказали, що такі заходи здебільшого відбуваються формально, без
відповідної належної підготовленості частини учасників, без урахування інтересів аудиторії тощо.
Лише 8% (Житомирський ДПУ), 23,6% (Миколаївський ДУ), 38% (Луганський НПУ), 31,8%
(Тернопільський НПУ), 28,5% (Херсонський ДУ) опитаних студентів брали участь у конференціях
інших ВНЗів. Серед форм і методів морального і матеріального заохочення наукової роботи студенти
названих закладів пропонували: участь у Всеукраїнських і Міжнародних наукових конференціях та
конкурсах студентських робіт – 74,4%, повідомлення про переможців у засобах масової інформації –
65%, публікації у збірнику студентських наукових праць – 57%, підвищену стипендію – 38%, грамоти
переможцям – 32%. Зазначимо, що відсоток участі студентів філологічного факультету Глухівського
ДПУ в науково-дослідницькій діяльності аналізованого періоду (1998-1999 рр.) був незначним. Це
пояснювалося функціонуванням факультету лише з 1997 року, наукові традиції тут тільки-но
формувалися.
Аналіз студентської наукової діяльності (наукових робіт, виступів, статей), бесіди з викладачами,
керівниками студентських наукових робіт підтвердили наявність проблем: у навчальній картці
викладача наукова робота фіксується лише в графі "курсова/дипломна робота", що виконуються, як
правило, на третьому-п'ятому курсах, коли у студента накопичується вже певна інерція
репродуктивної діяльності. Підготовка ж учителя-дослідника має починатися з першого курсу. Та й
статус викладача-дослідника і викладача, котрий лише виконує навчальне навантаження, однаковий.
Існуюча картина спонукала нас до більш детального вивчення питань студентської науководослідницької діяльності як однієї з важливих підсистем професійної підготовки майбутніх учителів
української мови і літератури. У вищих навчальних закладах цьому аспекту, а також розгляду
методологічних основ наукового пізнання, організації, проведення та обробки результатів
дослідження, в основному, увага приділяється лише при вивченні основ науково-педагогічних
досліджень (2 курс), тому програма експериментального дослідження у Глухівському ДПУ впродовж
1998-2003 рр. спрямовувалася на створення системності в підготовці студентів-філологів до участі в
наукових конференціях, зокрема на вдосконалення комунікативної і дослідницької компетенцій.
Програма реалізовувалася протягом усіх років навчання в лінгвістичних, літературознавчих,
методичних курсах, у спецкурсах, у діяльності науково-дослідної лабораторії "Формування
національно-мовної особистості української мови і літератури" кафедри української літератури. Ми
виходили з того, що кожне навчальне заняття має сприяти засвоєнню системи знань зі спеціальності і
сформувати широкий професійний світогляд, виступати своєрідною школою наукового мислення.
Розглядаючи окремі аспекти підготовки студентів до участі в наукових конференціях, зупинимося
на особливостях наукової доповіді, формуванні культури наукового писемного й усного мовлення, на
спецкурсах як важливих засобах формування комунікативної та дослідницької компетенцій.
Підготовка наукової доповіді чи виступу дисциплінує вчасне виконання наукової роботи, стимулює
систематизацію дослідного навчального матеріалу, стилістичне "шліфування" з метою надання
рукопису чіткої логічної структури, викладу власних поглядів на певні питання, висновківпропозицій. Важливою передумовою участі в конференції є опанування майбутніми дослідниками
культурою наукового мовлення, як усного, так і писемного, а також таких характерних особливостей,
як формально-логічний спосіб викладу матеріалу, наявність спеціальної термінології тощо. При
написанні та оформленні тексту наукової доповіді студентам-філологам слід звернути увагу на
смислову завершеність, цілісність, аргументацію основних положень роботи достатньою кількістю
фактичного матеріалу, правильне оформлення цитат і покликань тощо.
Для розмежування власного бачення проблеми і ставлення інших авторів доцільно
використовувати слова, вирази-організатори наукового мовлення: "на нашу думку", "як показує
аналіз", "погоджуючись з міркуванням..."; доцільними є використання означено-особових зворотів
типу "вважаємо, що", "маємо на увазі". Наукова робота, виступ вимагають оперувати вміннями
добирати епітети до широко вживаних термінів. Зокрема, аналіз проблеми може бути науковий,
об'єктивний, конкретний, всесторонній, вичерпний, детальний, порівняльний, ретельний, глибокий;
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вивчення проблеми – експериментальне, теоретичне, практичне, дослідне, безпосереднє,
спеціальне, систематичне, подальше; завдання -першочергові, найближчі, кінцеві, поставлені,
вузлові, особливі, конкретні, визначені; проблема – наукова, актуальна, важлива, ключова, провідна,
гостра, часткова, глобальна. Серед варіантів характеристики авторської думки пропонуються: автор
розглядає, розкриває, висвітлює, порушує, розв'язує, торкається, зупиняється на проблемі;
стверджує, аналізує, характеризує, доводить, порівнює, зіставляє, з'ясовує, підкреслює, посилається
на, наголошує на важливості, переконаний, вважає, обґрунтовує, схвалює, поділяє погляд, накреслює
перспективу та ін. Важливим засобом вираження логічних зв'язків є спеціальні функціональностилістичні засоби, які вказують на послідовність розвитку думки (спочатку, перш за все, потім, поперше), заперечення (разом з тим, але, тоді як, однак), причиново-наслідкові відносини (таким
чином, тому, відповідно до, крім того) тощо.
Досвід вузівських, всеукраїнських, міжнародних конференцій показує також, що виступаючі не
завжди дотримуються культури наукового мовлення. Іноді перекручують факти, думки, допускають
лексичні й граматичні помилки. Поганою залишається звичка "пересипати" своє мовлення
канцеляризмами, заплутаною книжною лексикою, надмірним уживанням слів іншомовного
походження. Таким чином, уже на першому курсі при вивченні лексикології сучасної української
літературної мови доцільно приділити увагу палітрі мовних засобів (слів, словосполучень, виразів),
що сприяє формуванню як лінгвістичної, так і комунікативної компетенції дослідника. Розгляд
наукового тексту і засвоєння фахової метамови (композиційно-жанрових форм текстотворення тощо)
логічно продовжується під час вивчення лінгвістичного аналізу тексту (1 курс), розділів
"Морфологія", "Синтаксис" сучасної української літературної мови (2-4 курси), на заняттях зі
стилістики і культури мови (4-5 курси).
Мова доповідача повинна бути виразною, граматично правильною, естетично багатою. Добре
продумані вступи і висновки, власний зовнішній вигляд, постава, керування власною поведінкою і
поведінкою аудиторії, встановлення контакту з аудиторією, виразність жестів та їх природність,
відповідність змісту формі викладу – на цих передумовах гарного виступу на науковій конференції
важливо зупинитися під час вивчення курсів "Виразне читання", "Риторика", "Педагогічна риторика",
"Культура мови і стилістика" (на вибір). Майбутнім доповідачам буде корисно навчитися складати
конспект промови, опанувати "секрети" логічної емоційно-образної виразності.
Цікава, продумана доповідь викликає проблемні питання, які стимулюють дискусію і дозволяють
студенту-філологу розширити інформацію про зміст теми дослідження, виявити дослідницьку
компетенцію, перевірити власні ідеї й оцінити їх достовірність, виявити власні комунікативні якості.
Досвід підготовки студентів до участі в конференціях показує, що ефективним прийомом тренування
виступу може бути також і самоаналіз його диктофонного запису: прослуховування власного
мовлення сприяє вдосконаленню самопідготовки, розвиває власну культуру мовлення.
Продовжується системна робота в аналізованому напрямку на заняттях із методик викладання
української мови і літератури, в курсах психології, педагогіки. Заняття спрямовуються на підготовку
студентів до проведення пошуково-дослідницької діяльності у загальноосвітніх середніх закладах,
опанування психологією наукової творчості. Одним із таких спецкурсів, пропонованих для студентівфілологів, може стати спецкурс "Професійна компетенція вчителя української мови і літератури".
Заняття-діалоги, дискусії, семінари зі спецкурсу проводяться в науково-дослідній лабораторії й
пропонують ряд завдань, тренінгів з метою формування дослідницької компетенції на ступені
бакалавра, спеціаліста, магістра.
Ефективними виявилися робота з літературними джерелами, стилістичне оформлення виступу,
наукової статті до збірника, побудова діалогу з наукової проблеми, використання в доповіді
презентаційних технологій (слайдів, діаграм, графіків), пошук можливих помилок у методиці
дослідження, узагальненні отриманих результатів тощо. Саме так студенти перевіряють знання
предмета власного дослідження, здатність проводити експеримент і пояснювати отримані результати,
вчаться викладати зміст наукової роботи за відведений час, будувати питання колезі-доповідачеві,
раціонально використовувати наочність. Одним із нововведень у спецкурсі є формування
інформаційної культури майбутніх учителів-філологів, тобто системи знань про потенційні
можливості сучасних інфокомунікаційних технологій і вміння використовувати ці можливості з
метою участі в дистанційних конференціях.
Результатом виконаної на сьогодні частини експериментальної роботи є підвищення мовномотиваційного, комунікативно-інформаційного, операційно-компетентнісного компонентів готовності до науково-дослідницької діяльності у 56% студентів 3-5 курсів. Це виражається в якісних
показниках навчання, у зростанні участі наших вихованців у вузівській, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних студентських науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах
тощо (за якісними показниками кафедра української літератури має першість у рейтингу
студентських наукових робіт). Підвищення практично-діяльнісного компонента готовності у 43%
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студентів найкращою мірою реалізується в цікавих методичних проектах на педагогічній практиці в
загальноосвітніх закладах різних типів. В університеті діє "Положення про студентську наукову
роботу", розроблене науково-дослідною лабораторією філологічного факультету.
Проведена робота виявила і низку причин, що стримують науковий пошук студентів. Серед них
затримка публікації статті, запровадження введення оплати за друкування матеріалів, не завжди
належне відзначення кращих публікацій, кращих виступів студентів тощо. Та й перегляд програм
конференцій показує, наскільки важливо з метою морального стимулу викладачів і подальшого
наукового пошуку студентів, здійснення тісного співробітництва "студент-викладач-науковець" разом
з прізвищами учасників наукового форуму обов'язково подавати і назву їх доповіді, і прізвище
наукового керівника.
Отже, підготовка студентів до наукових конференцій має становити цілісну особистісноорієнтовану систему з чітко визначеними цілями, завданнями, функціями. За останні кілька років у
Глухівському ДПУ сформовано й апробовано ефективну систему підготовки студентів до участі в
науково-дослідній діяльності зокрема до участі в наукових конференцій. Вона передбачає відповідну
цілеспрямовану роботу під час навчальних і спеціальних курсів, у залученні студентів до гурткової
роботи, участі в наукових семінарах, проблемних групах, науково-дослідних лабораторіях. За
результатами студентської наукової роботи цей навчальний заклад у 2003 році у загальнодержавному
рейтингу зайняв 14 місце серед 31 педагогічного вузу ІІІ – ІV рівня акредитації, в чому значна заслуга
і колективу філологічного факультету.
У наступних наукових розвідках передбачається розглянути особливості застосування
інформаційних технологій у науково-дослідній підготовці філолога-дослідника.
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Семеног Е.Н. Научные конференции как средство усовершенствования профессиональной
компетенции будущих учителей-словесников.
В статье рассматриваются функции, содержание, виды научных конференций, их роль в
усовершенствовании профессиональной, в частности коммуникативной, исследовательской
компетенций студентов-филологов; анализируется опыт работы коллектива преподавателей
филологического факультета Глуховского ГПУ в аспекте подготовки будущих учителей
украинского языка и литературы к участию в научных конференциях.
Semenog O.M. Scientific Cоnferences as a Means of Improving of Professional Competence of
Prospective Teachers of Ukrainian Language and Literature.
The аrtісlе ехаmіnes functions, соntent, kіnds оf scientific соnferences, their role іn the improvement of
professional, especially communicative, researching competence of students of philological department of
Glukhiv State Pedagogical University in terms of training prospective teachers of Ukrainian language and
literature for taking part in scientific соnferences.
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СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ШКОЛЯРА ЯК ОСНОВА ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
У статті розкрито питання, пов’язані з особливостями соціального розвитку учнів
загальноосвітньої школи.
Державотворчі процеси, які відбуваються в Україні, вимагають від школи створення умов для
розвитку соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, якій притаманні почуття власної
гідності, повага до прав і свобод, свідоме ставлення до обов’язків громадянина своєї країни, здатність
покладати на себе відповідальність за власні дії, бути самодетермінованою особистістю, справжнім
режисером власного життя.
Проблема виховання соціально-комунікативної культури учнів загальноосвітньої школи набуває
особливої актуальності в умовах розбудови системи національної освіти України, впровадження
інноваційних технологій виховання. Провідне значення у цих процесах надається розвитку здатності
школярів активно впливати на оточуючий світ і максимально широко реалізувати природний
потенціал щодо власного соціально-культурного зростання, формуванню комунікативних умінь, де
виховна діяльність відображає соціальну закономірність і нерозривно пов’язана з усіма сторонами
життя суспільства.
Метою статті є висвітлення основних тенденцій соціального розвитку особистості як основи
виховання соціально-комунікативної культури школярів.
У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі різноманітні аспекти проблеми соціальнокомунікативної культури розглядаються у філософських, соціологічних, культурологічних,
психолого-педагогічних дослідженнях: І. Агієнко, О. Асмолов, Г. Андрєєва, Є. Андрущенко, І. Бех,
О. Бодальов, Л. Виготський, А. Волохов, Є. Бондаревська, П. Гальперін, Н. Заверико, І. Зверєва,
Н. Зовініченко, І. Іванов, Л. Лембрик, С. Рубінштейн, С. Сарновська, І. Тимченко, В. Кабрін,
Я. Коломінський, А. Кребер, К. Клукхольн, О. Леонтьєв, М. Лукашевич, А. Маслоу, А. Мацумото,
А. Мудрик, Ж. Піаже, А. Петровський, Д. Фельдштейн, О. Франкл та ін.
Соціально-комунікативну культуру ми розуміємо як інтегральне особистісне утворення школяра,
що характеризує засвоєння ним норм, цінностей, моделей поведінки, прийнятих у соціумі, та
забезпечує можливість здійснення суб’єкт-суб’єктної взаємодії, адаптацію і самореалізацію його
особистості в сучасному суспільстві.
У науковій літературі проблема соціального розвитку не знайшла ґрунтовного, всебічного
висвітлення. Більшість учених досліджували окремі аспекти цього питання, зокрема: дослідження
соціального становлення людини як вищої форми саморозвитку матерії (Я. Коломінський, В. Мухіна,
А. Петровський, О. Скляров, А. Фельдштейн); еволюційне перетворення генетично закладеної
соціальної програми розвитку (М. Дубінін, Р. Нємов, Ю. Сичов); поєднання соціального і
біологічного в структурі особистості (Л. Аксьонова, О. Кононко, В. Пісоцький, К. Платонов);
соціальність індивіда в умовах макро- та мікросередовища (Л. Виготський, Р. Мустаєва, В. Слуцький,
Н. Яценко); обґрунтування ролі соціальних позицій особи в системі сучасного суспільства (Л. Буєва,
О. Леонтьєв, П. Лямцев, І. Фадєєва).
Також вивчення та аналіз літературних джерел виявив недостатнє відображення питання
соціального розвитку та відсутність наукового обґрунтування тенденцій і напрямів проходження
цього процесу.
У психологічній науці поняття соціального розвитку людини означає розвиток її особистості і
психіки в процесі налагодження різноманітних соціальних відносин.
Зокрема, відповідно до сучасних наукових уявлень соціальний розвиток людини окреслюється в
наступних напрямах: розвиток особистості як установлення та інтеріоризація системи відносин із
людьми і явищами оточуючої дійсності; інтелектуальний розвиток як динаміка психічних
новоутворень, пов’язаних із засвоєнням, перетворенням і функціонуванням різних знакових систем;
творчий розвиток як формування здатності до створення нового, нестандартного, оригінального;
вольовий розвиток як здатність до цілеспрямованої і результативної дії, здатність переборювати
перепони на основі саморегуляції і стійкості особистості.
Також розвиток особистості полягає в організації та інтегруванні людиною свого внутрішнього
світу. Тобто це є шлях самопізнання і самоусвідомлення. Психічний розвиток тільки тоді стає
розвитком особистості, коли він починає являти собою рефлексію людиною власного досвіду. З цього
моменту людина сама визначає напрями власного розвитку, контролює його і несе за нього
відповідальність. У сучасній психології це називають саморозвитком [1: 24-25].
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С. Рубінштейн зазначає, що справжній особистісний розвиток здійснюється виключно у площині
активної діяльності взаємодії людини з оточуючим світом. Індивід розвивається, не занурюючись у
себе і втікаючи від світу, а, навпаки, активно взаємодіючи зі світом, з іншими людьми [2: 255-285].
Соціальний розвиток розглядається за віковими стадіями. Кожна стадія соціального розвитку
характеризується формуванням визначеної групи особистісних якостей, пов’язаних із віковою
сензетивністю. Кожний вік сенситивний для розвитку конкретних психічних новоутворень
особистості і, відповідно, для сприйняття зовнішніх впливів.
Зокрема, за А. Петровським, дорога до зрілості проходить мікрофази дитинства (в основному,
адаптація особистості), отроцтво (в основному, індивідуалізація особистості) і юності, яка веде до
інтеграції особистості в суспільстві.
Особливий етап соціального розвитку особистості починається з її приходом у школу. Провідною
діяльністю в цей період виступає навчальна діяльність. Психологи і педагоги розглядають перший
період шкільного навчання, як найбільш важливий для розвитку таких соціальних якостей, як
працелюбність, працездатність, почуття обов’язку і відповідальності. Якщо шкільна соціалізація
проходить успішно, то у дитини розвивається впевненість у власних силах і прагнення до досягнення
успіху, що супроводжується адекватною самооцінкою. В початковій школі дитина займає соціальну
позицію в системі формальних і неформальних відносин серед ровесників. Поступово формується
власний, відносно стійкий соціометричний статус, який згодом може бути перенесений і в інші
соціальні групи. Потрібно відзначити, що саме в цьому віці формуються також вольові механізми
соціальної регуляції поведінки. Цей період є сенситивним для розвитку волі. Для успішного
соціального розвитку важливо, щоб дитина змогла досягти успіху в якій-небудь діяльності [3: 74-76].
Отже, молодший шкільний вік є сенситивним: для формування мотивів учіння, розвитку стійких
пізнавальних потреб та інтересів; розвитку продуктивних прийомів і навичок навчальної діяльності,
"уміння вчитися"; розкриття індивідуальних особливостей і здібностей; розвитку навичок
самоконтролю, самоорганізації і саморегуляції; становлення адекватної самооцінки, розвитку
критичності у відношенні до себе та оточуючих; засвоєння соціальних норм, морального розвитку;
розвитку навичок спілкування з ровесниками, встановлення міцних дружніх контактів [4: 204].
У цілому, молодший шкільний вік можна розглядати як унікальний період соціального розвитку
людини, під час якого складається цілий комплекс індивідуальних особливостей, що визначає
можливість багатьох видів активності людини в суспільстві.
З 10-11 років починається новий соціальний етап життя людини, який називається підлітковим.
Головний соціальний зміст розвитку людини в цьому віці пов’язаний з процесами статеворольової
ідентифікації і засвоєння різноманітних соціальних ролей. Цей період найбільш сеанситивний для
розвитку соціальних здібностей людини, які реалізуються через спілкування з ровесниками [3: 77-78].
Важливими рисами підлітка є прагнення до спілкування з ровесниками і виникнення в поведінці
ознак, які свідчать про прагнення ствердити свою самостійність, незалежність, особистісну
автономію.
Референтні групи підлітків виступають значимим соціальним фактором у розвитку кожного
індивіда. Провідна діяльність людини в цьому віці – спілкування. У спілкуванні школярі знаходять
максимальні можливості формування здібностей.
Центральним особистісним новоутворенням цього періоду є становлення нового рівня
самосвідомості, Я – концепції. Отроцтво характеризується перш за все підвищенням значимості Я –
концепції, системи уявлень про себе, формування самооцінки на основі перших спроб самоаналізу,
порівняння себе з іншими. Важливою стороною самосвідомості підлітка виступає також потреба у
самоствердженні. Генезис цього феномена отримав обґрунтування у роботах Л. Божович, яка
розглядала самоствердження як одну з важливих мотиваційних ліній цього віку.
Самоствердження – це закономірно виникаючий атрибут соціалізації підлітка, що виявляється в
спрямованості його особистості на виділення і реалізацію своєї "самості" (унікальності) в системі
соціальних зв’язків. Постійні взаємодії з однолітками породжують у підлітка прагнення зайняти гідне
місце серед них, самоствердитися [5: 225].
Головні мотиви цього вікового періоду пов’язані з активним прагненням до саморозвитку. Це і
самовираження, і самопізнання, і самовиховання. Самовиховання стає можливим у перехідному віці
завдяки тому, що у підлітка розвивається саморегуляція. Таким чином, у процесі пошуків свого "Я"
(цінностей, ідеалів, поглядів), набуття ідентичності, самоствердження і саморозвитку у підлітків на
рівні самосвідомості коригується система внутрішньо узгоджених уявлень про себе, образів "Я", "Я –
концепція".
Підліткам притаманна висока сенситивність до опанування системою прав і обов’язків. Більшість
із них зорієнтована на розвиток почуття відповідальності за себе та інших. У цей період відбувається
інтенсивний розвиток особистості у двох напрямах: 1) прагнення до засвоєння й оволодіння
діапазоном соціального простору (від підліткових груп до життя в країні та за її межами);
2) прагнення до особистісної рефлексії на свій внутрішній інтимний світ (через автономію від
близьких) [5: 228-231].
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Особливості психічного розвитку в ранній юності багато в чому пов’язані зі специфікою
соціальної ситуації розвитку, сутність якої полягає в тому, що суспільство ставить перед молодими
людьми життєво важливе завдання здійснити професійне самовизначення. Головним новоутворенням
ранньої юності є готовність до особистісного і життєвого самовизначення [4: 375].
Характерною рисою ранньої юності є формування життєвих планів, які виникають, з одного боку,
як результат узагальнення цілей, які ставить перед собою особистість, як наслідок побудови
"піраміди" її мотивів, постановки ціннісних орієнтацій, а з іншого – як результат конкретизації цілей і
мотивів [6: 203].
Життєві плани пов’язані з прагненням старшокласників зайняти визначене соціальне становище в
суспільстві, яке дозволить їм задовольнити потребу самореалізуватися. Соціальне становище, у свою
чергу, обумовлює спосіб життя людини, її поведінку, дії, вчинки. Тому життєві плани молоді
визначають їх поведінкові орієнтації [7: 76-77].
Проте у старшому шкільному віці виявляється суперечність між потребою у формуванні життєвої
перспективи та недостатньою самостійністю і готовністю до самовіддачі заради майбутньої реалізації
своїх життєвих планів. У ранній юності відбуваються зміни в мотивації, зокрема, в потребах,
інтересах. Деякі потреби виникають вперше або змінюються. Реалізація основних потреб цього віку
призводить до відносної стабілізації особистості, формування "Я – концепції", світогляду. Отже,
основними завданнями соціального розвитку в ранній юності можна виділити наступні: 1) набуття
почуття особистісної тотожності і цілісності (ідентичності); 2) набуття психосексуальної ідентичності
– усвідомлення і самовідчуття себе як достойного представника протилежної статі; 3) професійне
самовизначення – самостійне і незалежне визначення життєвих цілей і вибір майбутньої професії;
4) розвиток готовності до життєвого самовизначення, що означає достатній рівень розвитку ціннісних
уявлень, вольової сфери, самостійності і відповідальності [4: 372].
Важливою умовою соціального розвитку є побудова педагогічного процесу відповідно до
провідної діяльності, оскільки відомо, що саме в ній відбуваються найбільш значимі зміни
особистості. Разом з тим сучасна шкільна практика враховує цей принцип лише у молодшому
шкільному віці. Процес спілкування з учнями будується так, ніби у підлітковому та ранньому
юнацькому віці навчальна діяльність залишається провідною. І як наслідок – впливи вчителів,
вихователів весь час ідуть "мимо" особистості учня, у зв’язку з чим втрачається значний потенціал
дійсно керованого розвитку особистості.
Отже, досліджуючи сутність та особливості соціального розвитку, ми з’ясували, що він являє
собою соціально обумовлений процес розгортання людського організму в онтогенезі і становлення
його як особистості. Це процес засвоєння і активного відтворення індивідом соціального досвіду,
системи соціальних зв’язків і відносин, у які він включений. Він проходить за певних умов, в
оточенні конкретних предметів матеріальної, духовної культури, пов’язаний із віковою
сенситивністю.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями социального развития учеников
общеобразовательной школы.
Ternopolskaya V.I. Social Development of a Pupil as a Basis for Cultivating Sociocommunicative Culture.
The article considers the peculiarities of pupils’ social development in comprehensive schools.
87

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 25. Педагогічні науки

УДК 37.013 (045)

І.П. Ящук,
кандидат педагогічних наук
(Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут)
ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ ВИХОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО
СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
У статті проаналізовано сутність, структуру та логіку виховної діяльності студентів, яка займає
провідне місце в підготовці високваліфікованого педагога. Запропоновано комплекс педагогічних умов
виховної діяльності, які сприяють професійному становленню студента.
В умовах становлення України, утвердження подальшої демократизації життя, радикальної
соціально-економічної реформи гостро постає питання про формування педагога нової формації,
свідомого, конкурентноспроможного, здатного до творчої праці. Помітно актуалізується соціальна
потреба в зміні педагогічної парадигми підготовки педагога в напрямку виховання людини гуманної,
яка заперечує маніпулювання людиною та реалізує принципово інший підхід до виховання як до мети
та центру виховних зусиль. В умовах вищого педагогічного закладу студент отримує професійну
підготовку, мета якої через різноманітні види діяльності сприяти підготовці висококваліфікованого
педагога. Однак, аналізуючи ступінь професійної готовності випускників, слід зауважити, що
більшість із них виявляють належний рівень підготовки до навчальної діяльності й недостатньо
підготовлені до здійснення виховної діяльності у навчально-виховних закладах.
Виховуючи підростаюче покоління, суспільство довгий час намагалося, перш за все, передати
йому свої знання та досвід. Сьогодні завдання ускладнилося, оскільки мінливість соціальних умов
впливає на виховний процес у школі, до якого, як свідчать результати анкетування, не завжди готові
педагоги.
Проблеми виховної діяльності особистості представлені в педагогіці та психології багатьма
дослідженнями (А. Волович, Л. Виготський, П. Гальперін, А. Леонтьєв, С. Рубінштейн). Структура
діяльності розглянута М. Іщенко, М. Коганом, А. Макаренком, В. Сухомлинським; засоби
формування виховної діяльності запропоновані В. Караковським, А. Маслоу, В. Плахтій,
Г. Пустовітом, Н. Таланчуком, Н. Тарасевич, А. Фурман.
Актуальність розгляду проблеми виховної діяльності студентів визначена протиріччями: між
усвідомленням необхідності у формуванні нового покоління спеціалістів, готових до активної
професійної діяльності в умовах сучасної політичної та соціально-економічної системи, з одного
боку, та неспроможністю сучасного виховного процесу задовольнити цю потребу – з іншого;
необхідністю оволодіння виховною діяльністю студентами як провідного фактора професійного
становлення, з одного боку, та відсутністю комплексу педагогічних умов ефективної організації цієї
діяльності – з іншого.
Результати проведеної нами діагностики показали, що система виховання не забезпечує у повному
обсязі становлення ″виховної діяльності″ студентів, а, отже, і не відповідає професійному
становленню особистості. Аналізуючи причини, ми висловили припущення про те, що в процесі
виховання викладачами не створюються такі умови, в яких у студентів ефективно формувалася б
повноцінна виховна діяльність.
Метою нашого дослідження стало визначення умов виховної діяльності, основою якого є
діяльність педагога, яка сприяє професійному становленню особистості студента, оволодінню ними
виховною діяльністю. Ми вважаємо, що оволодіння виховною діяльністю студентами можливе, якщо
вони стануть активними учасниками навчальної, позаурочної виховної діяльності, організованої у
вищому педагогічному закладі. При визначенні педагогічних умов виховної діяльності ми
враховували принципові підходи І. Беха, О. Дубасенюк, Б. Кобзаря, О. Савченко, Л. Хомич,
О. Шквир, сутністю яких є необхідність зрозуміти студентами об’єктивний оточуючий світ як
систему, яка має певні закономірності та властивості для їх вільного, творчого функціонування у
навколишній дійсності. Саме ці здібності і є цінностями людини, для застосування яких необхідно
навчатися, розвивати в собі відповідні потреби (ціннісні орієнтації). Особливу актуальність мають
ідеї Л. Виготського про організацію виховної діяльності, спрямованої на "завтрашній день розвитку".
Розв’язання цієї ситуації вимагає, з одного боку, "врахування того, що особистість формується в
діяльності, в конкретних умовах, з іншого – виховна діяльність повинна бути побудована таким
чином, щоб особистість переростала в ці умови" (Л. Виготський).
При визначенні комплексу педагогічних умов виховної діяльності пріоритетними стали проблеми
визначення якісно нового змісту виховання. Такий не може бути представлений сукупністю окремих
заходів, створенням психолого-педагогічних конструкцій виховної діяльності, схем, моделей, якими
можна керувати, встановлювати зв’язки між ними для прогнозування результатів. Оволодіння
© Ящук І.П., 2005
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студентами виховною діяльністю здійснюється при взаємодії педагога та студента, основою якої є
систематична діяльність.
На основі теоретичних положень, аналізу досвіду та спостережень за організацією виховного
процесу нами були виявлені наступні педагогічні умови оволодіння студентами виховною діяльністю:
актуалізація мотивів виховної діяльності; керівництво процесом оволодіння виховною діяльністю;
розвиток рефлексивної позиції студента. Розглянемо кожну із сформульованих умов більш докладно.
1. Актуалізація мотивів виховної діяльності. Невід’ємною частиною виховного процесу є
мотиваційна діяльність, яка забезпечує активність особистості. Діяльність людини, в тому числі й
виховна, визначається багатьма мотивами, тобто вона є полімотивованою. Під мотивацією розуміють
систему мотивів, яка спонукає певну діяльність особистості. Питання мотивів – питання виховної
діяльності. Номенклатура виховних мотивів студентів різноманітна. Як показує проведена нами
діагностика, в основі виховної діяльності студентів можуть знаходитися широкі соціальні мотиви –
професійні (відображають значимість виховної діяльності для оволодіння майбутньою професією),
пізнавальні (пов’язані з потребою в нових знаннях), мотиви матеріального стимулювання, утилітарні.
У дослідженнях поряд з широкими виділяють вузькі мотиви, які відображають значимість успіхів
у мікросоціальних відносинах. До таких належать мотив соціального престижу, коли студент
намагається досягти успіху в позанавчальній діяльності, щоб мати авторитет у групі; мотив
соціальної ідентифікації, коли професійний вибір визначається прикладом батьків, друзів; мотив
спілкування та ряд інших мотивів. В основі виховної діяльності студентів можуть лежати мотиви
досягнення. Вони виражаються в орієнтації на досягнення більш високих результатів, у намаганні до
самоствердження. Головне для таких студентів не матеріальні результати, а бажання перевірити себе,
свої сили. Отже, в системі виховних мотивів студентів існують як внутрішні, так і зовнішні мотиви
виховної діяльності.
Одним із основних завдань виховання є збільшення позитивних внутрішніх мотивів студента.
Існує певна ієрархія мотивів. Завжди можна виділити мотив, що займає домінуюче положення.
Домінуючий мотив, як правило, стає визначальним, спрямованим на загальний зміст виховної
діяльності, на зміст у системі відносин та цінностей людини. Інші мотиви займають другорядне
значення, виконуючи функції додаткових стимуляторів виховання. Мотиви стають умовою
оволодіння виховною діяльністю студентів, коли вони відповідають наступним вимогам: а) у
структурі мотивів домінує внутрішня мотивація, пов’язана із змістом виховної діяльності; б) мотиви
стійкі та глибоко усвідомлені; в) мотиви реально діють, актуалізуючись у поведінці. Процес
формування у студентів мотивів вимагає довготривалої, цілеспрямованої роботи викладачів.
Під актуалізацією мотивів ми розуміємо процес формування та підтримки мотиваційних станів
студента, спрямованих на усвідомлення мотивів виховної діяльності, їх особистісної значущості;
створення ситуацій, які дають змогу реалізувати мотиви у виховних діях, включення в ці ситуації
студентів. Вважаємо, що за умови систематичної актуалізації окремих ситуативних намірів та
мотиваційних станів мотиви виховної діяльності студентів поступово впорядковуються та переходять
у глибоко усвідомлений та стійкий стан, а конкретна практика реалізації мотивів у виховній
діяльності сприяє їх переходу від усвідомлених до реально діючих.
2. Управління процесом оволодіння виховною діяльністю. Оволодіння виховною діяльністю
студентами може бути успішним не лише за умови керівництва цим процесом із боку викладача, але
й самого студента. Управління в цьому випадку виконує функцію становлення та формування.
Необхідно враховувати своєрідність об’єкта управління при формуванні виховної діяльності, який
одночасно є суб’єктом управління. Об’єктом управління в такому випадку є сам процес оволодіння
виховною діяльністю. При розробці вимог, пред’явлених до управління процесом оволодіння
виховною діяльністю, ми керуємося системою, розробленою для здійснення управління процесом
виховання, яка включає в себе конкретизацію мети виховання, визначення програми дій управління
процесом виховання, забезпечення зворотного зв’язку у вихованні, регуляцію (корекцію) виховного
процесу. Конкретизуючи та доповнюючи виділені вимоги, ми означаємо їх наступним чином:
реалізація мети в оволодінні виховною діяльністю викладачем та студентом; діагностика та
самодіагностика рівня сформованості виховної діяльності студентів; навчання виховній діяльності
студентів; організація виховної діяльності студентів викладачем та її самоорганізація студентом;
контроль та регулювання (корекція) процесу оволодіння виховною діяльністю студентів викладачем
та її самоорганізація студентом.
3. Рефлексивна позиція студентів. Одним із показників оволодіння виховною діяльністю студента
є високий рівень її свідомої регуляції. Для того, щоб професійне становлення відбулося, необхідно
вміти на високому рівні самостійно організувати свою діяльність і не тільки практично оволодіти
професійними діями, але й рефлексивно, усвідомити склад та підстави цих дій, оцінюючи їх
відповідність меті та умовам діяльності, визначати на цій основі найбільш ефективні способи.
С. Рубінштейн відзначав, що завдяки рефлексії суб’єкт виявляється здібним до управління
діяльністю, досягнення мети. Виникнення рефлексії обумовлене всім ходом життя та діяльності
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індивіда, завдяки їй відбувається взаємодія суб’єкта зі світом. Розвиток рефлексивної позиції
студента ми розглядаємо як підвищення рівня усвідомлення навчальної діяльності, вміння
аналізувати, робити висновки в діяльності та вчинках. Процесом становлення рефлексивної позиції
студента можна керувати. Рефлексія на перших етапах свого становлення передбачає цілеспрямовану
її організацію педагогом, який викликає роздуми, формує здатність до розгляду своєї діяльності з
боку. Кожному студенту характерна внутрішня здібність цілеспрямованої рефлексії. Завдання
викладача полягає у створенні для студента "рефлексивного середовища", яке дозволить йому
абстрагуватися від своєї предметної діяльності, бачити свою діяльність збоку, намагатися проникнути
в її сутність та усвідомити своє місце в ній. Стимульована ззовні рефлексія – не насилля над
студентом, не маніпуляція його свідомістю та почуттями, а внутрішня діяльність, яка спрямовується
викладачем.
Становлення рефлексивної позиції студента – це процес, який, на наш погляд, має свою логіку,
етапи, рівні. У міру того, як студент просувається в своєму особистісному, професійному розвитку,
піднімається на більш високий рівень оволодіння виховною діяльністю, збагачуються можливості,
змінюються конкретні задачі, на розв’язок яких спрямована рефлексія. На початковому етапі
цільовими установками рефлексії є досягнення морально-психологічної та технологічної готовності,
адаптації студента до особливостей виховання у вищому навчальному закладі. На наступному етапі
головна мета рефлексії – допомога студентові в усвідомленні особливостей діяльності, її етапів,
структури. На цьому етапі студент намагається оцінити вимоги стосовно себе, свого образу, типу
мислення, своїх можливостей та здібностей. Наступний етап – самостійна виховна діяльність,
самореалізація студента. Мета рефлексії полягає в пошуку шляхів удосконалення своєї виховної
діяльності, в аналізі існуючого та пошуку нового. Вищим проявом самоаналізу є роздуми не про саму
виховну діяльність, а про себе в цій діяльності з метою подальшої роботи над собою,
самовдосконалення.
Виходячи з розглянутих теоретичних положень та аналізу власного досвіду, ми визначаємо
наступні ознаки розвинутої позиції студента в діяльності: усвідомлення студентами особливостей
виховної діяльності, її етапів, структури; творення студентом себе в ролі суб’єкта виховної діяльності;
бажання самопізнання; здатність до самоспостереження в ході виховної діяльності з метою
самоконтролю, саморегуляції; аналіз результатів своїх досягнень у виховній діяльності, зіставлення їх
із відповідними нормативними уявленнями про професійну діяльність.
Як показало дослідження, виховна діяльність у більшості студентів не сформована. Це
проявляється в негативному ставленні студентів до виховання; у несформованості виховних дій; у
стихійності контролю та оцінки. Низький рівень сформованості виховної діяльності обумовлений
відсутністю значної уваги до цієї проблеми в навчальних закладах. Предметом подальшого наукового
пошуку, на наш погляд, можуть бути проблеми формування у студентів потреби у виховній
діяльності; зв’язку індивідуальної та колективної діяльності; розробка конкретних сучасних методик
ефективної виховної діяльності, подальший пошук прийомів розвитку творчої особистості.
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Ящук И.П. Овладение студентами воспитательной деятельностью в процессе
профессионального становления будущего учителя.
В статье анализируется сущность, структура и логика воспитательного процесса студентов,
которые занимают передовое место в подготовке высококвалифицированного педагога. Предложен
комплекс педагогических условий воспитательного процесса, который способствует
профессиональному становлению студента.
Jaschuk I.P. Students’ Mastering of the Educational Activity in the Process of the Coming-to-be
Prospective Teachers.
The article analyses the essence, structure and logics of the students’ educational activity which occupies the
leading place in the training of a highly qualified teacher. Suggested also is a complex of the pedagogical
conditions of the educational activity which benefits the professional training of a student.
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СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВНЗ
У статті розглянуто сутність професійної компетентності, запропоновано модель професійної
компетентності викладача вищого навчального закладу (педагога вищої школи), подано аналіз її
структурних компонентів.
Своєрідною концептуальною основою професійної підготовки педагогів у вищій школі,
формування їх професійної компетентності стали роботи Г.О. Балла, Є.О. Клiмова; професійної
компетентності педагога і педагогічної майстерності – О.М. Алексюка, І.А. Зязюна, В.Н. Кузьмiної,
А.К. Маркової, В.О. Сластьонiна; педагогічного покликання – Л.М. Ахмедзянової; професійної
культури педагога – І.Ф. Ісаєва та ін.
Основними завданнями нашої статті є визначення основних складових професійної
компетентності фахівця та аналіз сутності структурних компонентів професійної компетентності
педагога вищої школи.
Основу компетентності фахівця, на думку сучасних науковців О.О. Бодальова, В.І. Жукова,
Л.Г. Лаптєва, В.О. Сластьоніна та інших, складають: компетентність діяльності, спілкування і
саморозвитку. Професійна компетентність – це професійна підготовка і здатність суб’єкта праці до
виконання завдань і обов’язків діяльності, міра й основний критерій його відповідності вимогам
професійної діяльності.
Професійна компетентність особистості є складним системним утворенням, основними
елементами якої є: підсистема професійних знань як логічна системна інформація про навколишній і
внутрішній світ людини, зафіксована в її свідомості; підсистема професійних умінь як психічних
утворень, що полягають у засвоєнні людиною способів і технік професійної діяльності; підсистема
професійних навичок – дії, сформовані в процесі повторення певних операцій і доведені до
автоматизму; підсистема професійних позицій як сукупності сформованих установок і орієнтацій,
відношення та оцінок внутрішнього і навколишнього досвіду, реальності і перспектив, а також
домагань, які визначають характер професійної діяльності і поведінки фахівця; підсистема
індивідуально-психологічних особливостей фахівця – поєднання різних структурно-функціональних
компонентів психіки, які визначають індивідуальність, стиль професійної діяльності, поведінки і
виявляються у професійних якостях особистості; підсистема акмеологічних інваріант – внутрішніх
збудників, які обумовлюють потребу фахівця в постійному саморозвитку, творчості та
самовдосконаленні [1: 334 – 335].
Так знання, уміння і навички виступають як діяльнісно-рольові характеристики професійної
компетентності педагога. Усі інші компоненти є суб'єктивними характеристиками, що вказують на
ставлення фахівця до професійної діяльності та на його індивідуальний стиль.
Зміст сучасної підготовки за тією чи іншою спеціальністю представлений у нормативній моделі
компетентності – освітньо-кваліфікаційній характеристиці, яка відображає науково обґрунтований
склад професійних знань, умінь і навичок. Кваліфікаційна характеристика фахівця, в цьому випадку
викладача вищого навчального закладу, – це, по суті, зведені узагальнені вимоги до педагога на рівні
його теоретичного і практичного досвіду [2: 40].
Таким чином, професійну компетентність педагога вищої школи можна визначити як сукупність
діяльнісно-рольових і особистісних характеристик викладача, що забезпечує ефективне виконання
ним завдань і обов’язків педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі, є мірою й основним
критерієм його відповідності професійній діяльності.
Основними діяльнісно-рольовими компонентами професійної компетентності викладача вищого
навчального закладу, які представлені в стандартах вищої освіти, визначені професійні знання, вміння
і навички.
Професійні знання. Специфіка педагогічної діяльності педагога вищої школи полягає у тому, що
він співпрацює з тією категорією студентів, яка має різноманітні загальні та професійні інтереси і яка
потребує від нього не тільки володіння системою загальнокультурних, психолого-педагогічних знань,
необхідних для організації й ефективної взаємодії в педагогічному процесі, а й спеціальних знань,
необхідних для підготовки спеціалістів – професіоналів.
За Г.П. Щедровицьким, можна визначити три типи знань, які обслуговують педагогічну
діяльність: практико-методичні, конструктивно-технічні (інженерно-конструкторські) й наукові
(науково-теоретичні) знання.
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Практико-методичні знання безпосередньо обслуговують практичну діяльність. Вони зорієнтовані
на отримання визначеного продукту й організовані таким чином, щоб забезпечити створення
(побудову) індивідом практичної діяльності у вигляді приписів (рекомендацій) щодо її реалізації.
Інженерно-конструкторські знання центровані на об’єкті перетворювання, вони вказують на те, що
з ним відбувається чи може відбуватися, і проявляються у міру того, як створюються і реально
здійснюються нові види і типи практичного перетворювання об’єктів.
Виникнення наукових знань пов’язано з появою в діяльності практика розривів між цілями й тим,
що практично одержано в реальності, з необхідністю прояснити причини розходження між цілями
діяльності та її результатами. Наукові знання перетворюються в практико-методичні й інженерноконструкторські знання [3: 91].
У системі професійних знань педагога вищої школи можна виділити декілька основних блоків.
Перший блок – психологічні знання. На думку Є.О. Клімова, підготовленість у сфері психології –
це перш за все чіткі уявлення про специфічну психічну реальність, які супроводжуються позитивним
афективним тоном, пов’язані з ненаситним інтересом до неї та готовністю контактувати з нею в
міжособистісному спілкуванні. У психологічно підготовленого педагога повинно бути перш за все
"загострене відчуття піднесення" сторонніх людей, а не просто вербальні та концептуальні знання
відповідного роду [3: 87]. На думку Н.В. Кузьміної, в системі професійного знання педагога повинні
бути представлені наступні психологічні компоненти: диференційно-психологічний – знання про
особливості засвоєння навчального матеріалу
відповідно до індивідуальних та вікових
характеристик; соціально-психологічний – знання про особливості навчально-пізнавальної та
комунікативної діяльності навчальної групи і конкретної особистості в ній, про особливості
взаємовідносин та спілкування; аутопсихологічний – знання про позитивні та негативні сторони своєї
професійної діяльності, особливості своєї особистості та її характерні якості [4].
Другий блок – власне педагогічні знання. Знання з дидактики та їх творче використання, на думку
М.В. Буланової-Топоркової, спрямовують формування та розвиток педагогічної майстерності
викладача вищої школи. Вони допомагають викладачу аналізувати залежності, які обумовлюють хід і
результати процесу навчання, встановлювати на цій основі закономірності, які діють в освітній сфері,
вибирати методи, організаційні форми і засоби навчання, найбільш ефективні для здійснення якісної
підготовки фахівців [1: 55]. Особливістю професійних педагогічних знань педагога вищої школи є їх
багаторівневість (за І.Я. Зязюном). Знання повинні бути сформовані зразу ж на всіх рівнях:
методологічному (знання закономірностей розвитку загальнофілософського ряду, обумовленість
цілей виховання і навчання тощо); теоретичному (закони, принципи і правила педагогіки та
психології, основні форми діяльності й інше); методичному (рівень конструювання навчальновиховного процесу); технологічному (рівень вирішення практичних завдань навчання і виховання в
конкретних умовах).
Третій блок – це комплекс знань професійного спрямування, відповідно до яких педагог вищої
школи повинен мати уяву: про характерні особливості тієї чи іншої спеціальності; про сучасний стан,
умови і перспективи розвитку професії; про систему підготовки кадрів для виробництва; про
методологічні основи теоретичної і практичної підготовки фахівців за певною спеціальністю тощо.
Четвертий блок – це конкретно-предметні знання. Він передбачає знання теоретичних основ і
розуміння фахівцем тих явищ, які складають основу дисципліни, що викладається.
П’ятий блок – науково-дослідницькі знання. Практика свідчить, що наукова діяльність істотно
підвищує інтерес до вивчення загальних і спеціальних дисциплін, сприяє формуванню теоретичних і
практичних навичок, необхідних фахівцю-досліднику, розширює науковий світогляд і здібності до
проведення методологічного аналізу й критичного розуміння досягнень сучасної науки. Окреслений
блок передбачає цілісне уявлення викладача про науку як систему знань і метод пізнання; загальний
аналіз методології та визначення її місця в науковому пізнанні; сутність загальнонаукових і
конкретнонаукових методів дослідження, планування й організації наукового експерименту; обробку
результатів наукових спостережень та їх оформлення; роботу з науковою літературою та підготовку
матеріалів до друку тощо.
Професійні вміння. Розглядаючи професійну компетентність як єдність теоретичного і
практичного аспектів готовності педагога до здійснення професійної діяльності, її структура,
відповідно до підходу І.Ф. Ісаєва, О.І. Міщенко, В.О Сластьоніна, Є.Н. Шиянова, представлена через
педагогічні вміння: вміння "переводити" зміст об’єктивного процесу виховання в конкретні
педагогічні задачі: дослідження особистості та колективу з метою визначення рівня готовності до
активного оволодіння знаннями і проектування на цій основі процесу розвитку; виділення комплексу
освітніх, розвиваючих і виховних задач; уміння створити і привести в дію логічно завершену
педагогічну систему: комплексне планування навчально-виховних задач; обґрунтований відбір змісту
освітнього процесу; оптимальний вибір форм, методів і засобів його реалізації; вміння виділяти і
встановлювати взаємозв’язки між компонентами і факторами виховання, приводити їх у дію:
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створення необхідних умов; активізація особистості, розвиток її діяльності, організація і розвиток
сумісної діяльності; забезпечення зв’язку з навколишнім середовищем, регуляція зовнішніх
непрограмованих впливів тощо; вміння врахування й оцінки результатів педагогічної діяльності:
самоаналіз і аналіз освітнього процесу та результатів діяльності педагога; визначення нового
комплексу домінуючих задач та ін. [1: 42].
Теоретична підготовка проявляється в здатності педагогічно мислити, яке передбачає наявність у
педагога наступних умінь: аналітичних, завдяки яким проявляється узагальнене вміння педагогічно
мислити: діагностувати педагогічні явища, аналізувати їх складові (умови, причини, мотиви, засоби,
форми та інше); знаходити способи оптимального рішення педагогічних проблем тощо; прогностичні,
які проявляються в прогнозуванні педагогічного процесу, розвитку особистості та її соціальних
відношень; проективні, що полягають у конкретизації педагогічного прогнозування в планах
навчання і виховання, обґрунтування способів та етапів їх реалізації: підбір змісту педагогічного
процесу; визначення основних видів діяльності тощо; рефлексивні, що проявляються в уміннях
педагога аналізувати свою професійну діяльність: правильність постановки мети і завдань;
адекватність змісту педагогічного процесу поставленим завданням; відповідність форм, методів,
засобів індивідуальним і віковим особливостям студентів тощо [5].
Зміст практичної готовності виражається у зовнішніх уміннях, тобто в діях, які можна
спостерігати в процесі організаційної та комунікативної діяльності.
Організаційну діяльність педагога вищої школи забезпечують наступні вміння: мобілізаційні:
розвиток інтересу, формування мотивації до навчального процесу; стимулювання до саморозвитку і
творчості; забезпечення умов для ефективної самореалізації особистості тощо; інформаційні: вміння
отримувати, систематизувати знання й адаптувати їх до педагогічного процесу; організація їх чіткої й
ефективної передачі; розвивальні: організація процесу взаємодії з метою створення умов для
всебічного розвитку особистості (психічних процесів, властивостей); орієнтаційні: спрямовані на
формування ціннісних установок особистості, її світогляду: стимулювання стійкого інтересу до
майбутньої професійної діяльності, відповідно до індивідуально-психологічних особливостей
особистості: організація діяльності з метою прояву і закріплення соціально значущих якостей;
перцептивні, що проявляються в загальному вмінні розуміти партнерів по взаємодії: всебічно
сприймати партнерів по спілкуванню; адекватно інтерпретувати поведінку; протистояти стереотипам
сприйняття тощо; комунікативні: спрямовані на організацію педагогічного спілкування:
встановлювати психологічний контакт; коригувати й управляти процесом; налагоджувати зворотній
зв’язок; володіння комунікативною культурою .
Педагогічні вміння можуть відрізнятися ступенем узагальненості й можливістю переносу на більш
або менш широке коло завдань (Г.О. Засобіна): первісне вміння (людина знає зміст певного виду
діяльності і при необхідності може відтворити визначену поступовість або систему дій при незначній
допомозі наставника); низький рівень (людина самостійно виконує відому їй поступовість дій);
відсутнє перенесення; середній рівень (людина вільно володіє відомою йому системою дій, але важко
переносить її на інший вид діяльності); високий рівень (самостійний вибір необхідної системи дій в
різних ситуаціях, але при значних зусиллях; наявність можливості перененення всередині деякої
обмеженої сфери діяльності); досконале вміння (вільне володіння різними системами дій, широке їх
перенесення на інші види діяльності; легкість виконання діяльності) [6: 288].
Суб'єктно-діяльнісні характеристики професійної компетентності педагога вищої школи в
загальному вигляді можна представити як професійні якості.
Аналіз численних наукових підходів (Є.К. Агудов, Р.О. Зобов, Л.Г. Кравченко, В.П. Кузьмін,
І.Л. Меняйло, В.В. Морозов, В.І. Свідепський, О.І. Уємов, О.П. Шептулін, С.Г. Шляхтянко та ін.) до
розуміння сутності поняття "якість" дозволяє подати наступне визначення цього поняття: якість – це
філософська категорія, що позначає якийсь бік предмета пізнання, розглянутий як цілісна ознака.
Як стійке особистісне утворення, будь-яка якість характеризується своєю специфічною
структурою та змістом, що мають вирішальне значення для її формування. Будь-яка якість як
динамічна характеристика особистості в психологічному відношенні містить у собі такі структурні
компоненти: потреби в тій або іншій діяльності або сфері поведінки, які сформувалися і стали
стійкими; розуміння значення і техніки тієї або іншої діяльності чи поведінки (свідомість, мотиви,
переконання); закріплені вміння, навички поведінки (техніка діяльності); особистісні вольові
властивості, що допомагають переборювати перешкоди і забезпечують це у різноманітних умовах.
Згідно з вищезазначеним, під професійними якостями розуміють індивідуальні особливості
суб’єкта діяльності, що впливають на ефективність діяльності й успішність її засвоєння, які є
стійкими, суттєвими, рівноцінними та можуть спостерігатися. Професійні якості педагога вищої
школи, базуючись на наукових працях, присвячених проблемі професійних характеристик фахівця
(А.О. Деркач, І.Ф. Ісаєв, Є.О. Клімов, Н.В. Кузьміна, Н.Д. Левітов, А.К. Маркова, В.О. Сластьонін,
О.І. Щербаков та ін.), можна диференціювати на п’ять підсистем: підсистема професійного мислення;
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підсистема експресивних якостей; підсистема організаторських якостей; підсистема професійної
спрямованості; підсистема комунікативних якостей.
Критерієм диференціації професійних якостей педагога вищої школи виступає провідна функція
професійної діяльності педагога, за реалізацію якої вони відповідають. Так, якщо педагог виступає в
ролі науковця-дослідника і провідними функціями його професійної діяльності є здійснення науководослідницької та прогностичної функцій, то успішність їх виконання більшою мірою залежить від
актуалізації якостей спеціаліста підсистеми професійного мислення.
За реалізацію організаторської, управлінської функцій педагога – керівника учбово-пізнавальної
активності студентів, куратора й організатора студентської групи – відповідає організаційна
підсистема якостей.
Інтегративною підсистемою професійних якостей викладача вищого навчального закладу виступає
комунікативна підсистема. Саме вона виявляється у вигляді призми, через яку трансформуються всі
останні професійні функції та завдяки якій реалізуються всі підсистеми професійних якостей педагога
вищої школи.
Професійні якості підсистеми професійної спрямованості педагога вищої школи на сучасному
етапі розвитку освітнього простору мають розглядатися в єдності з акмеологічними інваріантами як
складовими професійної компетентності фахівця, оскільки саме професійна зрілість – акме –
відображає такі професійні якості спрямованості педагога вищої школи, як гуманістична
спрямованість, толерантність, прагнення до самоактуалізації в професії, орієнтація на вищі почуття,
розвиток моральної свідомості на рівні індивідуальних принципів совісті та ін. Таким чином, у
результаті аналізу складових компонентів професійної компетентності педагога вищої школи можна
зробити такі висновки: професійна компетентність викладача вищого навчального закладу базується
на сукупності діяльнісно-рольових і особистісних (суб’єктно-діяльнісних) характеристик; особливості
реалізації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах накладають свою специфіку на
компоненти професійної компетентності педагога вищої школи; на сучасному етапі розвитку системи
освіти професійна підготовка у вищий школі представлена більшою мірою формуванням діяльніснорольового компонента професійної компетентності викладача вищого навчального закладу.
Нормативна модель післядипломної освіти не передбачає особистісний розвиток професіонала, що
відображається і на рівні його професійної компетентності.
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Гура А.И. Сущность профессиональной компетентности преподавателя высшего
учебного заведения.
В статье раскрывается сущность профессиональной компетентности специалиста, предлагается
модель профессиональной компетентности преподавателя высшего учебного заведения (педагога
высшей школы), проводится анализ ее структурных компонентов.
Hura A. I. The Essence of Higher Educational Establishment Teachers’ Proffessional Competence.
The article deals with the essence of professional competence of a specialist. Suggested also is a model of
professional competence of a teacher in a higher educational establishment and the analysis of its structural
components.
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ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ МОРАЛЬНИХ
ЗАДАЧ У ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ
У статті розглянуто особливості методу розв’язування моральних задач та їх упровадження у
виховну роботу майбутніх педагогів.
Сучасний рівень розвитку суспільства, прискорення темпів життя, розвитку засобів масової
комунікації та інших чинників призводить до того, що людина упродовж дня вступає у безліч
взаємовідносин з оточуючими, змушена приймати нестандартні, нетипові рішення, пристосовуючись
до природного, предметного та соціокультурного середовища. Закономірно, що її хвилює, на якому
рівні здійснюються ці контакти, як упливають на емоційне самопочуття, тобто процес взаємодії
перетворюється у вирішення цілого ряду задач, пошук правильного їх розв’язку в типових та
незвичайних ситуаціях.
Актуальною є необхідність вивчення цієї проблеми, пошуку продуктивних механізмів формування
в учнів умінь розв’язувати різноманітні задачі морального змісту та підготовки майбутніх учителів до
їх застосування у виховному процесі. На відміну від традиційних, метод розв’язування моральних
задач пов’язаний з необхідністю приймати рішення самостійно, розвиваючи внутрішню потребу
моральної поведінки без зовнішнього примусу, а також сприяє забезпеченню такої технологічної
системи впливів, яка робить виховний процес досить керованим і прогнозованим.
Аналізуючи мотиви своєї поведінки, школяр дотримується обміркованих дій, тобто, вдаючись до
самоаналізу, розв’язує певну моральну задачу. А це, у свою чергу, створює міцне підґрунтя для
усвідомленої моральної поведінки за будь-яких життєвих обставин. Тобто, крім розвивальної функції,
метод розв’язування моральних задач виконує й організаційну (певний спосіб організації виховної дії
і діяльності дитини щодо її сприйняття), якої бракує традиційним методам [1].
Для обґрунтування теоретичних основ розв’язування моральних задач вихованцями важливе
значення мають дослідження психологів (Г.О. Балл, Є.І. Машбіц, В.М. М’ясищев, Л.Ф. Спірін,
О.К. Тихомиров), педагогів (А.Й. Сиротенко, М.В. Левківський, М.І. Сметанський). Найближче до
визначення педагогічних засад розв’язування моральних задач підійшов І.Д. Бех, який у своїх працях
наголошує на ролі спілкування, емоцій, аргументації, особистісних цінностей у процесі їх вирішення.
Але на сьогодні ще немає розгорнутої системи уявлень про впровадження моральних задач у
процес виховання підростаючого покоління, не вироблено стратегію підготовки майбутніх педагогіввихователів до застосування цього методу в їхній виховній роботі.
У статті ми робимо спробу окреслити основні підходи формування у студентів практичних умінь
упровадження методу розв’язування моральних задач у майбутній педагогічній діяльності.
Успішність розв’язання дитиною певної задачі залежить від логічно побудованої вихователем
стратегії її вирішення. Адже без допомоги вихованцю важко зрозуміти мету конкретної задачі та
розробити засоби її розв’язання, які пов’язані з виникненням емоційно-вольового процесу через
свідоме прийняття моральної вимоги як мотиву морального вчинку.
Основне завдання майбутнього педагога полягає у створенні таких умов, за яких моральні вимоги
набували б необхідної значущості й перетворювалися у внутрішні регулятори поведінки дитини.
Інакше кажучи, необхідно забезпечити таку взаємодію вихователя і вихованця, результатом якої є
розв’язання ним моральної задачі. При цьому студент повинен уміти обирати такі способи дії, при
яких створювалася б проблемна ситуація для учнів. Особливо значущим при підготовці студентів до
застосування моральних задач у виховному процесі є усвідомлення ними структури, яка дозволяє
логічно описати процес розв’язання, а також сконструювати модель задач подібного типу.
Майбутній педагог повинен уміти організувати процес вирішення дитиною моральної задачі, який
передбачає три основні етапи:
1)
аналітичний етап розпочинається з аналізу й оцінки ситуації, яка склалася, і завершується
формуванням самої задачі, що підлягає вирішенню;
2)
проективний етап передбачає планування способів вирішення вже поставленої задачі, при
цьому розробляється конкретний проект цього рішення. Важливим є формування у майбутніх
педагогів уміння допомагати учням ніби заздалегідь "програвати" ті реальні життєві ситуації, в які
вони потрапляють; визначити спосіб організації майбутньої діяльності дітей, ураховуючи рівень
готовності до розв’язування задач різного рівня складності;
3)
виконавчий етап пов’язаний із реалізацією задуму та практичним утіленням розробленого
"проекту". Цей етап характеризується безпосередньо взаємодією вчителя й учнів, прямим контактом
між ними, організацією діяльності школярів, у результаті якої формуються їхні ціннісні відносини,
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засвоюються моральні норми поведінки [2]. Такий етап також передбачає формування у майбутніх
педагогів уміння визначати конкретну мету власної діяльності, тактику, спрямованість, зміст, спосіб
пред’явлення, умови здійснення дії, а також характер реагування об’єкта діяльності.
У процесі розв’язування моральних задач значення мети настільки велике, що його важко
переоцінити, адже вона виконує структурну і системоорганізуючу функції. Невміння формулювати
або вибирати оптимальну мету в умовах, що склалися на конкретному етапі з позицій перспективних
цілей, призводить до неправильного вирішення задачі й у загальному до неможливості досягнення
мети виховання.
Необхідною умовою досягнення мети дії виступає тактика, яку потрібно навчитися виробляти
студентам у процесі розв’язування моральних задач, що виступатиме визначальною лінією їх
поведінки, обраною у процесі співпраці з учнями задля позитивного і необхідного результату.
Засобом реалізації мети дії виступає її спрямованість, що може бути особистісною, поведінковою
або їх поєднанням. За особистісної спрямованості майбутньому педагогу слід аналізувати й
оцінювати мотиви та властивості об’єкта дії, за поведінкової – його вчинки.
Тактика дії розкривається через її зміст, під яким розуміється сутність, внутрішні особливості дії
вихователя відносно вихованців, тобто це призначення тієї тактики, яку він обрав.
Спосіб пред’явлення дії може бути прямим і опосередкованим. За прямого способу пред’явлення
студенти повинні знати, що їм необхідно звертатися до тих учнів, яким доведеться вирішувати ту чи
іншу моральну задачу. Для прямого способу дії характерні імперативність, визначеність,
конкретність, однозначність. При опосередкованому способі дії вплив на окремих учнів здійснюється
через колектив.
Умови здійснення дії теж впливають на процес розв’язування моральної задачі й безпосередньо на
його результат. На кожному кроці до досягнення мети умови здійснення дії можуть змінюватись,
оскільки дія може відбуватись як у колективі, так і поза ним.
Особливу увагу майбутні педагоги повинні звертати на характер реагування об’єкта дії, тобто
вихованця. Адже саме його поведінка виступатиме показником досягнення мети чи навпаки. Мета
моральної задачі не може бути успішно досягнутою лише діями педагога, навіть найдосконалішими.
Студентам варто зрозуміти, що повне розгортання моральної задачі відбувається у тому випадку,
коли вона виступає в гранично ускладнених умовах, тобто коли вимога, що висувається, повністю не
приймається окремим вихованцем або групою, в результаті чого здійснюється порушення їх спільної
діяльності.
Описана нормативна модель розв’язування моральної задачі, на нашу думку, є науковопсихологічною основою правильної організації процесу виховання школярів, тому принципами її
застосування повинні вміти оперувати студенти з подальшим упровадженням у своїй майбутній
практичній діяльності. Звичайно, в кожному конкретному випадку вона може дещо модифікуватися
залежно від характеру поведінки вихованця (стійкої негативної, ситуативно негативної чи ситуативно
позитивної). Саме на цьому етапі майбутнім педагогам слід визначити, чи варто проходити всі кроки,
чи щось вилучити, чи, зрештою, об’єднати їх. Однак основну ідею, пов’язану з диференціацією мети і
тактики його дії, необхідно неодмінно зберегти, оскільки вона вироблена на підставі врахування
особливостей внутрішнього світу дитини, через який проходять усі виховні впливи.
При застосуванні різноманітних задач із метою морального виховання майбутні вчителі повинні
враховувати такі параметри, як складність і трудність. Складність задачі визначається об’єктивними
властивостями проблемної ситуації, складом її елементів і кількістю зв’язків між ними, рівнем їх
мінливості та невизначеності. Відображення складної ситуації суб’єктивно сприймається особистістю
як труднощі, міра переживань яких залежить від її індивідуально-психологічних особливостей,
наявності досвіду, рівня морального розвитку, загальної підготовки, вмінь, навичок, ставлення до
задачі. Саме тому вчителю слід пам’ятати, що одні й ті ж задачі об’єктивно однакової складності
можуть викликати у різних учнів неоднаковий рівень труднощів.
Ми пропонуємо майбутнім педагогам застосовувати у виховному процесі наступні типи
моральних задач: задачі на вибір способу поведінки; задачі на вибір стилю поведінки під "тиском
середовища"; задачі на вибір стратегії життя; задачі на зростання самостійності; задачі на
взаємостосунки у сім’ї; задачі на стимулювання самовиховання; задачі на створення ситуації успіху;
задачі на вияв докору сумління; задачі на прояв самокритики; задачі на прояв витримки і ввічливості;
задачі на прояв довіри; задачі на переживання своєї провини; задачі на прояв відповідальності; задачі
на вияв власного ставлення до інших.
Студенти повинні усвідомлювати, що моральні задачі пов’язані з певними вимогами: виникають у
реальній життєвій дійсності дитини як унікальні, суб’єктивно нові, що не відтворюють у точності
жодну з ситуацій; не мають переліку формальних рішень, який міг би бути запропонований
вихованцю вчителем (дитина сама для себе визначає такі задачі як особистісні); емоційно-оцінне
ставлення школяра до власного стану та стану інших, включених у проблемну ситуацію, виступає як
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своєрідний критерій вибору прийняття рішень із цілого ряду альтернатив, оскільки моральні задачі не
мають готового переліку дій "за правилом" – увесь педагогічний процес необхідно будувати так, щоб
дитина могла знайти загальні принципи вирішення морально-етичних проблем і способи втілення
рішень у конкретній позитивній поведінці [3].
Моральну задачу, яку розв’язують спільно вихователь і вихованець, варто розглядати як таку, в
якій представлене їх мовленнєве спілкування, що має форму виховуючого діалогу. При цьому
надзвичайно важливим моментом є те, що лише значущий, авторитетний педагог може виступити
посередником в усвідомленні дитиною самої себе, своїх можливостей, особистісних та
індивідуальних якостей.
Вагомою умовою ефективної виховуючої взаємодії майбутнього педагога і дитини є наявність
довіри і позитивних взаємин між ними, які ґрунтуються на взаємоповазі та емоційному контакті. Без
цієї складової важко розраховувати на успіх усього виховного процесу в цілому, оскільки за
байдужих чи негативних взаємин психологічна ефективність, навіть витончених виховних впливів,
буде мінімальною.
Окрім цього, дитина не байдужа до стилю мовлення, яке вона сприймає. Малоефективним буде
звичайний стиль і досить ефективним – так звані елегантний і піднесений стилі, які мають відповідні
засоби свого пожвавлення: приклади, метафори, епітети, афоризми, приказки, прислів’я тощо. Якщо
їх доречно вживати, вони збагачують мовлення, роблять його яскравим, барвистим, цікавим.
Студентам необхідно навчитися контролювати темп свого мовлення. Повільний, так само як і
швидкий, темп мовлення вражає вихованця своєю монотонністю, якщо його не змінювати в процесі
спілкування; вибудовувати бездоганну логіку пояснення, яка знаходить опору як в інтелектуальній,
так і в емоційній сферах. У виховному контексті важливо, щоб логічний спосіб аргументації був
доповнений емоційно насиченим образним викладом певного етичного матеріалу, драматичною
подачею моральних колізій. Останній спосіб формування у підростаючого покоління етичних смислів
і особистісних цінностей справляє безпосередній і глибокий вплив на їх почуття [3].
Використовуючи переконання у процесі розв’язування моральних задач, педагог повинен
виходити з того, що аргументи можуть підсилюватися його особистістю (довірою, доброзичливістю
до нього вихованців, його авторитетом, значущістю для них). Усе ж основним механізмом
переконання залишається логіка та вагомість аргументів учителя.
Із огляду на зазначене вище, можна стверджувати, що ефективність і результативність
застосування майбутніми педагогами моральних задач у процесі виховання підростаючої особистості
залежить від процесу організаційної та цілеспрямованої діяльності. Для належного вирішення цих
завдань студенти повинні опанувати певним досвідом, сукупністю знань, що забезпечить науковотеоретичну, психологічну та практичну готовність до реалізації методу розв’язування моральних
задач у майбутній виховній діяльності.
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ВИХОВНІ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА,
ФУНКЦІОНУВАННЯ
У статті проаналізовано проблеми визначення сутності, особливостей організації та
функціонування сучасних виховних систем загальноосвітньої школи.
Виховання підростаючого покоління є стратегічним завданням кожного суспільства. Зміни у
суспільному, економічному житті суспільства ведуть до суттєвих змін духовного життя, зокрема і
системи виховання. Нові гасла, ідеї та перспективи вносять корективи у сталі, загальновживані
канони поведінки, форми свідомості людей. Нерідко ці процеси проходять болісно, із зміною ідеалів і
цінностей. Прийняття нового потребує певного часу і зусиль, спрямованих на створення нових
парадигм виховання, поєднаних новими концептуальними основами та технологіями впровадження у
реальний виховний процес сучасної школи. Ефективність цього процесу залежить від організації
виховного процесу на рівні конкретної організації (ми будемо розглядати загальноосвітню школу).
Категорія виховних систем школи допомагає адекватному розумінню багатьох сучасних педагогічних
реалій. Так, новаторський рух педагогів переходить від пошуку окремих, часткових засобів
підвищення ефективності навчально-виховного процесу до вироблення цілісних моделей шкільних
виховних систем. У науковій літературі існує невелика кількість дефініцій, за допомогою яких дослідники
намагаються відобразити сутність цього феномена.
Поняття виховна система школи розглядається науковцями з різних позицій, тобто виділяються
одна чи кілька найбільш істотних сторін.
Найбільш поширені такі, що характеризують цілісність і соціальну природу цього явища:
- виховна система — це те найширше поняття, яке включає в себе всі системні поняття,
пов'язані зі школою в якості підсистем, тобто матеріальні, процесуальні та ідеальні компоненти [1: 4];
- виховна система – це упорядкована цілісна сукупність компонентів, які сприяють розвитку
особистості учня [2: 19];
- виховна система – це комплекс взаємозалежних компонентів, що розвиваються у часі і
просторі: цілей, заради яких система створюється; спільної діяльності людей, що її реалізують; самих
людей як суб’єктів цієї діяльності; освоєного ними середовища; відносин, що виникають між
учасниками діяльності; керування, що забезпечує життєздатність і розвиток системи [1: 5].
Також виховна система розглядається з організаційно-процесуальної сторони виховної діяльності:
- виховна система відбиває специфічний спосіб організації виховного процесу на рівні
конкретної установи (організації) [3: 11].
На наш погляд, виховна система — це цілісне утворення, яке організується в процесі інтеграції
основних компонентів виховання (мета, суб'єкти виховання, їхня діяльність, спілкування,
відносини, кадровий потенціал, матеріальна база), що сприяє в кінцевому рахунку розвитку і саморозвитку особистості, створенню своєрідного, за визначенням К.Д. Ушинського, "духу школи".
Здійснюючи аналіз поняття "виховна система", необхідно враховувати психолого-педагогічні умови
формування особистості учня, насамперед такі:
діагностика розвитку особистості, дитячого і педагогічного колективів;
формування й обґрунтування мети виховного процесу;
організація життєдіяльності співтовариства дітей і дорослих, максимально сприятливої
для самореалізації і самоствердження особистості дитини, педагога, батьків;
інтеграція зусиль суб’єктів виховного процесу;
створення в освітній установі розвиваючого середовища, морально сприятливого та
емоційно насиченого;
здійснення науково обґрунтованого аналізу сформованої соціально-педагогічної
ситуації, отриманих результатів виховної діяльності.
Виховна система зорієнтована на конкретні умови, враховує інтереси та потреби реальних дітей і
дорослих, тому вона не може бути ідентичною у різних регіонах, навіть у двох сусідніх навчальних
закладах.
Важливими, на нашу думку, є виділені Г.І. Сорокою найбільш характерні риси виховної
системи [4: 20]. Назвемо найголовніші із них.
Виховна система – це система соціальна. Її ядро – люди та їхні потреби, мотиви, інтереси,
ціннісні орієнтації, дії, відносини. Адже виховна система обумовлена суспільною потребою у
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створенні спеціальних умов для розвитку у людського індивіда здібностей жити і працювати в
соціумі, освоювати і виконувати соціальні ролі, перетворювати природну і соціальну дійсність.
Виховна система – це система педагогічна. Її функціонування пов’язане з реалізацією основних
педагогічних завдань:
формування в учнів цілісної системи наукових знань про природу, суспільство,
людину;
оволодіння учнями прийомами і способами основних видів діяльності;
розвиток креативних здібностей дитини, її нахилів і талантів;
формування в учнів ціннісного ставлення до різних сторін навколишньої дійсності і до
самих себе;
розвиток у дитини прагнення і здатності до самопізнання, самореалізації,
самоствердження і самоосвіти;
формування в освітній установі колективу як сприятливого середовища для розвитку і
життєдіяльності дітей і дорослих.
Вирішення цих завдань передбачає використання різноманітних форм, методів і прийомів
педагогічного впливу. Результати будуть залежати від оптимального і педагогічно доцільного їх
поєднання та застосування.
Виховна система – це система ціннісно-орієнтована. Процес виховання спрямований на
формування наукового світогляду та загальнолюдських цінностей, народної та національної
культури, високоморальних людських стосунків, громадянських рис, підготовку до повноцінного,
соціально активного життя.
Виховна система – це система цілісна. Враховуючи, що саме поняття система визначається як
цілісне утворення компонентів, які взаємодіють між собою і підпорядковуються загальному,
можна стверджувати, що ця риса є істотною і необхідною. Щодо кількості компонентів та їх
наявності у виховній системі єдиної думки науковців немає. Але відомий дослідник педагогічних
систем В.П. Симонов справедливо стверджує, що порушення цілісності призводить до розпаду
системи взагалі.
Виховна система – система відкрита, самокерована і така, що саморозвивається. Треба
відзначити, що ця риса визначається особливостями виховного процесу як такого взагалі. Адже
виховання є соціальним явищем, яке означає формування і розвиток особистості під впливом
усієї сукупності об’єктивних і суб’єктивних чинників. Крім того, виховна система повинна мати
високий рівень організації, що забезпечить здатність змінюватись, удосконалюватися відповідно
до поставлених цілей, об’єктивно аналізувати і визначати перспективи свого розвитку.
Створення, зміцнення і коригування зв'язків між компонентами системи повинні забезпечувати
цілісність системи. Але головний критерій ефективності розвитку гуманної виховної системи —
розвиток особистості дитини. Процес розвитку виховної системи значною мірою визначається тим, що
вона є самоорганізованою системою. У результаті педагогічного управління виховною системою і
процесами самоорганізації складаються закономірності її розвитку.
І як результат усієї діяльності виховної системи – вона є системою цілеспрямованою. При
відсутності цільових орієнтирів виховна діяльність втрачає свій зміст. Ціль у навчально-виховній
системі відіграє роль системоутворюючого і системоінтегруючого фактора. Меті підпорядковуються
всі компоненти. Саме цілі і засоби їх досягнення відрізняють одні виховні системи від інших.
Проблема визначення структури виховної системи до кінця не вирішена. Компоненти, що
виділяються, різноманітні за характером і змістом. Найбільш узагальнена структура виховної
системи школи така: мета, заради якої вона створюється, діяльність і спілкування, що забезпечують
її реалізацію, відносини суб’єктів діяльності, основне середовище, керування, що забезпечує
інтеграцію компонентів у цілісну систему. Г.І. Сорока наводить ще таку структуру: ціннісносмислове ядро (мета, принципи, зміст, методика), просторово-тимчасова структура (різні форми
діяльності з учнями), координаційно-педагогічний компонент (функції, педагогічні технології,
керування розвитком системи, система підвищення компетентності педагогів, батьків). Однак, на
нашу думку, наведені приклади структур виховної системи загальноосвітньої школи неповні і не
відображають у повному об’ємі всіх сфер функціонування.
Запропонована Є.Н. Степановим структура є більш логічною і оптимальною. Вона включає:
індивідно-груповий компонент (педагоги, учні, батьки, дорослі, які беруть участь у
діяльності навчального закладу);
ціннісно-орієнтаційний компонент (цілі, цінності, принципи діяльності, перспективи);
функціонально-діяльнісний компонент (форми і методи роботи, спілкування, функції,
керування;
комунікативний компонент (відносини, внутрішні і зовнішні зв’язки);
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діагностико-результативний компонент (критерії ефективності, оцінка й аналіз
функціонування).
Аналіз запропонованої структури виховної системи доводить, що такий підхід враховує не тільки
суб’єктів, діяльність виховного процесу, а й особливості – технологічний підхід у функціонуванні.
У науковій педагогічній літературі виділяють такі функції сучасної виховній системи
загальноосвітньої школи: інтегруюча, регулююча та розвиваюча.
Інтегруюча функція передбачає поєднання в одне ціле різних за змістом і характером виховних
впливів, які підпорядковані загально визначеній меті виховання.
Регулююча функція спрямована на упорядковування педагогічних процесів, визначення ступеня
важливості, невідкладності; на управління ними та корекцію.
Розвиваюча функція забезпечує динаміку системи, яка характеризується, з одного боку,
оптимізацією її функціонування, а з іншого — її оновленням, удосконаленням. Діяльність виховної
системи включає постановку цілей, проектування нового стану системи виховання й етапів досягнення,
коректування освітньо-виховних процесів, об’єктивний аналіз їхнього ходу і результатів, висунення
нових перспектив.
Як свідчить педагогічна практика останніх років, із змінами, що відбулися в освіті та вихованні
шкільні виховні системи почали виконувати ще деякі нові функції – функції захисту, корекції і
компенсації, реабілітації. Школа виступає фактором захисту, безпеки підростаючого покоління. У
цьому й проявляється її захисна функція. Школа також коригує різнобічний вплив зовнішнього
середовища своїми цінностями, орієнтирами, правилами життя, виховними традиціями. Гуманістична
система виховання і навчання учнів повинна забезпечувати:
особистісний підхід до виховання, уважне ставлення до унікальності і своєрідності
кожного учня;
організацію життєдіяльності учнів як основи виховного процесу (виховний процес
розглядається як процес життєтворчості учнів відповідно до їх вікових потреб, психофізичних
особливостей, сенситивних періодів розвитку кожної дитини);
стимуляцію творчої активності кожного учня;
гуманізацію міжособистісних стосунків;
інтеграцію в соціокультурне середовище.
Дійсно, школа повинна бути гуманною, "теплою" до дитини і при цьому відкритою до діалогу та
співробітництва з системою соціальних інститутів суспільства; вона повинна організовувати
педагогічний процес з орієнтацією на інтереси і потреби як дитини, так і суспільства, в якому вона
живе.
Успішність реалізації
функцій виховної системи школи залежить від таких інтегральних
характеристик, як соціально-психологічний клімат, дух школи, стиль життєдіяльності, професіоналізм і
компетентність педагогічних працівників.
Матеріал надійшов до редакції 2.12.2005 р.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
(ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)
У статті розглянуто актуальні питання стандартизації професійної освіти, проаналізовано досвід
деяких зарубіжних країн у розробці науково-методичного забезпечення стандартизації.
Сучасні пріоритети у сфері освіти визначають напрями діяльності Міністерства освіти будь-якої
країни, а отже, й мету стандартизації. Науково-методичний супровід стандартизації набуває певних
рис національного розвитку системи освіти. У західній практиці стандарт з'являється як спосіб
подолання надмірних (загрозливих) ступенів децентралізації і варіативності, так само як і реакція на
такі тенденції в освіті, економіці і на ринках праці, як глобалізація й інтернаціоналізація. Глобальні
проблеми XXI сторіччя, стрімкий розвиток інформаційних і комунікаційних технологій, завдання
підготовки виробничого персоналу для різних секторів промисловості, сільського господарства і
сфери послуг вимагають теоретико-методологічного обґрунтування нової концепції розвитку
професійної освіти і навчання. Неперервна освіта, що тлумачиться як засіб оптимізації інтересів
особистості, суспільства і держави в умовах зростання динаміки соціально-економічного і
політичного середовища, вимагає відновлення правових, методологічних, організаційних та
інституціональних форм і способів свого конструювання.
Метою даної публікації є аналіз підходів до складного процесу стандартизації професійної освіти
у розвинутих зарубіжних країнах для визначення спільних і відмінних рис реалізації головної цілі –
забезпечення якості освіти в цілому.
Система освіти США відбиває в загальному цінності й пріоритети американського суспільства,
включаючи прихильність до демократичних ідеалів, свободи особистості й шанобливого ставлення до
різнорідності населення країни. Визначення й уточнення цілей, однак, стало першим кроком у
напрямку реформи. Реформаторські ідеї й ініціативи з'являлися у всіх частинах країни, багато з них є
інноваційними й ефективними, але не було ознак, що країна в цілому схильна або здатна прийняти
єдиний план дій, який веде до реалізації зазначених вище цілей. Для моніторингу прогресу в
досягненні намічених цілей і зосередження національних зусиль у справі їхньої реалізації в липні
1990 р. було створено Комісію з Національних цілей (National Goals Panel). У своїй доповіді Комісія
визнавала необхідність у розробці "нових, чітких й амбіційних стандартів оцінки досягнень усіма
учнями". Через кілька місяців рішенням Конгресу США було створено Національну раду освітніх
стандартів і тестування (National Council on Education Standards and Testing) – двопартійний комітет,
що рекомендував створення добровільних національних стандартів і добровільної національної
системи оцінки успішності учнів [1]. Припускаючи складність цього завдання, Комісія з національних
цілей прийняла устав Ради з національних освітніх стандартів й оцінки (National Education Standards
and Assessment Council – NESAC) [1]. Завдання цієї ради полягало в тому, щоб забезпечувати
координацію різноманітної діяльності у справі розробки стандартів, які відбивають широкий
національний консенсус у тому, що повинні знати й уміти робити американські учні для досягнення
світових рівнів. З огляду на характер системи освіти США варто відзначити, що національні освітні
стандарти не можуть бути введені в обов'язковому порядку федеральним урядом, а тільки мають бути
прийняті добровільно кожним із 50 штатів. Однак, з огляду на повний національний консенсус щодо
сучасного стану американських шкіл, NESAC не очікує серйозного опору своїм спробам очолити рух
у напрямку прийняття національних стандартів. Хоча деякі критики побоюються, що стандартизоване
національне тестування може призвести до стандартизованих національних навчальних планів.
У США оцінка якості освіти здійснюється на підставі розробленої концепції тестування на рівні
штатів або місцевих органів освіти. Національна система оцінки аналізу ефективності стандартів
базується на моніторингових дослідженнях, здійснюваних на представницьких вибірках учнів 4, 8 й
12 класів на добровільній основі практично з усіх предметів з періодичністю у 2-3 роки. Національні
іспити не проводяться, хоча іспити й тестування в різній формі здійснюються практично у всіх
школах [2].
Основною тенденцією зміни системи оцінки якості освіти є її переорієнтація на більш повноцінні
системи оцінки (альтернативна оцінка, автентична оцінка й ін.), у рамках яких оцінюються різні
сторони освітніх досягнень (не тільки знання й уміння, що перевіряють тестом з вибором відповідей).
У ряді штатів у екзаменаційні роботи вже включено практичні завдання. На рівні окремих штатів
уводяться технології, що використовують накопичувальну систему оцінки (портфоліо).
Американська система акредитації відбиває риси загальної концепції контролю якості освіти.
Система визнання рівня діяльності, цілісності, чесності та якості освітніх установ і реалізованих ними
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навчальних програм, що дає їм право на довіру академічного співтовариства й народу, якому вони
служать.
У Великій Британії у 1993 році Урядом країни було створено Національну Консультативну Раду з
освіти й цілей підготовки (National Advisory Council for Education and Training Targets – NACETT),
якій доручалося здійснювати моніторинг цілей освіти, а також розробляти рекомендації уряду щодо
заходів їхньої реалізації. Перед Радою було поставлене завдання переглядати цілі, беручи до уваги те,
що потрібно від робочої сили Великій Британії, щоб підтримувати й підвищувати
конкурентоздатність у 21 столітті. Оновлені рамки цілей, що склали фундамент стратегії розвитку
освіти й професійної підготовки, викладені у Білій книзі про конкурентоздатність за назвою
"Рухатися вперед" (White Paper Forging ahead, травень, 1995). Національні цілі освіти й професійної
підготовки (National Targets for Education and Training) покликані підвищити конкурентоздатність
Великої Британії на світовій арені шляхом підвищення стандартів і рівнів успішності до кращих
світових показників, домагаючись, щоб: усі роботодавці інвестували підвищення кваліфікації своїх
працівників і тим самим досягали більших успіхів у своєму бізнесі; всі особи мали доступ до освіти й
професійної підготовки, що забезпечує одержання визнаних кваліфікацій, які відповідають їхнім
бажанням і потребам; усі види освіти й підготовки розвивали самовпевненість, гнучкість, широту
світогляду, особливо за допомогою підвищення компетенції в ключових професіях.
Національна рада по професійних кваліфікаціях NCVQ контролює системи професійної освіти
Англії, Уельсу й Північної Ірландії. Основні цілі роботи Національної ради: підвищення кваліфікації
всіх працюючих у Великій Британії; побудова кваліфікацій з урахуванням вимог конкретних робочих
місць; створення простої, але ефективної системи кваліфікації; гарантії якості й уніфікації системи
контролю якості; зближення і взаємопроникнення загальноосвітніх і професійних кваліфікацій.
Загальні правила й технологія контролю якості профосвіти також визначалися Національною
радою. Національною радою було визначено одинадцять галузей професійної діяльності: сільське
господарство й землевпорядкування; видобуток і переробка корисних копалин; будівництво;
інженерне мистецтво; виробництво; транспорт; сфера послуг; охорона здоров'я й соціальний
захист; бізнес; зв'язок; загальнонавчальні знання й уміння.
Остання галузь не є професійною, але британські фахівці вважають, що вона важливіша за інші:
без неї неможливе оволодіння ні однією іншою галуззю професійних знань. У кожній із цих галузей
було уведено п'ять рівнів кваліфікації – від першого рівня, що надається навчальними центрами,
школами, цілою низкою коледжів, до п'ятого рівня, що надається університетами, деякими
коледжами, системою післядипломної освіти.
Навчальний заклад, що має сертифікат від відповідної організації, яка сертифікує, сам визначає
вид, тривалість і місце навчання (особливо – місце виробничого навчання).
Зміст будь-якої професійної кваліфікації розбито на модулі. Кожен модуль складається із
професійних знань і навичок, критеріїв оцінки (відповідності стандарту), ступеня широти, гнучкості,
переносу знань і навичок.
Необхідно зазначити, що за останнє десятиліття у Великій Британії створено інтенсивну систему
національного тестування, на підставі розробленої концепції тестування. У рамках програми
Національної оцінки (National Assessment) на основі єдиних національних тестів оцінюються
індивідуальна підготовка учнів, результати класу й школи, а також проводиться національний
моніторинг якості освіти [3: 20]. Незважаючи на децентралізацію, система оцінки результатів
навчання у Великій Британії є найбільш збалансованою, тому що вона має дві складові: зовнішній
контроль за досягненнями учнів за допомогою централізовано розроблених тестів і обов'язковий
внутрішній контроль, здійснюваний учителем ("teacher assessment"). Результати вчительського
контролю повідомляються учням, батькам та іншим особам одночасно з результатами
централізованого тестування. В останні два роки стало можливим використати національні тести для
одержання інформації про динаміку досягнень учнів при переході з одного рівня навчання на інший
на основі централізовано створеної бази даних стосовно кожного учня. Результати виконання
національних тестів є одним з елементів звітності англійської школи перед учнями, їх батьками та
суспільством у цілому, тому що вони відбивають національні стандартизовані показники, які можна
використати поряд з іншими показниками для оцінки діяльності конкретної школи порівняно з усіма
школами країни. Публікації результатів тестування є відкритою й найбільш доступною для
громадськості формою оцінки якості освіти в цьому навчальному закладі. Результати національного
тестування також використовуються школою у процесі самооцінки. Аналізуючи результати
національних тестів, кожна школа розробляє свій індивідуальний план розвитку, що публікується
місцевими органами освіти. Для надання допомоги школам Управління кваліфікації й програм QCA
щороку публікує національні результати досягнень учнів ("benchmark analysis") і їхню динаміку при
переході з одного рівня навчання на інший. Використовуючи ці результати, кожна школа може
зрівняти динаміку досягнень своїх учнів із загальною динамікою по країні ("value added analysis") [3:
108].
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У Великій Британії діє близько 150 організацій, що сертифікують, які є незалежними
недержавними структурами. Частина з них має статус промислових освітніх організацій. Існує сім
етапів розробки кожної кваліфікації [4]. Основні розробники – представники промисловості,
профспілки, держава.
Основні завдання організації, що сертифікує: розробка професійних кваліфікацій; методичне
забезпечення кваліфікацій (навчальні плани й програми можуть розробляти самі навчальні заклади,
їхня відповідність стандарту підтверджує організація, що сертифікує); визначення системи контролю
якості по кожній професійній кваліфікації; сертифікація попереднього навчання.
Одна з найважливіших характеристик національної професійної кваліфікації – добре розроблена
система контролю якості, що складається із взаємозалежних етапів: облік критеріїв NCVQ –
визначення системи контролю [5: 40].
Практика роботи NCVQ за останні роки показала: стандарти можуть розроблятися й
упроваджуватися тільки в умовах соціального партнерства, насамперед, тісного взаємозв'язку із
профспілками й підприємцями. Національні Професійні Стандарти Великої Британії розвинені
ключовими секторами зайнятості. Представники регулювальних органів Об'єднаного Королівства й
Агентство Розвитку Навичок Сектора схвалюють національні Професійні Стандарти від імені
Правління національних Професійних Стандартів. Національне Професійне Правління Стандартів
визначає критерії для схвалення стандартів та розробляє зміст національних Професійних Стандартів.
Компетентність визначена як здатність практично застосувати знання, уміння і навички мислення,
щоб бути ефективним у роботі; ці навички будуть звичайно включати рішення проблеми, будуть
гнучкими, щоб виконати мінливі вимоги та бути здатним працювати поруч із іншими.
Для багатьох країн Німеччина з її традиціями професійної освіти, що кореняться в Середньовіччі,
є сьогодні орієнтиром і прикладом для наслідування. У результаті послідовної модернізації система
професійної освіти Німеччини є високоефективною й користується визнанням в усьому світі.
Реформування системи освіти Німеччини в останнє десятиліття обумовлено трьома основними
факторами. Перший з них, загальний для більшості країн Європи, пов'язаний із необхідністю
пристосування національної системи освіти до реалій і потреб наступаючої постіндустріальної епохи
й супутнім їй явищам інтернаціоналізації й глобалізації освіти.
Відповіддю країн Західної Європи на ці виклики з'явилася їх політична й економічна інтеграція в
Європейському співтоваристві, а стосовно освіти – зближення й гармонізація національних освітніх
систем у рамках Болонського процесу.
Другий фактор більшістю визначив характер і зміст змін, що відбувалися в системі освіти
Німеччини, є винятковою особливістю цієї країни. Він полягає в тому, що як сама країна, так і всі її
інститути й сфери діяльності, включаючи освіту, є результатом події 1990 р., а саме об'єднання двох
різнорідних, а нерідко протилежних за своїм складом і призначенням систем.
І, нарешті, третій фактор, що також відрізняє Німеччину від більшості інших країн, пов'язаний з
особливостями її державного устрою, що, у свою чергу, визначає особливості системи освіти.
Відповідно до Конституції, повноваження в галузі організації, контролю й фінансування освітніх
установ у Німеччині належать її землям, що є суб'єктами федерації. Про це свідчить той факт, що
федеральне урядове відомство, відповідальне за освіту, було вперше засноване тільки в 1969 р. і лише
із цього часу поступово починає зростати роль федеральних урядових й інших органів й установ у
формуванні загальногерманської освітньої політики. До заснування міністерства функція діяльності
регіонів у галузі освіти належала Постійній конференції міністрів освіти й культури земель (КМК).
Поряд з міністерством освіти, науки, досліджень і технологій цей незалежний від центрального уряду
орган як і раніше, продовжує залишатися одним із ключових механізмів у здійсненні
загальнофедеральної освітньої політики. Основний напрям діяльності Постійної конференції
міністрів – стандартизація навчальних програм загальноосвітньої школи й уніфікація вимог до
одержання випускних кваліфікаційних свідчень на території всієї федерації. Ініціативи КМК, як
правило, підтримуються землями й федеральним урядом; її рішення, прийняті одноголосно, є
обов'язковими для всіх земель.
Подальше реформування освіти в Німеччині проводилося в рамках Освітнього форуму, що
проходив під егідою Конференції міністрів освіти й культури й за участю Спільної федеральноземельної комісії із планування освіти й Наукової Ради [6: 44].
Робота Освітнього форуму прийняла форму тривалої загальнонаціональної дискусії, що почалася в
березні 1999 р. і завершилася наприкінці 2001 р [6: 40].
Завдяки єдиному у своєму вигляді сполученню теорії й практики, а також широкій участі й
підтримці німецької економіки, система профосвіти Німеччини створює учням найкращі передумови
для успішного професійного майбутнього. У Німеччині традиційно склалася дуальна система
професійної освіти – паралельна підготовка робочих кадрів у професійних школах і на виробництві в
процесі учнівства. На думку фахівців, така система підготовки має ряд переваг; поєднання навчання й
продуктивної праці підсилює мотивацію учнів до освоєння професії, дозволяє їм набути практичних
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навичок, розвиває в них самостійність і відповідальність. Ця система підготовки дає можливість не
тільки гнучко й оперативно реагувати на зміни вимог до професійно-кваліфікаційної структури
кадрів, але й більш ефективно використати трудові ресурси країни. Завдяки продуктивній праці учнів
підприємства часто компенсують витрати на виробниче навчання.
Законом визначені так звані "вхідні стандарти" (Input-Standarts), що регулюють питання змісту
освіти (Curricula), підбору й розміщення викладацьких кадрів, навчальні засоби, а також організацію
освіти. Прийняті також т.зв. "вихідні стандарти" (Output-Standarts), які регулюють порядок
визначення екзаменаційних вимог й оцінки знань учнів. Ці стандарти впорядковані, і їхнє дотримання
перевіряється в ході цілого набору заходів. Для всіх, хто надає освітні послуги в рамках дуальної
системи, ці стандарти обов'язкові до виконання [7: 12]. Названі вище стандарти, з одного боку,
гарантують високу якість освіти, а з іншого – утруднюють процес швидкої адаптації до мінливих
вимог, які пред'являють до фахівців роботодавці, що для системи підвищення кваліфікації є головною
умовою.
Понад десять років німецьке Федеральне відомство праці здійснює контроль за якістю освіти
відповідно до вищезгаданої моделі "вхідних" і "вихідних" стандартів (Input/Output-Modell).
Відомством розроблено каталог критеріїв, що застосовується в кожному конкретному випадку. При
цьому розрізняють критерії якості, які стосуються інтересів учнів, організаторів освіти й самого
змісту професійної освіти. Такі ж або схожі критерії оцінки якості застосовують багато інших установ
при створенні власних моделей гарантування якості. Спробувати їх об'єднати, надати їм
комплексного характеру – це актуальне завдання для вчених-педагогів, адміністраторів і роботодавців
Німеччини.
Уже багато років центральною проблемою ринку праці є постійна невідповідність між кількістю
наявних вакансій і попитом на них з боку безробітних. "Ножиці" все частіше й більше розходяться
між вимогами, пропонованими роботодавцями до своїх співробітників при виконанні тих або інших
виробничих завдань, і реальними знаннями кандидатів на ці вакансії. Завдання професійної освіти
полягають у тому, щоб усунути ці "ножиці" за допомогою підвищення кваліфікації, що робить
професійну освіту важливим фактором формування сучасного ринку праці. Мета цього процесу –
природне скорочення безробіття.
Орієнтація на кінцевий результат, його оцінка, на думку тих, хто займається в Німеччині
політикою в сфері освіти, має один істотний недолік. А саме: подібна оцінка спрямована на те, щоб
продемонструвати, які освітні заходи дають позитивний результат з погляду зайнятості, а які ні, але
вони не відповідають на запитання, чому це відбувається. І тут на перше місце виходить знову
комплексність у проведенні заходів щодо оцінки якості профосвіти.
Основна частина майбутніх робочих кадрів водночас проходить виробниче навчання на
підприємстві й одержує теоретичні знання в державних професійно-технічних навчальних закладах.
Частка учнів, що відвідують очні професійні навчальні заклади, підготовка в яких частково або
повністю замінює виробниче навчання, відносно невелика й становить близько 25%.
Діяльність професійних навчальних закладів контролює уряд земель, з бюджетів яких виділяються
засоби на їхнє фінансування. Відповідальність за виробниче навчання покладена на федеральний
уряд, контрольні функції здійснюють також торгово-промислові й ремісничі палати. Зміст
навчальних планів професійних шкіл централізовано не регламентується. Основні положення, що
стосуються виробничого навчання, уніфіковані й регламентуються федеральним законом про
професійну підготовку. Загалом змістовне наповнення науково-методичного супроводу
стандартизації можна визначити через наступні складові частини:
1. Створення систем оцінки й стандартизації якості освіти на різних рівнях освіти, що, у
свою чергу, означає: створення моделей управління якістю освіти в загальній і професійній освіті;
створення концепції системи тестування. Оцінка якості освіти, розробка засобів і технологій
тестування учнів та випускників, орієнтованих на визначення динаміки характеристик якості освіти;
створення системи сертифікації оціночних засобів і технологій оцінки й моніторингу якості освіти,
організаційних і змістовних аспектів державної підсумкової атестації в загальній середній і
професійній освіті.
2. Розробка змісту й методичного забезпечення освітніх галузей і стандартів нового
покоління, а саме: створення законодавчої й нормативної бази, що забезпечує реформування,
функціонування й розвиток системи освіти. Розробка нормативного й правового забезпечення змісту
й організації освітнього процесу на різних рівнях освіти, у тому числі для осіб з обмеженими
можливостями здоров'я; розробка нормативної бази необхідного устаткування для охорони
навколишнього середовища, експертизи праці, санітарно-гігієнічного забезпечення освітніх
організацій; розробка комплектів навчального устаткування, наочних і технічних засобів навчання
для загальної середньої освіти з предметів програмних частин навчального плану. Розробка типових
комплектів устаткування, створення навчальних комплексів і тренажерів для профілюючих дисциплін
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багаторівневої професійної освіти. Створення методично-інформаційної системи у сфері освітнього
права.
3. Розробка інформаційних систем щодо аналізу, оцінки й супроводу державних освітніх
стандартів та освітніх програм, у тому числі в галузі педагогічної освіти, а саме: інформатизація
процесів навчання в системі загальної й професійної освіти; інформатизація наукових досліджень і
розробок у системі освіти, розробка педагогічних аспектів інформаційних технологій; підвищення
кваліфікації й перепідготовки кадрів; розвиток інфраструктури єдиного телекомунікаційного
середовища й нових підходів в управлінні мережевими інформаційними ресурсами системи освіти.
Розробка типових проектних рішень мереж телекомунікацій; розробка й створення інтегрованої
інфраструктури технічного, програмного й телекомунікаційного забезпечення підсистеми освітньої
статистики.
4. Розробка систем аналізу ефективності стандартів нового покоління й нового навчальнометодичного забезпечення, а саме: розробка моделей маркетингу освітніх послуг і збору
статистичної інформації; науково-методичне забезпечення оптимізації управління й координації
роботи державних і регіональних систем освіти. Розробка систем оцінки якості підготовки
управлінських і науково-педагогічних кадрів; формування й розвиток кадрового потенціалу системи
освіти. Створення програм підвищення кваліфікації й перепідготовки викладачів технічних установ
освіти всіх рівнів; створення регіональних систем забезпечення перспективної зайнятості й
працевлаштування випускників професійної освіти.
Критики оцінки якості професійної освіти за кінцевим результатом вказують часто на те, що
високий ступінь зайнятості після закінчення навчання сам по собі не є значимим індикатором якості.
З ними можна погодитися в тій частині, що ми не завжди можемо позначити твердий взаємозв'язок
між цими двома явищами. Але це й не прості причинно-наслідкові відносини. Їх потрібно розглядати
в комплексі з іншими методами оцінки якості. Тому використання різних форм оцінки якості, різні
підходи до проблеми якості гарантують високий професійний рівень фахівців у сучасній Європі.
Світовий рівень освіченості означає встановлення для студентів країни планок чи критеріїв, що
відповідають вимогам, поставленим перед студентами багатьох розвинених країн. Це означає
зіставлення національних стандартів із стандартами освіти розвинених країн, що, у свою чергу,
припускає вивчення конкретних навчальних планів, екзаменаційних питань, зразків робіт учнів із
різних країн. Отримана інформація допоможе сформувати уявлення про вимоги до вивчення
конкретної дисципліни у різних країнах, визначити напрями розвитку вітчизняної професійної освіти.
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МОДЕЛЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ НА
ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
У статті проаналізовано проблему моделювання вдосконалення педагогічної самоорганізації
вчителів на основі використання складових професійної компетентності.
Формування моделі професійної самоорганізації вчителів є актуальною проблемою, дослідженню
якої присвячені праці вітчизняних та російських учених: О. Бондаревської, Н. Вольської,
О. Дубасенюк, С. Кульневича, Т. Новаченко, Н. Попової, Л. Фрідмана та інших. Метою нашої статті є
обгрунтування авторської моделі удосконалення педагогічної самоорганізації вчителів у системі
закладів післядипломної педагогічної освіти.
За Л. Фрідманом, раціональна самоорганізація є вміння особи без систематичного зовнішнього
контролю, без допомоги і стимуляції з боку викладача, самостійно та раціонально організовувати і
проводити власну навчальну діяльність з реалізації прийнятих цілей навчання [1]. Звідси випливає,
що розумне навчання повинно бути навчанням самоорганізації, а потім – особа повинна навчатися
сама, наставник лише повинен ставити загальні цілі навчання і здійснювати допомогу за необхідності.
Саме тому викладач не повинен учити, а повинен допомагати вчитися. Ця думка, трансформована
стосовно системи післядипломної освіти, формулюється таким чином: розгляд системи підвищення
кваліфікації в контексті парадигми самоорганізації пов’язаний з формуванням у слухачів здатності до
рефлексивної самоорганізації в проектуванні, моделювання та дослідження педагогічного досвіду.
Серед форм навчання повинні переважати лише ті, що характеризуються дослідницькою орієнтацією
і комунікативністю, тобто спеціальним утягуванням слухачів у діалог, який виступає фактором
розвитку здатностей до самоорганізації.
Коли наставник ясно розуміє, що його головне завдання – допомагати вчитися, тоді він уважно і
повсякденно вивчає слухачів, їхні можливості і здібності, інтереси і нахили, істинні причини їхніх
проблем та успіхів. Такий наставник у вразі невдач не шукає їх у слухачах, а шукає і знаходить
причини цих невдач у власній діяльності. Він розуміє, що невдачі – це його прорахунки, його
невміння, його помилки в розвитку педагогічної самоорганізації.
Педагогічний організаційний вплив на свідомість педагога – це зовнішня дія на свідомість особи з
метою перетворення якості певного сегмента професійної свідомості. Організаційний педагогічний
вплив у системі особистісно орієнтованого навчання та курсової перепідготовки спеціалістів в ІППО
має суб’єкт-суб’єктний характер і спрямовується актором на свідомісні структури суб’єкта (вчителя,
слухача, студента) з метою формування (реформування) певних свідомісних утворень.
Виходячи з визначення, що особистісна самоорганізація – це діяльність і здатність особистості,
пов’язана з уміннями організувати себе, які проявляються в цілеспрямованості, активності,
обґрунтованості мотивації, плануванні своєї діяльності, самостійності, швидкості прийняття рішень і
відповідальності за них, критичності оцінки результатів своїх дій, почутті обов’язку; а педагогічна
самоорганізація – це процес синергетичного самоструктурування, самовпорядкування та
самовдосконалення складових професійної компетентності педагога, – проаналізуємо складові
професійної компетентності.
За А.К. Марковою, професійна компетентність як комплекс містить відповідні складові, які
дослідниця кваліфікує як спеціальну компетентність, соціальну компетентність, особистісну
компетентність та індивідуальну компетентність [2]. Спеціальна компетентність – володіння
власне професійною діяльністю на досить високому рівні, здатність проектувати свій подальший
професійний розвиток. Соціальна компетентність – володіння спільною (груповою,
кооперативною) професійною діяльністю, співробітництвом, а також прийнятими в певній професії
прийомами професійного спілкування, соціальна відповідальність за результати своєї професійної
праці. Ообистісна компетентність – володіння прийомами особистісного самовираження та
саморозвитку засобами протистояння професійним деформаціям особистості. Індивідуальна
компетентність – володіння прийомами самореалізації і розвитку індивідуальності у рамках
професії, готовність до професійного зростання, вміння раціонально організувати свою працю без
перевантажень.
Т.В. Новаченко, визначаючи педагогічну самоорганізацію, знаходить у ній три елементи:
педагогічну рефлексію, професійну компетентність та самоуправління. Визначаючи педагогічну
рефлексію як компонент педагогічної самоорганізації, вона виходила з того, що її значення
спричиняється зверненням у внутрішню психологічну сутність майбутнього вчителя. Педагогічне
рефлексивне ставлення педагога до власної діяльності дає можливість спостерігати, аналізувати,
© Арешонков В.Ю., 2005
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осмислювати, оцінювати, самоідентифікувати себе з педагогічним ідеалом, тому це є важливим
фактором у конструюванні власного професійного "Я" [3].
Визначаючи самоуправління компонентом педагогічної самоорганізації, дослідниця базувалася на
тому, що це здатність людини керувати собою. Усвідомлення мети, завдань, продумування,
відпрацювання та внутрішнє прийняття рішень з формування тієї або іншої якості чи групи якостей,
розробка принципів і правил особистої поведінки застосовується учителем для досягнення найвищого
рівня у професійній діяльності. Самоуправління – процес творчий, пов’язаний з утворенням нового,
зустріччю з незвичайною ситуацією або протиріччям, необхідністю пошуку нових рішень і засобів
для досягнення поставленої мети [4].
На нашу думку, педагогічна рефлексія та самоуправління за Т. Новаченко кореспондують
особистісній та індивідуальній складовій професійної компетентності за А. Марковою, і саме тому ми
не виокремлюємо ці елементи у структурі педагогічної самоорганізації.
Зважаючи на висновки Н. Попової, що педагогічна самоорганізація виявляється в обґрунтованому
цілепокладанні, плануванні діяльності, самомобілізації, стійкій активності в досягненні результату,
критеріальній оцінці власних дій, зазначаємо, що названі позиції кореспондують складовим
професійної компетентності [3].
Формуючий педагогічний організаційний вплив і педагогічна самоорганізація завжди
поєднуються, але їхні частки у поєднанні різні у педагогічних ВНЗ та ІППО. Якщо у ВНЗ перевага
надається формуючому впливові і удосконалення професійних якостей педагога переважно можливе
через ефективний вибір "зовнішніх" впливів на свідомість, то в системі післядипломної освіти
переважають "внутрішні" чинники, що знаходяться у полі професійної свідомості особистості.
Удосконалення внутрішніх самоорганізаційних процесів відбувається як через "зовнішній"
(цілеспрямований і сильний) вплив (методисти, викладачі), так і шляхом самовдосконалення
особистості (під слабким синергетичним впливом професійного середовища). Уміння працювати над
собою також залежить від зовнішніх формувачів, якими на різних етапах життя виступають різні
джерела інформації. Саме тому удосконалення педагогічної самоорганізації в системі ІППО можливе
шляхом удосконалення формуючого (реформуючого) організаційного зовнішнього педагогічного
впливу на професійну свідомість слухачів.
За Т. Новаченко, процес формування педагогічної самоорганізації можна уявити як систему, що
складається з чотирьох блоків: змістового; методологічного; педагогічних умов; технологічного.
Змістовий блок включає складові професійної компетентності.
Методологічний – включає концептуальну модель формування педагогічної самоорганізації, якою
став синергетичний підхід, що базується на принципах: нелінійності, відкритості, додатковості,
антиципації (передбачення результатів у педагогічній діяльності), інвігіляції (здійснення діяльності
педагога на гуманістичних засадах).
Блок педагогічних умов базується на умовах формування педагогічної самоорганізації в учителів,
серед яких: актуалізація мотивації на педагогічну самоорганізацію (мотивація забезпечує здатність
надавати особистісного смислу, власній діяльності, відносинам з людьми тощо); використання
позитивної евристики (позитивна евристика – методологічне правило синергетики, де нелінійне,
творче відношення майбутнього вчителя до професійного навчання дає можливість творити себе,
впливати на себе, свідомо орієнтуючись на один із власних шляхів розвитку, ціннісні настанови, що
визначаються культурним та історичним досвідом, шляхом застосування творчої і метатворчої
діяльності); забезпечення професійного саморозвитку (метою професійного саморозвитку є
усвідомлення необхідності ліквідації розриву між потребами, що висуваються до педагогічної
професії, і особистісними можливостями вчителів).
Технологічний блок представляє засоби, методи і форми роботи з формування педагогічної
самоорганізації в ІППО (спецкурси, інтерактивні технології навчання, ІКТ, школи передового
педагогічного досвіду, експериментальна та дослідницька робота тощо). Таким чином, удосконалення
педагогічної самоорганізації в умовах діяльності інституту післядипломної педагогічної освіти являє
собою підвищення ефективності організаційного впливу на зазначені чотири блоки формування
педагогічної самоорганізації.
Удосконалення змістового блоку, на нашу думку, полягає в посиленні уваги до складових
професійної компетентності, що в практиці діяльності ІППО опредметнюється в упровадженні нових
навчальних модулів, в тому числі правового спрямування.
Удосконалення методологічного блоку полягає в осмисленні слухачами основ педагогічної
синергетики, а блоку педагогічних умов – в осмисленні філософських засад сучасної освітньої
діяльності.
Технологічний блок можна удосконалити через упровадження інтерактивних технологій навчання
та ІКТ у професійну діяльність учителя. Виходячи з зазначеного, ми розробили власну модель
удосконалення педагогічної самоорганізації в системі роботи ІППО (рис. 1).
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Рис. 1. Модель удосконалення самоорганізації
У чому зовні виявляється самоорганізація? У свідомісній "гнучкості" та адекватності сучасного
вчителя викликам часу. Зовнішніми показниками (виявами), за C. Кульневичем, педагогічної
самоорганізації є: застосування гуманістичного особистісно орієнтованого підходу в навчанні, що
виявляється в особливих досягненнях учнів; розуміння сутності сучасних освітніх процесів, що
виявляється в рівні аналізу проблем сучасної вітчизняної освіти; участь педагога в професійних
конкурсах, учительських громадських організаціях тощо; педагогічна толерантність, що
"вимірюється" високою оцінкою професіоналізму учнями і колегами; вміння формувати базові
компетентності в учнів, що виявляє себе в досягненнях учнів та атестаційній оцінці професіоналізму
вчителя; дослідницько-експериментальна робота; вміння творчо використовувати ІКТ, що
виявляється в мультимедійних навчальних проектах.
Таким чином, запропонована модель удосконалення педагогічної самоорганізації через певний
організаційний вплив на професійну свідомість є одним з варіантів підвищення ефективності курсової
перепідготовки вчителів у системі навчання в закладах післядипломної педагогічної освіти.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ В ОСВІТНЬО-ВИХОВНИХ СИСТЕМАХ
НАВЧАЛЬНИХ УСТАНОВ
У статті проаналізовано сутність понять "освітньо-виховна система", "національна освітньовиховна система", їх компоненти, а саме національний компонент, закономірності розвитку, етапи,
особливості, шляхи та засоби реалізації в сучасних навчальних установах.
Національна ідея України закладена в будівництві вільного та процвітаючого суспільства, міцної
держави. Наука доводить, що справжня навчально-виховна робота з дітьми та молоддю повинна бути
глибоко національна за сутністю, змістом, характером. І центральне місце у цьому відіграють
освітньо-виховні системи навчальних установ.
Зміст освіти педагогічних закладів має використовувати національний компонент, що наповнить
його культурно-історичним надбанням рідного народу, допоможе сформувати громадянина, здатного
до свідомого суспільного вибору.
Цій проблемі присвятили наукові праці вітчизняні та зарубіжні вчені (І.Д. Бех, С.І. Гончаренко,
І.А. Зязюн, В.І. Лозова, Г.І. Сорока, М.Г. Стельмахович, О.В. Сухомлинська, Є.Н. Баришникова,
В.А. Караковський, Л.І. Новикова, А.В. Хуторской, І.С. Якиманська та інші).
Мета статті, що становить одну із складових нашого дослідження, – показати роль національного
компонента у змісті роботи освітньо-виховних навчальних установ.
Основні завдання – визначити сутність, характерні риси, закономірності освітньо-виховних
систем, а саме національної освітньо-виховної системи, її будову, шляхи та засоби реалізації.
У науковій літературі існує велика кількість підходів, концепцій, щодо самого поняття "освітньовиховна система". Так, петербурзькі дослідники І.А. Колесникова, Є.Н. Баришникова та інші
вважають, що освітньо-виховні системи відбивають специфічний спосіб організації навчальновиховного процесу на рівні конкретної установи, організації і тим самим підкреслюють значущість
організаційно-процесуальної сторони навчально-виховної діяльності [1]. Л.І. Новикова висловлює
міркування, що освітньо-виховна система є цілісним організмом, що виникає у процесі взаємодії
основних компонентів навчання і виховання (цілі, суб’єкти, їхня діяльність, спілкування, відносини,
матеріальна база) і має такі інтегративні характеристики, як спосіб життя колективу, його
психологічний клімат [1].
На думку В.І. Лозової, Г.І. Сороки та інших, освітньо-виховна система – це упорядкована цілісна
сукупність компонентів, які сприяють розвитку особистості [2].
Освітньо-виховна система має певні характерні риси, внутрішню будову, зв’язки з навколишнім
середовищем, етапи розвитку і розв’язує наступні педагогічні завдання:
формує в молоді цілісну систему наукових знань про природу, суспільство, людину;
навчає оволодівати прийомами і способами основних видів людської діяльності;
розвиває креативні здібності особистості, її нахили та таланти, прагнення і здатність до
самореалізації, самопізнання;
формує ціннісні відносини до різних сторін навколишньої дійсності і до самих себе;
створює в освітній установі колектив, сприятливе середовище для розвитку та
життєдіяльності особистості.
Робота освітньо-виховної системи дотримується певних принципів, а саме: цілеспрямованості,
цілісності, відкритості, саморозвитку.
Щодо внутрішньої будови будь-якої освітньо-виховної системи, то вчені висловлюють різні точки
зору про склад її компонентів. Це пояснюється складністю і поліструктурністю системного
утворення, а також існуючим розходженням думок дослідників про те, які елементи слід уважати
найбільш важливими. Л.І. Новикова, І.С. Якиманська, А.В. Хуторской та інші відносять до числа
таких елементів:
цілі, виражені у вихідній концепції;
діяльність, що забезпечує досягнення цільових орієнтирів;
суб’єкт діяльності;
відношення, що інтегрують суб’єкт у деяку спільність;
середовище системи, освоєне суб’єктом;
управління, що забезпечує інтеграцію у цілісну систему і розвиток цієї системи [1: 3].
Є.Н. Степанов до складу основних компонентів уводить: індивідно-груповий, ціннісноорієнтаційний, функціонально-діяльнісний, комунікативний, діагностико-результативний [2].
І.А. Колесникова, Є.Н. Баришников виділяють лише три компоненти:
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ціннісно-смислове ядро (мета, принципи, зміст життєдіяльності, методика
діагностики);
просторово-тимчасову структуру (індивідуальні, групові, колективні, фронтальні
форми різних видів діяльності);
координаційно-педагогічний компонент (педагогічні технології, які застосовуються в
навчально-виховному процесі) [2].
Для кожного етапу характерні специфічні задачі, види діяльності, організаційні форми,
системоутворюючі зв’язки.
Значний внесок у вивчення процесу розвитку навчально-виховної системи зробили
В.А. Караковський і М.М. Сидорків. Вони встановили наступні закономірності освітньо-виховних
систем:
перевага внутрішньої детермінації процесу над зовнішньою;
наявність та вирішення протиріч між новаціями і традиціями в життєдіяльності
системи;
випередження розвитку структури в порівнянні з функціями;
виникнення криз, обумовлених неузгодженістю структури й функцій, що виражається
у посиленні дезінтегруючих тенденцій;
зміна основної самоутворюючої діяльності або зміна її змісту в результаті подолання
кризи [4].
Звідси і випливає, що будь-яка освітньо-виховна система проходить у своєму розвитку чотири
етапи: етап становлення, етап стабільного розвитку, етап завершальний, етап відновлення і
перебудови системи.
Будь-яка навчально-виховна система зорієнтована на конкретні умови, враховує інтереси і
потреби реальних людей, тому вона не може бути ідентичною в різних регіонах, навіть у сусідніх
ліцеях, гімназіях, школах і є глибоко національною за своєю сутністю. Адже нація – це, насамперед,
система різноманітних природних (біологічних, зокрема анатомічних, фізіологічних), психічних,
історично зумовлених ознак "тіла, душі й розуму" (К.Д. Ушинський), тобто психології, характеру,
інтелекту певної культурно-історичної спільності людей [5].
Звідси випливає, що різні ознаки, якості людей залежно від національної приналежності потрібно
формувати не однаковими уніфікованими для багатьох народів, націй, а, навпаки, різними за змістом,
засобами, методами навчально-виховної роботи, які виробилися в кожній нації протягом віків і які є
складовою та невід’ємною часткою її самобутньої матеріальної та духовної культури.
Національна освітньо-виховна система – це історично зумовлена і створена самим народом
система ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв та інших форм соціальної практики,
спрямованої на організацію життєдіяльності підростаючих поколінь, виховання їх у дусі природноісторичного розвитку матеріальної та духовної культури нації. Національна освітньо-виховна
система ґрунтується на засадах народної педагогіки, наукової педагогічної думки, родинного
виховання, що увібрали в себе надбання народної мудрості [5].
Організація життєдіяльності дітей та молоді в національній освітньо-виховній системі будується
на основі таких принципів:
народність – добір пріоритетних видів діяльності учнів та їх організація відповідно до
регіональних, місцевих умов, інтересів вихованців, їхнього досвіду. Зміст діяльності – рідна мова,
народні традиції та мистецтво, національно-етнічна обрядовість, звичаї та інші;
природовідповідність – побудова навчально-виховного процесу життєдіяльності дітей
згідно із природою дитини, реалізація ідеї добровільності (навчання та виховання без
примушування, виховання потреб у дітей, виходячи з їхніх особистих уподобань, переконань,
саморозвитку талантів, здібностей, свободи у своїх правах);
культуровідповідність – збагачення особистості досягненнями національної та світової
культур, забезпечення наступності в оволодінні існуючим рівнем культури народу, збереження
своєрідності нації, загальнолюдських цінностей, використання народних традиційних засобів
творчого розвитку особистості, сприяння самовизначенню учня відносно соціокультурних
цінностей народу тощо;
етнічна соціалізація – врахування типових рис етнічної спільності, ментальності
народу, прилучення молоді до життєвих норм та цінностей старшого покоління, розвиток кращих
рис народу в молодіжних об’єднаннях, визначення власного місця у суспільстві, здатність та
готовність до конструктивно-критичної взаємодії з існуючою соціальною реальністю;
гуманізація – сприйняття особистості вихованця як найвищої соціальної цінності,
забезпечення прав на свободу, соціальний захист, розвиток здібностей і виявлення
індивідуальності, самореалізація фізичних, психічних, соціальних і духовних основ розвитку
особистості, повага і віра в кожну особистість, увага, допомога, співпереживання у труднощах
людського становлення;
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демократизм – демократизація співробітництва вихователів і вихованців у розв’язанні
завдань життєдіяльності дітей, усунення авторитарного стилю виховання, утвердження таких норм
у житті дітей, як загальні збори колективу, змінність лідерів, самоврядування;
єдність, наступність, спадковість поколінь – організація передачі від старшого
покоління молодшому господарсько-економічного досвіду, духовно-моральних і соціальних
цінностей тощо.
Національний компонент освітньо-виховної системи передбачає цілеспрямоване формування
етнопедагогічними чинниками в підростаючого покоління основних і специфічних для українців
якостей, що відображають особливості їхньої психології, характеру, самосвідомості, способу
мислення та інші.
Серцевиною змісту такого виховання має бути духовність українського народу. Внутрішній світ
особистості є рушійною силою розвитку духовності людини, визначальним чинником дій і поведінки,
ціннісних орієнтацій, життєвої та громадянської позиції. Виразником народної педагогічної мудрості
є, насамперед, сім’я. У ній дитина виховувалася рідною мовою, всім укладом родинного життя,
традиціями, домашнім побутом, атмосферою взаємин між старшими і меншими, пам’яттю родоводу.
Це й заклало фундамент особистості людини, живило корінь її духовності, моральності, патріотизму,
громадянськості.
Демократичне гуманне українське суспільство, яке ми прагнемо побудувати, передбачає
формування в громадян таких загальнолюдських чеснот, як совість, честь, гідність, справедливість,
людяність, доброта, милосердя, працелюбність. Складові народознавства (мова, культура, традиції,
мораль тощо) правомірно розглядати і як чинники етнопедагогіки, за допомогою яких реалізуються
цілі і завдання національного компоненту освітньо-виховної системи. Засвоюючи матеріальні та
духовні цінності, вироблені народом і людством, молода особистість стає людиною з відповідними
рисами характеру. Національні цінності сприяють формуванню в особистості національних якостей і
є засобами реалізації національного компонента в освітньо-виховних системах навчальних установ.
* Рідна мова. Це самобутній спосіб мислення, оригінальний засіб пізнання дійсності, неповторний
і нічим незамінний інструментарій творчості народу. Унікальність, оригінальність і неповторність
кожної мови є явище цивілізації. Помиляються ті, хто гадає, що у мови єдина функція – "засіб
спілкування". Це не просто технічний інструмент. Мова є водночас і засадою, і похідною
національної самобутності конкретного народу і конкретної культури.
* Родовід й історія. Останнім часом уживається і більш широка поетизована назва родоводу –
"берегиня". Мамина пісня, батькова хата, дідусева казка, бабусина вишиванка, добре слово сусіди,
традиційний звичай взаємодопомоги – толока, – незамулена криниця, з якої пив воду філософ чи
мандрівник, давня пам’ятка на околиці села чи урочище, з котрим пов’язане наше історичне минуле –
все це наша родовідна пам’ять, наші непересічні символи, наша історія, може, почасти й сумна, але в
основі своїй велична і всестверджуюча.
Берегти свій рід, свій родовід, пам’ять про нього – одне із завдань національного компоненту
освітньо-виховної системи.
Високо оцінював сім’ю як осередок суспільного виховання В.О. Сухомлинський. Він писав, що у
сім’ї шліфуються найтонші грані людини-громадянина, людини-трудівника, людини-культурної
особистості. Із сім’ї починається суспільне виховання [6].
* Родинно-побутова культура.
До відображення типових ознак української побутової культури (оздоблення народними
елементами інтер’єру житла, традиції національного одягу, змістовні форми проведення дозвілля,
відпочинку, гуртове виконання трудомістких робіт тощо) дедалі активніше залучаються діти та
молодь.
* Педагогіка народного календаря.
Народний календар – енциклопедія знань про життя людей, їх працю, побут, дозвілля. Кожна дата
свята народного календаря рясніє традиціями і звичаями, які найтісніше пов’язані із природою рідної
місцевості та трудовою діяльністю людини. Тут немає нічого надуманого і штучного. Все відповідає
традиційному способу життя народу. Ідейно-моральна наснаженість, зміст народного календаря
мудро спрямовані на виховання в учнів почуття господаря землі, працьовитості, ініціативності й
підприємливості, якостей турботливого сім’янина, порядності, добродійності та багатьох інших
чеснот.
* Фольклор.
Фольклор бере витоки з народних традицій, своїми коренями він сягає у давнє минуле. Завдяки
йому забезпечується нерозривний взаємозв’язок між минулим і сучасним, він також є скарбницею
сталих народних звичаїв і стимулятором їх дальшого розвитку.
* Національна символіка і народні символи.
Національна символіка і народні символи розвивалися й установлювалися протягом століть, вони
містять у собі філософський, політичний, ідейно-моральний, естетичний зміст. Символіка концентрує
конкретно-історичний матеріал, який відображає доленосні події, факти в житті історії народу,
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виконує функцію консолідації нації, об’єднання споконвічних українських земель в єдину суверенну
й незалежну державу, виховує в учнів благородні почуття.
* Емоційна культура.
Почуття, переживання – це "ворота" пізнання, людинознавчий, народознавчий матеріал, що
сприяє формуванню в молоді доброти і чуйності, ніжності та щирості, задушевності.
Виховання емоційної культури – складна ділянка роботи. У народі кажуть: суть виховання – у
вихованні почуттів. Глибокі почуття облагороджують інстинкти, становлять сутність і зміст душі
людини. Треба брати до уваги, що, формуючи якості особистості, риси характеру, необхідно,
насамперед, виховувати в неї відповідні почуття.
* Основи народної моралі.
За народною мораллю, моральні якості – це єдність моральної свідомості, моральних почуттів та
поведінки, дій. Виходячи з цього, народна мораль вирішує завдання: виховання моральної свідомості
та моральних переконань, виховання навичок і звичок моральної поведінки, набуття досвіду духовноморальних відносин.
М.Г. Стельмахович звертає увагу на те, що народна мораль в українців тісно пов’язана з
духовністю [5].
* Національна психологія і характер людини.
Кожен народ має історично обумовлену національну психологію (інший термін – душевний
характер), певну сукупність духовних якостей, яскраво виражену специфіку внутрішнього світу, яка
проявляється в діяльності, поведінці представників певної національності. Національна психологія,
характер, проявляються в самобутній мові, властивому кожому народові способі мислення, в пізнанні
дійсності, оригінальній культурі, своєрідних звичаях, традиціях.
* Національна самосвідомість.
Національна самосвідомість – це усвідомлення кожною людиною себе як представника певної
нації, носія національної культури, історії. Національно свідома людина не забуває своєї
приналежності до певної нації (національності, етнічної групи). Така людина глибоко знає рідну
мову, культуру, всі сфери життя народу, турбується про його сучасне і майбутнє.
* Народні знання.
Народні знання (астрономія, метеорологія, математика, ботаніка, зоологія, ветеринарія, медицина,
кулінарія тощо), прикмети, завбачення погоди, знання, пов’язані з господарською діяльністю людей,
ґрунтуються на багаторічних спостереженнях людей над явищами природи, порами року, флорою і
фауною рідного краю. Засвоєння та використання народних знань у процесі вивчення основ наук
сприятиме успішній професійній та господарській діяльності особистості.
Таким чином, національний компонент в освітньо-виховній системі навчальних установ сприяє
етнізації особистості, передбачає перебудову навчально-виховного процесу на основі національної
матеріальної та духовної культури українського народу.
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Березюк Е.С. Национальный компонент в образовательно-воспитательных системах учебных
заведений.
В статье проанализирована сущность понятий "образовательно-воспитательная система",
"национальная образовательно-воспитательная система", их компоненты, а именно: национальный
компонент, закономерности развития, этапы, особенности, пути и средства реализации в
современных учебных учреждениях.
Berezyuk O.S. National Component in Education System of Educational Establishments.
The article deals with the meaning of such notions as educational system, national education system, their
components, especially national component, its development, periods, peculiarities, ways and means of their
realization in modern educational establishments.
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ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У
ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЦІ
У статті проаналізовано погляди видатних зарубіжних учених щодо проблеми індивідуалізації та
технологізації навчального процесу.
Реформування загальної середньої освіти, як засвідчено основними концептуальними
положеннями Закону України "Про освіту", Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ
столітті, концепцією "Про розвиток загальної середньої освіти", передбачає гуманізацію освіти,
реалізацію індивідуального підходу до кожного учня; переорієнтацію з інформативної на
продуктивну спрямованість навчання; використання інноваційних технологічних систем.
Державними документами передбачено забезпечити також технологічну модернізацію вищих
педагогічних навчальних закладів шляхом проведення наукових досліджень із проблем педагогічної
освіти, оновлення змісту, форм, методів професійної підготовки педагогічних працівників. Тому на
етапі розвитку вітчизняної системи освіти актуальним є дослідження накопиченого досвіду, що й
зумовило мету проведеного дослідження – вивчення шляхів та способів технологічної побудови
процесу індивідуалізованого навчання в історії зарубіжної педагогіки.
У сучасній педагогічній теорії принцип індивідуального підходу, реалізація якого в історії
розвитку педагогічної науки мала свої особливості, здійснювалася за допомогою різноманітних
засобів та передбачала певну систематизацію, все частіше пов’язується з технологічним підходом.
Термін "педагогічна технологія" виник та досить широко використовувався у ХХ сторіччі, але ще
Я.А. Коменський прагнув знайти такий загальний порядок навчання (систему), за яким воно
здійснювалося б за єдиними законами людської природи та було схоже на добре налагоджений
механізм (технологію). Виходячи з цього, індивідуалізація навчання нами розглядається як система,
що має всі ознаки технології.
Важливу роль у становленні принципу природовідповідності та на цій основі індивідуального
підходу відіграла педагогічна думка Давньої Греції. Педагогічні ідеї видатних філософів справили
значний вплив на весь подальший розвиток теорії виховання. Прогресивні мислителі минулого багато
писали і говорили про необхідність використання індивідуального підходу до навчання і виховання.
Так, Аристотель висунув ідею гармонійного виховання людини та обґрунтував думку щодо
природовідповідності виховання, яку раніше висловив Демокрит. Римський оратор Квінтіліан у
своєму трактаті "Про виховання оратора" говорив про те, що всі діти є кмітливими від природи і
потребують тільки правильного виховання та навчання з урахуванням їх індивідуальних
особливостей. Ця думка збігається з сучасним розумінням сутності індивідуального підходу.
Подальшого розвитку принцип індивідуального підходу набув у діяльності та працях передових
мислителів епохи Відродження. Французький гуманіст Франсуа Рабле у романі "Гаргантюа і
Пантагрюель", критикуючи схоластичну систему освіти, протиставляв їй свою систему виховання,
засновану на активній діяльності самої дитини, що розвиває її природні задатки. Видатний філософ
Франції XVI століття Мішель Монтень, прибічник розвиваючої освіти вважав, що завдання вчителя,
сприяти всебічному розвитку особистості дитини: "Я хотів би, щоб вихователь вашого сина дав йому
можливість вільно виявляти схильності, пропонуючи йому спробувати смак різноманітних речей,
вибирати між ними та розрізняти їх самостійно, іноді вказуючи йому шлях, іноді, навпаки,
дозволяючи знаходити дорогу йому самому" [1: 189-190]. У роботах інших філософів і педагогів
цього періоду (Т. Кампанелла, Т. Мор, Є. Роттердамський, В. Фельтре) простежується думка про
важливість та актуальність індивідуального підходу, розглядаються деякі його ознаки, проте в цей час
він ще не виділяється як принцип виховання і навчання, розробка відбувається на емпіричному рівні.
У ХVІІ сторіччі Я.А. Коменський, розробляючи завдання систематизації педагогіки як науки,
вводить у науковий обіг категорію "принцип", прагне створити систему принципів навчання, яка
базується на основі природовідповідності. На думку видатного педагога, людина – дитя природи, й
усі педагогічні засоби мають бути природовідповідними. Він розкрив перші стійкі залежності між
можливостями учнів та умовами навчання; сформулював вимоги і правила з урахуванням віку та
індивідуальних особливостей дітей; обґрунтував положення, що людина має потребу навчатися і
самовдосконалюватися протягом усього життя. Відомий учений прагнув на більш високому рівні
розвивати здібності учнів, створюючи своєрідну технологію, завдання якої – "стримувати передчасне
виснаження найбільш обдарованих і заохочувати млявих"; пропонував форми і методи реалізації
індивідуального підходу: "кого учитель визнає більш здібним, до того він прикріплює для навчання
двох або трьох відстаючих", "необхідно, щоб більш повільні були поєднані з більш швидкими, більш
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тупі з більш розумними, уперті зі слухняними й училися б за тими самими правилами і прикладами
до тих пір, доки потребують керівництва" [2: 309-314].
Французькі просвітителі Ж.-Ж. Руссо, К.А. Гельвецій, Д. Дідро, англійський філософ і педагог
Д. Локк підкреслювали наявність у людей індивідуальних розходжень, які мають бути враховані у
процесі навчання та виховання, спрямованого на розвиток усіх обдарувань. Д. Локк наполягав на
тому, що варто уважно вивчати особливості дитини: "які їх природні задатки, як можна їх
удосконалити і на що вони можуть бути спрямовані, щоб замінити їх домінуючі пристрасті й панівні
нахили"; вимагав, щоб помічали різноманітні якості дитини, "тому що відповідно до розходжень у
цих якостях мають відрізнятися і ваші методи", а "природні дарування кожного повинні бути
розвинені до можливих меж"[3: 74-89]. Ж.-Ж. Руссо тлумачив принцип природовідповідності як
вимогу будувати процес виховання природно, узгоджуючи з індивідуальністю дитини, шанувати її
особистість, враховувати інтереси і запити, що значно розширило розуміння і значення принципу
індивідуального підходу. В трактаті "Еміль, або про виховання" він подав зразок оригінальної
індивідуалізованої технології навчання, заснованої на самостійному дослідженні дитиною явищ. Його
Еміль навчався власним шляхом, у власному темпі, відповідно до своїх здібностей та інтересів.
Подальший розвиток ця проблема знайшла у теоретичній та практичній діяльності видатного
швейцарського педагога-демократа Й.Г. Песталоцці. Свою педагогічну теорію він виводив з головної
мети виховання, яка, на його погляд, полягала у розвитку всіх природних здібностей дитини з
урахуванням її індивідуальних і вікових особливостей. Відомий педагог не ідеалізував, як
Ж.-Ж. Руссо, дитячу природу, але вважав, "якщо зусилля природи щодо розвитку людських сил
лишити без допомоги, вони повільно звільняють людей від чуттєво-тваринних почуттів"[4: 399]. Його
твердження, що "велич ідеї елементарної освіти полягає в гармонійному розвитку всіх сил, ... у
гармонії із самим собою" стало суттю своєрідної технології [4: 344].
Німецький педагог А.-В. Дістервег також вважав, що головний закон усякого навчання –
узгодженість з людською природою і закономірностями її розвитку, тому закликав учителів старанно
вивчати індивідуальні особливості школяра – "без знання рівня розвитку учня неможливе його
правильне навчання"; прагнув навчати природовідповідно – "суб’єктивний рівень розвитку учнів
завжди повинен служити мірилом"; підкреслював, що "рівень розвитку учня визначає метод
викладання предмета", а "ще більшою мірою потрібно брати до уваги індивідуальність учнів, коли
йдеться про навчальний матеріал"; стверджував, що "справжній вихователь домагається
природовідповідної гармонійної освіти свого вихованця шляхом збудження, а не накопичення
навчального матеріалу" [5: 136-154].
Значний вплив на формування педагогічної науки у ХХ сторіччі здійснювали передові ідеї Заходу,
що сформували рефлексологічний напрям – педологію, підґрунтям якої була ідея вільного виховання
дитини, що отримала назву педоцентризму. В її основу покладена концепція, згідно з якою зміст
освіти, методи і організація навчання зумовлені, головним чином, інтересами і потребами дитини, яка
є центром педагогічного процесу. Вихователь повинен підходити індивідуально до кожної дитини,
розвивати риси характеру, які необхідні суспільству, і тактовно гальмувати ті, що мають перехідний,
тимчасовий характер. Таким чином, основним принципом цієї теорії став індивідуальний підхід до
дитини, основним засобом – індивідуалізація.
Вальфдорфська педагогіка (Р. Штейнер) стала одним із різновидів реалізації ідей "вільного
виховання" і "гуманістичної педагогіки", яка може бути визначена як технологічна система
самопізнання і саморозвитку індивідуальності за умови партнерства з учителем, головним завданням
якої є допомога дитині в духовному самовизначенні, створенні максимальних умов для розвитку та
закріплення її індивідуальності. Прикладом технології особистісно орієнтованого підходу у навчанні
та вихованні можна назвати також методику М. Монтессорі, яка була переконана у шкідливості
класно-урочної системи. У центрі її технології три основних принципи: виховання повинно бути
вільним, індивідуальним та спиратися на дані спостережень за дитиною.
Найбільш активні пошуки способів індивідуалізації навчального процесу здійснювалися в США,
де децентралізоване керівництво школою давало можливість експериментувати з формами організації
навчання. Американські вчені на основі розробленої ними теорії константності інтелекту дійшли
висновку, що обов'язком школи є забезпечення диференційованого й індивідуалізованого навчання,
яке враховувало б особливості кожного учня та надавало йому можливість просуватися у засвоєнні
навчальної програми власним темпом. Згідно з концептуальним підходом, започаткованим Дж. Дьюї,
на Заході розвивалися такі системи індивідуалізованого й активного групового навчання, як метод
проектів, віньєтка-план, дальтон-план та інші, що являли собою індивідуалізоване та технологізоване
навчання, не пов'язане з класною роботою. Він вимагав посилення уваги до особистості, природи
дитини: "Ми повинні стати на місце дитини і виходити з цього. Не програми, а вона повинна
визначати як якість, так і кількість навчання" [6: 245].
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У зарубіжній педагогіці в останні десятиріччя проблема індивідуалізації навчання неоднозначно
розглядається різними вченими. Німецький педагог В. Коррель способом її реалізації вважає
створення груп із різним рівнем навчальних завдань та індивідуальним темпом пізнавального
просування. Послідовники біхевіориських ідей (Дж. Уотсон, Б. Скіннер, Є. Торндайк, Д. Примек)
відстоюють таку систему, що здійснюється шляхом безпосереднього включення учнів у систему
навчання, метою якого є розвиток тих чи інших здібностей. Педагоги-"гуманізатори" (Д. Майєрс,
М. Фантіні, Дж. Неллер, К. Паттерсон, А. Комбс, Дж. Холт) виступають із позиції "свободи
навчання": виявлення пізнавальних потреб та формування індивідуальності. У загальнодидактичному
плані розробка способів індивідуалізації навчального процесу характеризується відмовою від
основних елементів класно-урочної системи (стабільності складу основної навчальної групи та
створення гомогенних); заміною функцій учителя, який виступає, головним чином, у ролі
організатора-консультанта; розробкою індивідуалізованих технологій навчання.
Проведений історичний екскурс дає можливість усвідомити, що врахування принципу
індивідуального підходу можна розглядати як певну технологізовану систему, а вивчення досвіду
організації індивідуалізованого навчання, в тому числі і зарубіжного, є підґрунтям побудови сучасних
особистісно орієнтованих технологій навчання і виховання у середній та вищій школі.
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА
У статті розкрито сутність інтерактивного навчання. Висвітлено досвід використання
інтерактивних технологій на заняттях із методики викладання української мови.
Основним напрямком модернізації вищої педагогічної школи України на сучасному етапі визнано
особистісно орієнтовану спрямованість усієї її системи роботи, за якої навчальний предмет,
засвоювана студентами інформація є засобом формування їх професійних рис. За нової парадигми
освіти саме особистісно орієнтовані освітні технології здатні забезпечити розвиток, саморозвиток та
самовдосконалення того, хто навчається, вільну реалізацію його природних задатків. Суттєвою
ознакою сучасної педагогічної освіти є наголос на толерантному ставленні до особистості, що,
власне, і є важливим складником інтерактивних технологій, завдяки яким підвищується активність
учасників навчального процесу.
Аналіз науково-педагогічної літератури з проблеми дослідження сучасних технологій навчання
(О. Пєхота, Г. Селевко, М. Кларин, І. Зязюн, М. Хайруддинов та інші) свідчить, що серед різноманіття
педагогічних (освітніх) технологій мало хто з науковців окремо визначає інтерактивні технології. Як
правило, дослідники розглядають їх у контексті особистісно орієнтованих технологій. Разом з тим,
ознаки інтерактивного навчання помітні в інших описаних у науковій літературі технологіях
(імітаційній (ігровій), груповій, діалоговій, технології колективної розумової діяльності (КРД)). Існує
навіть думка, що сама назва "інтерактивне навчання" є некоректною, оскільки навчання саме по собі в
більшій чи меншій мірі є активним процесом. Однак інтерактивне навчання, як і інші технології,
відрізняється стійкістю, системністю, здатністю відтворюватися, ефективністю і стабільністю
кінцевих результатів. У зв’язку з цим виявляється доцільним дослідження проблеми інтерактивної
організації навчального процесу. Інтерактивне навчання як специфічну освітню технологію у
загальнодидактичному аспекті ґрунтовно досліджено О. Пометун та Л. Пироженко. На жаль, у
методиці навчання української мови з досліджуваної проблеми висвітлено переважно досвід
учителів-практиків (Н. Могила, В. Щербина, О. Волкова, О. Романенко, Т. Герега). Зокрема,
Л. Кратасюк та Л. Варзацька представили методичні рекомендації щодо застосування інтерактивних
методів навчання на уроках української мови в 5 класі. Останні видання чинних програм
(М. Пентилюк, С. Карамана, Т. Донченко, В. Мельничайка) та підручників з методики викладання
української мови в контексті підготовки словесників до роботи у школах нового типу не приділяють
уваги інтерактивним технологіям. Очевидно, така ситуація викликана тим, що теоретичні й методичні
засади сучасних освітніх технологій знаходяться ще на стадії розробки, осмислення, первинної
практичної апробації.
Мета публікації полягає у розкритті специфіки інтерактивного навчання у вищій школі,
висвітленні особливостей його впровадження на заняттях з методики викладання української мови.
Як свідчать наукові дослідження, інтерактивними прийнято називати засоби, що забезпечують
безперервну діалогову взаємодію суб’єктів освітнього процесу. "Інтерактивне навчання (від англ.
inter – взаємний, act – діяти), за визначенням О. Пироженко, це спеціальна форма організації
пізнавальної діяльності, яка має за мету створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень
відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність" [1: 9]. Інтерактивна діяльність ґрунтується
на активній комунікації учасників освітнього процесу. "Сутність інтерактивного навчання, –
стверджують Н. Побірченко та Г. Коберник, – полягає в тому, що навчальний процес відбувається за
умови постійної, активної взаємодії всіх учнів; учитель і учень є рівноправними суб’єктами навчання"
[2: 8]. Інтерактивність освіти сприяє формуванню як предметних умінь і навичок, так і
загальнонавчальних, виробленню життєвих цінностей, створенню атмосфери співробітництва,
взаємодії, розвитку комунікативних якостей особистості. Така технологія, як стверджують
дослідники, передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне
розв’язання проблем на основі аналізу відповідної навчальної ситуації і виключає домінування одного
учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. Тому під час такого навчання учні
та студенти вчаться демократично спілкуватися з іншими людьми, критично й творчо мислити,
приймати обґрунтовані рішення. При цьому до роботи залучаються всі учасники процесу, які
працюють у групах в облаштованому класі за підготовленим заздалегідь викладачем матеріалом, із
дотриманням процедури й регламенту, в атмосфері довіри. Інтерактивне навчання змінює звичні
ілюструючі форми на діалогічні, що ґрунтуються на взаємодії та взаєморозумінні. Враховуючи
вищесказане, можна відзначити такі методичні особливості організації інтерактивного навчання:
застосування проблемних ситуацій та формулювань, відповідна організація навчального простору, що
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сприяє діалогу, мотиваційне забезпечення спільної діяльності, дотримання правил навчального
співробітництва, використання комунікативних методів і прийомів, оптимізація системи оцінювання
процесу та результатів спільної діяльності, розвиток навичок самоаналізу і самоконтролю
індивідуальної та групової діяльності.
Методи, спрямовані на збільшення комунікативної активності між учасниками спілкування, або
їхньої взаємодії, називають інтерактивними. Серед них найбільшого поширення набули такі:
мозковий штурм, або мозкова атака, коло ідей, мікрофон (вільне накопичення великої кількості ідей з
певної теми, критичне їх осмислення); метод прогнозування або передбачення (за дидактичним
матеріалом підтвердити чи заперечити гіпотезу, сформулювати тему заняття); дискусія, кути, ПРЕСметод (послідовно студенти дають аргументовані відповіді на певне дискусійне питання, доходять
спільної думки); гронування, або асоціативний кущ (встановлення асоціативних зв’язків між
окремими поняттями для узагальнення теоретичного матеріалу, підбиття підсумків вивченої теми чи
розділу, зокрема з методики викладання української мови); бесіда за Сократом (студенти ставлять
проблемні питання і шукають шляхи їх розв’язання); ділові ігри (відтворюється поведінка і робота
конкретних працівників за фахом).
Кожна ділова гра має бути заснована на діалогічних формах взаємодії учасників навчального
процесу і призначена для розвитку творчого мислення, оволодіння знаннями, практичними
навичками, відпрацювання індивідуального стилю спілкування та поведінки, формування умінь
проявляти ініціативу та самостійність у вирішенні нагальної проблеми. Ділову гру можна розглядати
як моделювання її учасниками професійної діяльності, імітацію реальних фахових ситуацій.
Основною ознакою ділової гри, зазначає К.Г. Вишневська, є "моделювання, яке максимально
наближене до реальної професійної діяльності" [3: 214], що забезпечує реалізацію принципу
відповідності професійної підготовки вимогам сучасного суспільства. Імітаційно-рольове навчання у
вищій школі розкриває можливості для розв’язання навчально-педагогічних проблем, які не мають
однозначного вирішення, що сприяє появі у студентів настанови на пошук оригінальних рішень і
способів виходу з різних непередбачуваних ситуацій. При цьому важливо забезпечити студентам
свободу вибору завдань і навчальних ролей із урахуванням їх можливостей та індивідуальних
особливостей, активність і нестандартність дій, ситуацію успіху на кожному етапі роботи.
На заняттях з методики викладання української мови пропонуємо програвання ролей учителясловесника, учнів різних вікових категорій з урахуванням психологічних особливостей віку школярів,
шкільної адміністрації, членів методичного об’єднання; пошук виходу із заданої комунікативноігрової ситуації ("дайте відповідь на підступне запитання учня, дохідливо поясніть незрозумілий для
школяра навчальний матеріал, ефективно застосуйте прийоми підвищення уваги, зацікавленості учнів
на уроці, вдало організуйте групову навчальну діяльність" тощо). Аналіз ходу гри та досягнутих
результатів сприяє тому, що студенти усвідомлюють себе, власні дії, переживання, прийоми
саморегуляції, нові утворення, які виникають у їхньому пізнавально-комунікативному досвіді. Таким
чином, ігрові форми і методи дозволяють створити ситуації, включаючись у які студенти
оволодівають методичною майстерністю, мистецтвом швидко та ефективно вирішувати навчальнопедагогічні завдання, удосконалюють комунікативні вміння, розвивають самостійність мислення.
Як свідчить досвід застосування інтерактивних методів під час навчання лінгводидактики,
найбільш уживаними є за кооперативної форми роботи "Акваріум", "Карусель", робота в малих
групах та парах, за фронтальної роботи – "Мікрофон", "Мозковий штурм", "Ажурна пилка", рольові
ігри, метод "ПРЕС", "Обери позицію" тощо. При цьому важливо дотримуватися визначених
Г.О. Сиротенко умов підвищення ефективності навчання дорослих: "ураховувати мотиви навчання,
створювати позитивну атмосферу навчального процесу, використовувати суб’єктивний досвід учнів
(слухачів), … створювати ситуації успіху, демонструвати можливість використання набутих знань у
практичній діяльності, використовувати різноманітні методи навчання, форми організації
навчального процесу" [4: 29]. Із приводу останньої варто зазначити, що О. Пометун та Л. Пироженко
застерігають від бездумного захоплення "іграми заради самих ігор" і пропонують "на одному занятті
використовувати одну (максимум дві) інтерактивну вправу, а не їх калейдоскоп" [1: 18], адже
використання інтерактивних технологій у навчальному процесі не повинно бути самоціллю, а лише
засобом підвищення його ефективності. Разом із тим необхідним чинником такого навчання
вважаємо дотримання принципу систематичності у застосуванні інтерактивних технологій. Такої ж
думки і Л. Кратасюк, яка зазначає, що "важливо в навчально-виховному процесі передбачити
системне використання інтерактивних методів навчання, досягаючи на кожному з етапів пізнання
раціонального співвідношення парної, групової та самостійної діяльності" [5: 3].
Для ознайомлення студентів із інтерактивними технологіями, підготовки до застосування їх у
власній педагогічній діяльності та забезпечення швидкого й ефективного включення в інтерактивну
діяльність пропонуємо на заняттях з методики викладання української мови застосовувати,
наприклад, завдання за наступним зразком:
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-

Розгляньте і поясніть моделі навчання, дайте їм назву, з’ясуйте сильні й слабкі сторони
кожної. За яких умов учитель може обирати ту чи іншу модель? Які з названих нижче
методів відповідають кожній із запропонованих моделей і чому? (Рольові й ділові ігри,
дискусії, бесіда, лекція, мозковий штурм, фронтальне опитування, перегляд відеосюжету,
аналіз документа, круглий стіл, дебати) [6: 19]:

-

Проаналізуйте один із конспектів уроків для 5 класу, розроблених Л. Кратасюк і
Л. Варзацькою [5]. Які інтерактивні методи використовуються і з якою метою?
- Охарактеризуйте один із методів інтерактивного навчання (на вибір), визначте його
особливості, мету й умови застосування (з наведенням конкретних прикладів). Сплануйте
етапи проведення, навчальні дії учнів, сформулюйте запитання й завдання для школярів.
- Розробіть план-конспект уроку із самостійно обраної теми для 6-11 класу, передбачивши
застосування інтерактивних методів навчання.
Таким чином, для підвищення якості методичної підготовки майбутнього вчителя-словесника
важливо у навчально-виховному процесі вищих педагогічних закладів освіти використовувати
різноманітні інтерактивні методи (мозковий штурм, мікрофон, метод передбачення, ґронування,
ділові та рольові ігри тощо). Ознайомлення студентів з особливостями інтерактивних технологій,
формування вмінь застосовувати інтерактивні методи й прийоми на уроках української мови доцільно
здійснювати на заняттях з методики викладання української мови. Інтерактивні форми та методи
навчання дозволяють створити ситуації, включаючись у які майбутні вчителі-словесники
оволодівають мистецтвом швидко та ефективно розв’язувати навчально-методичні завдання у
співпраці, удосконалюють культуру спілкування, розвивають критичне мислення, набувають навичок
самостійного здобуття та передачі своїх знань іншим. Досвід переконує, що така організація
методичної підготовки майбутнього вчителя української мови сприяє кращому формуванню
педагогічної і зокрема технологічної компетентності студентів педвузів.
Перспективи подальших розвідок із представленого напрямку вбачаємо в дослідженні
особливостей застосування інтерактивних технологій під час вивчення інших предметів
гуманітарного циклу.
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Павлик Е.А. Интерактивные технологии в подготовке учителя-словесника.
В статье раскрывается суть интерактивного обучения в высшей школе. Представлен опыт
использования интерактивных технологий на занятиях по методике преподавания
украинского языка.
Pavlic О.A. Interactive Technologies in Training the Teacher of Language Disciplines.
The article deals with essence of the interactive training in the higher school. Introduced also are the
patterns of employing interactive technologies at classes of Methods to teach Ukrainian.
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ПІДГОТОВКА МОЛОДІ ДО САМООСВІТИ У ПЕДАГОГІЧНИХ
ПЕРСОНАЛІЗОВАНИХ АТЕЛЬЄ ФРАНЦІЇ
У статті проаналізовано напрямки і підходи до організації самоосвіти студентської молоді у
педагогічних персоналізованих ательє Франції.
Після кваліфікаційного, змістового і професійного аналізу поняття "самоосвіта" спробуємо
проаналізувати діяльність різних об’єднань і представництв педагогів-професіоналів, які називають
себе артистами,
в
контексті
трьох теоретичних
психолого-педагогічних
напрямів:
біоепістемологічного, соціопедагогічного і техніко-педагогічного. Представництва педагогів-артистів
виконують свої освітньо-виховні функції згідно з належністю до одного з напрямів і сповідування
його основних ідей, або ж, обираючи основні положення всіх трьох, залежно від освітніх завдань.
Тому й виокремимо два гіпотетичні підходи до проблеми: педагоги-практики поєднують усі три
напрями у їхніх представництвах із самоосвіти, виявляючи належність до них виконанням
функціональних обов’язків, зумовлених освітньою системою; педагоги-практики віддають перевагу
біоепістемологічному напрямкові в самоосвіті, а соціо-педагогічний і техніко-педагогічний
використовується ними у контексті вдосконалення професійної педагогічної дії.
Найчисельнішим педагогічним представництвом є педагогічні персоналізовані ательє (ППА).
Їхній функціональний обов’язок зумовлений державною освітньою програмою, що чітко визначається
спрямованістю на підтримку і розвиток самоосвіти як специфічних навчальних закладів. Інституційне
представлення ППА можливе як необхідна складова професійного вдосконалення і розвитку
особистості з її цілеспрямуванням до самоосвіти, до саморозвитку різновидів людського досвіду.
Термін "персоналізовані педагогічні ательє" виник у 1985 р. у процесі професійної підготовки
кадрів для представництва професійної освіти на замовлення Міністерства Праці. Ця нова назва
застосована "на пропозицію представництва професійної освіти" [1: 13].
Експериментальна і новаторська дія. "Хрещення" ППА, що швидко й міцно вписалося в
інституційні запити освітньої системи Франції, розпочалося дебютом у рамках освітньо-виховної
програми соціального і професійного розвитку суспільства, запровадженої Міністерством праці у
1982 р.
Анрі Бутен, директор професійної освіти в регіоні Рона-Альпи, так пояснює генезис ідеї ППА:
"Здійснюючи культурно-освітню місію франко-квебекської молодіжної служби у 1981 р., я
познайомився у Монреалі з місцевими освітньо-виховними ресурсами, упровадженими в життя
службами праці для того, щоб залучити до освітньо-виховних процесів осіб, які недавно емігрували
до Канади. Йдеться про відповідні служби, які задовольняють потреби бажаючих у знанні
французької мови, у порадах професійного вибору й опануванні обраної професії, у складанні
проекту майбутніх занять на відповідних курсах... Пілотний запуск 1982 р. відповідної освітньої
програми у східній частині Ліонського району дозволив запровадити тісну співпрацю з місцевими
адміністраціями і громадськими спільнотами. Щоб запобігти освітньому насильству, необхідно було
забезпечити умови життя знедоленого населення, що проживало у комунах на ліонських окраїнах...
Приклад регіону Рони-Альпи
вперше започаткував
привнесення у професійну підготовку
особистості в системі освіти Франції схеми переваг місцевих ресурсів..." [2: 33-34].
Базова ідея створення ППА була зумовлена позитивними соціальними намірами. Цей "соціальний
запит" управління людьми із труднощами освітньої підготовки набув схвалення у середовищі вчених.
Учений-педагог М. Жіро-Еро вбачає у створенні ППА "консолідовану відповідь управлінських
структур на своєрідний соціальний запит певного прошарку молодіжного співтовариства бути
необхідним у соціумі своїми професійними і культурними спроможностями, незважаючи на шкільні
невдачі й провали" [3: 6]. Самоосвіта цієї групи молоді неможлива без педагогічної допомоги, яку
беруть на себе ППА чітко спланованою "реалізацією професійного проекту" [3: 6]. Циркуляр від 13
березня 1986 р., підписаний Жаном Андре Ромофом, представником керівництва Професійної Освіти,
стверджує припис ППА у цілепокладанні основних намірів, зокрема "поліпшення програм практик
для розвитку професійних якостей молоді від 16 до 18 років і від 18 до 25 років" [4]. "Зошит
навантаження у проектній, педагогічній і організаційній роботі викладачів у Персоналізованих
Педагогічних Ательє" передбачався тим же циркуляром і його необхідно було заповнювати для того,
щоб держава фінансувала їхні індивідуалізовані дії [4]. За приписом, ППА – це заклади освітньовиховної дії, фінансовані на 30-80% державою, а також територіальними громади та окремими
найманцями [4: 4].
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Основні завдання, поставлені перед ППА Міністерством професійної освіти, спрямовувалися на
те, щоб "забезпечити загальну освіту і базову технічну культуру за допомогою особистого поступу в
учінні, що характеризується: самоосвітою з використанням засобів освіти, наявних в освітніх
диспозиціях; персоналізованою підтримкою з боку викладачів і персоналу.
Цей постулат конкретизується контрактом між молодою людиною і ППА для досягнення
зафіксованих цілей. Єдина освітньо-виховна структура, яка спрямована на формування навичок
самоосвіти у кожного суб’єкта учіння засобами "персоналізованої підтримки педагога", є ППА, що
формує привілейоване поле специфічної освітньо-виховної діяльності, не порівнюваної з іншими
навчальними закладами. Її особливістю є розробка методики самоосвіти, яка може використовуватися
всіма навчальними закладами, починаючи з материнської школи і закінчуючи ВНЗ.
Окрім загальних освітньо-виховних завдань, ППА вивчає і добирає контингент студентів. Їхній
вік – від 16 до 25 років із чіткою орієнтацією на здобування професії, твердим переконанням досягти
поставлених перед собою цілей. Можна зробити висновок, що ті види освітньо-виховної діяльності,
які здійснюють ППА, доповнюють і збільшують можливості молоді для повноцінного включення у
суспільне життя. Йдеться "про подолання труднощів", "заповнення прогалин" між бажаннями та їх
задоволенням, між здобуванням професії і першим робочим днем започаткування стажу, між різними
природними вадами і недоречностями та повноцінним життям у системі освіти і соціальному та
індивідуальному житті [4].
Прискорений розвиток в оволодінні знаннями. Система соціального управління людьми з різними
утрудненнями, які зустрілися з педагогами-артистами у ППА і об’єднали свої зусилля в
"інтелектуальному очікуванні" та "активності особистісної дії" у навчальних ситуаціях, пояснює
швидкий поступ цієї формули. Спостерігається кількісне зростання регіональних ППА: від
поодиноких, зареєстрованих у 1985 р., до 100 у 1986 р. У 1988 р. їх було вже 300 [5: 35], у першому
півріччі 1989 р. – понад 400 [6: 44].
У генезі кількісного та якісного зростання і розвитку ППА у Франції чітко вирізняються три фази:
Перша – "експериментальна" (1982-1985). ППА започатковано в регіоні Рона-Альпи (Квебек,
Канада), підтримане публічно владою (Регіональним управлінням професійної освіти та
Територіальними спільнотами) створенням двох навчальних програм на замовлення Представництва
професійної освіти [3: 4], що, зрештою, отримало життєвість і розповсюдження.
Друга –
"експансійна" (1986-1988). Конкретизувалася із приписом ППА в циркулярах
Міністерства Праці, а також з бюджетним фінансуванням освітньо-виховної діяльності,
конвенціонованим державою. Ці регламентарні та фінансові заходи були доповнені створенням у
1986 р. доброчинної організації "Служба підтримки і зв’язків ППА" (ІОТА) з метою допомоги у
створенні й функціонуванні ППА [6: 46]. Ця служба, ініційована національними партнерами ППА,
зокрема Представництвом Професійної освіти міністерства національного виховання, видала
численні інформаційні документи з питань ППА, опубліковані в бюлетені по зв’язках із ППА й
анімувала сесії по підготовці освітньо-виховних педагогічних кадрів. Ця фаза експансії ППА дала
початок низці зустрічей на національному рівні.
Третя – "стабільності й позиціонування". Регламентована модальність функціонування і
специфічність формули ППА зводиться до організаційно забезпеченого, інституціоналізованого
освітньо-виховного закладу в рамках освітніх диспозицій для молоді віком від 16 до 25 р. Таким
чином, узгоджена конвенція "між державою й організмом освітньої системи (державної чи приватної)
забезпечуватиме процес учіння, відповідний розробленій і затвердженій Міністерством Освіти
програмі" [4: 1]. упровадження в освітню дію ППА фінансується на 60% державою, а на 40% різними
іншими партнерськими органами і організаціями. Таке партнерство позиціонує оригінальні
пропозиції локальної освіти, поєднуючи в єдиний ансамбль партнерів, які регулярно пропонують
пілотажні проекти, згідно запитів регіонів та умов функціонування ППА [4: 4].
Користувачі освітніх послуг ППА. Офіційне визначення користувачів відносно гнучке і в цьому є
особливість, зафіксована приписом 1986 р. Як підкреслює Роман Кастлер, представник місії
Неперервної академічної освіти в Ліоні, з часу Національної зустрічі "урізноманітнення користувачів
несе в собі неабиякий ризик" [7: 3], бо обслуговується молодь від 16 до 25 р., яка знаходиться у
маргіналізованих освітніх депозитивах. "У найближчу перспективу жоден інший навчальний заклад
не в змозі допомогти цим молодим людям, але важливо, щоб вони не стали на заваді нормальній
організації навчального процесу. До кожної людини необхідний індивідуалізований підхід як засіб
уключення її в самоосвіту" [4: 2].
Педагогічне забезпечення ППА. Щоб забезпечити належне функціонування освітньої структури,
діяльність перманентних педагогів повинна передбачати три наступні етапи: вироблення
індивідуальних умов праці для індивідуальної освіти (із упровадженням умов контракту) [7: 2]. Часто
йдеться про дотримання перманентних умов, що уможливлюють визначення цілей, на які слід
спиратися при підписанні контракту і його реалізації, а також використовувати тестові методики для
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визначення рівня відправної точки й уточнення необхідних етапів досягнення поставлених цілей;
розробку і комплектування документації, необхідної для здійснення процесу самоосвіти,
забезпечення закладу відповідним обладнанням для організації освітнього процесу [7: 2]. Це
інституційне визначення функцій педагогів відповідає принципам техніко-педагогічного напрямку
самоосвіти щодо забезпечення якості педагогічної праці сучасними технічними і технологічними
засобами; базування педагогічної діяльності на принципах педагогічної майстерності, що сприяє
включенню в педагогічну дію всіх людських резервів, пов’язаних із професійним забезпеченням
навчального процесу. Найважливішим професійним завданням педагога є індивідуалізація освіти, яка
визначається, передусім, як: індивідуалізація прийому до навчального закладу і початкова підтримка
кандидата в навчальній диспозиції у будь-який момент вияву його бажання навчатися;
індивідуалізація шляхів одержання освіти, які визначаються навчальним проектом і контрактом;
індивідуалізація у тривалості й ритмах освіти, згідно з можливостями і зайнятістю користувачів.
Напрямки і види самоосвіти у ППА. Різноманітні види освітньо-виховних занять дають підставу
стверджувати, що ППА знайшли свою перспективну нішу в техніко-педагогічному освітньовиховному напрямкові як у їхньому інституційному визначенні, так і в їхній регламентації [3: 8]. Тим
часом, пристрасні педагогічні дискусії між педагогами, особливо на Національних зустрічах
працівників ППА, дають підставу стверджувати про розходження і відмінності в існуванні і
практичній діяльності цих освітніх закладів.
За Мішелем Ешінаром, педагогічний поступ ППА визначають чотири фундаментальні принципи,
серед яких: індивідуалізація перебігу процесу освіти, що включає в себе перманентні вступ до
навчання і вихід із нього; індивідуалізація змісту освіти: кожен користувач має своє особливе "меню",
що відповідає його меті (французька мова і математика для одного, математика та інформатика для
другого, законодавство і природничі науки для третього); індивідуалізація в послідовності поступу
кожного слухача з урахуванням знань і здібностей, які визначаються під час запису до ППА;
індивідуалізація проекту освіти кожного користувача з урахуванням індивідуальних здібностей, що
дозволяють йому керувати своїм часом, брати на себе відповідальність за свою освіту, працювати
індивідуально [8: 4-7]. Про підготовку до самостійності, яка є складовою соціопедагогічного
напрямку, не йдеться. Передбачається, що самостійність кожного користувача має бути
автоматичною. Без самостійності домогтися успіху в ППА неможливо. Тут розпочинають підготовку
молоді люди, починаючи від повної безграмотності і до належного рівня підготовки. Тому
трапляються випадки, коли ППА та їхні педагогічні колективи неспроможні забезпечувати
навчальний процес і вимушені підлаштовуватися під контингент користувачів [8: 6].
Соціологічні та статистичні дані показують, що "найбільш важливою і найбільш масовою
складовою частиною цього типу навчальних закладів є безробітна молодь від 16 до 25 років, що
складає до 35% користувачів ППА ..., на другому місці (18%) є користувачі колективної праці" [8: 4142]. Щодо рівня освітньої підготовки, згідно із загальноприйнятими стандартами, у 62% осіб він є на
дуже низькому рівні. У таких умовах малоймовірним є підхід щодо "розвитку здібностей в
автономному режимі, беручи на себе відповідальність за свою освіту, вчитися працювати
індивідуально, самоосвічуватися" [8: 5]. Можливо, в цьому й полягає основна особливість ППА: цей
навчальний заклад, на відміну від багатьох інших, не передбачає чіткого учіння у здобутті навиків
самоосвіти, бо користувачі тут мають провал у шкільній освіті і їм не до самоосвіти. Зате практики,
визначені термінами навчання, створюють тут ситуації "більш, ніж педагогічні".
Визначення самоосвіти як процесу, в якому педагог упорядковує педагогічні освітні засоби й
орієнтує користувача в ППА, є наближеним до техніко-педагогічного напрямку самоосвіти.
Різноманітні анкетування, організовані в ППА, показують, що самоосвіта у них є "особливою
педагогічною ситуацією". "Йдеться про особисту працю, що здійснюється користувачами, поряд із
іншими видами діяльності. Користувачі самі реалізують особисті проекти" [3: 21]. Ця самоосвіта
нерідко називається "індивідуальною практикою" і здійснюється з допомогою "вправ
самокоригування чи з подальшим зверненням до педагога" [3: 15]. Серед педагогів ППА самоосвіта
трактується двома визначеннями: "як освіта завдяки собі самому" і "праця, здійснена самостійно".
У ППА ці дві концепції співіснують. "З одного боку, користувачі працюють самостійно,
здійснюючи самостійні завдання в навчальному закладі чи вдома. З іншого, переважають амбіції
передачі в їхні руки, під особисту відповідальність їхньої освіти. Це може трактуватися як автономія,
так і терміном "вчитися вчитися" [3: 55]. Крім "самоосвіти", педагоги практикують три інші
педагогічні методи: самостійна асистована праця, що передбачає самостійне втручання педагога в
учіння чи за проханням користувача. Ця ситуація властива педагогічній практиці соціопедагогічного
напрямку. Вона не набула визнання методу і характерна для присутності чи відсутності педагога,
який цю ситуацію фаворизує. Вона належить до техніко-педагогічного напрямку; індивідуальне
навчання: опанування окремих курсів, що регулюється рівнем освітньої підготовки користувача чи
вибором професійної програми на регуляторній основі [3: 15]. Цей напрямок, названий також
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"індивідуальною освітою", дозволяє оцінювати здійснену роботу між двома зустрічами і доводити до
завершення визначене, але не закінчене завдання. Підтримується оцінюванням і визначає поступ
[3:21]. Сам факт звертання уваги на зміст цієї ситуації також наближає її скоріше до технікопедагогічного напрямку, але не відкидається водночас і розмірковування над особистісними
проблемами учіння; індивідуалізоване навчання: опанування навиків у процесі педагогічних практик
у складі групи потребує перегрупування користувачів у групи від 5 до 10 чоловік, з огляду на їхні
індивідуальні цілі та рівень знань з опановуваної теми чи сукупності тем [3: 21]. Ця практика мало
аналізується в наукових працях, "хоч науковці бажають її розвивати" [3: 21], і вони "одного дня
дійдуть згоди про нове перегрупування користувачів за наявним стажем". Навіть у випадку, коли
група сумнівна в контексті інституційного визначення самоосвіти, для педагогів самоосвіта не є
синонімом самотності, що наближає її до біоепістемологічного і соціопедагогічного напрямків.
Індивідуалізовані практики з педагогічним асистуванням. Із часу Національної зустрічі
представників ППА в березні 1988 р. відбуваються дискусії стосовно самоосвіти і ролі педагога в ній,
які нерідко зводяться до критики різноманітних концепцій. Це не знімає питання різноманітності
концепцій, які мають право на співіснування. "Автономія є неодмінною умовою для співробітників і
суб’єктів учіння в ППА. Необхідність вироблення для користувачів точного і структурованого
проекту передбачає обов’язковий рівень автономії. Якщо цей рівень не враховується, користувач не
починає опанування навчальної програми. Часто в ППА спостерігається процес прилучення
користувачів до автономії засобами тренінгу, особливо тих, яким бракує впевненості у своїй здатності
навчатися і стати артистом своєї власної освіти". В одному випадку ППА є певним видом вільної
служби, дистриб’ютором індивідуалізованої інформації (за умови визначення цілей і змісту учіння).
В іншому – закладом тренінгу в учінні, програмування і досягнення успіху користувача в освітній дії.
Деякі з користувачів навіть відстоюють свої права з огляду принципів біоепістемологічного
напрямку.
Педагоги ППА з Плюманаху так визначають своє місце у прилученні учнів до навчальної
автономії: "Я хочу кинутися у воду самоосвіти. На мій погляд, спочатку необхідно підготувати
концепт. Я відчуваю його як репризу в руках особи, що здійснює свою освіту, тобто надає собі форми
– самоформується. У цьому сенсі туди потрібно входити через саморозвиток власного досвіду. Я
ставлю собі запитання: а чи не краще увійти туди через виробництво? Передусім, через виробництво
знань" (Матеріали Національної зустрічі, дебати № 13).
За Аленом Мором, Національна зустріч представників ППА засвідчила екстраординарну
різноманітність освітніх поступів і використовуваних артистами понять та методик. Перед тим, як
відповісти на запитання, чи ППА відповідають потребам розвитку самоосвіти, Ален Мор аналізує
поступ освіти в ППА за розвідками науковців, зважаючи на три перспективи: кількості набору
слухачів у ППА; розвитку автономії; визнання валідності досліджень. Його досвід уторгнення в
педагогічну дію викладачів у багатьох регіонах (зокрема в 53-му ППА у регіоні Рона-Альпи)
уможливив осмислення педагогічних освітніх поступів у ППА і виокремлення трьох типів
навчальних методик у цих закладах. Серед них прицепторат добре вкорінений у гетероосвітній
полюс, могутньо представлений, бо переносить на індивіда і навчальну групу традиційні методи
освіти. У педагогічній практиці категорія "прицепторат" відтворює "делімітацію рівня знань, які
виходять за межі навчальних програм і здобуваються в автономному режимі" [9: 4]. "Противники
самоосвіти автономію ігнорують і результати освіти вимірюють переважно усталеним оцінюванням
та економічними витратами" [9: 5]. "Індивідуалізована освіта" визначається за допомогою
"методології цілей, особливостей навчальних методик, освітніх концепцій, спрямованих на
автономізацію освіти" [9: 10]. У цьому випадку "перехід на оперативні цілі дозволить здійснити три
заходи: визнання набутих знань ..., поєднання завдань освіти з практичною діяльністю, професійною і
соціально значущою ..., поліпшення інвестування ППА з урахуванням часового обмеження
навчального процесу в них" [9: 5]. У цьому типі навчальних методик переважають елементи
соціопедагогічного напрямку розвитку з основним цілеспрямуванням на персоналізацію навчального
процесу. Чи не вперше науковець укакзує на основний недолік персоналізованого учіння. Часто
виявляється ситуація "паразитування учня на раціонально опанованих конструкціях без їх
практичного застосування" [9: 5]. "Асистована самоосвіта" у своєму поступі близька до
соціопедагогічного напрямку завдяки інтерактивній дії, яка використовується педагогами у процесі
учіння. "Асистованість забезпечується педагогом, використаними ним медіа засобами для методичної
підтримки розвитку різновидів досвіду учня" [9: 10]. Це найменш досліджений у ППА освітній
поступ учня засобами педагогічної дії вчителя. "Він малочисельний застосуванням, але основний у
викликові цікавості учнів до проблематики освіти і самоосвіти" [9: 5]. Всі автори згодні з тим, що цей
напрямок педагогічної дії зобов′язує кожного педагога мати практичний досвід, солідну педагогічну
освіту, яка б уможливлювала рівномірний розвиток своїх компетенцій. Педагог ППА повинен
володіти знаннями з психопедагогіки, вміти здійснювати організаційну і методичну діяльність,
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володіти мистецтвом комунікації, бути справжнім артистом (майстром) своєї справи. Відповідний
синтез освіти викладачів здійснює ІОТА, служба підтримки ППА, яка засвідчує, що більшість
викладачів, які обрали працю в ППА, не дипломовані у педагогічних навчальних закладах. На
березневій Національній зустрічі працівників ППА наводились дані, що серед педагогів "лише
незначна частина має базову педагогічну освіту, більшість із них отримали її у натовпі" [10: 7].
Освіта для дорослих є особливим сектором уключення в систему соціального страхування
великого числа викладачів, "інтеграція яких в їхню спеціальну освіту реалізується завдяки
сприятливим освітнім програмам для молоді" [10: 7]. Водночас протиріччя між рівнями освіти
викладачів і компетенціями для реалізації намічених у ППА цілей утруднює можливості включення
молоді в освітні диспозиції. Маргінальний статус цього виду освіти часто супроводжується
недостатніми педагогічними компетенціями викладачів, порівняно з великими амбіціями соціального
включення користувачів із утрудненнями розвитку [11: 150]. Брак засобів освіти і маргінальний
характер цих диспозицій створюють привілейовані умови для включення у цей процес інших
категорій молоді, а не лише з утрудненнями. У Доповіді "Про професійну освіту, фінансовану
державою" зазначалося, що одним із сюрпризів такої освіти є відсутність правил і контролю за
освітою викладачів, опануванням педагогічних технік чи дисциплін, що викладаються: є мало
контролю і мало перевірок з боку держави.
Отже, ППА з′явилися в рамках національних диспозицій соціального включення десоціалізованої
молоді через освіту. Вони набули статусу конвергентного засобу, з одного боку, на потреби
педагогічної адаптації перед вибором різних прошарків молоді, виключених із класичних інституцій
неперервної освіти, а з іншого – на потреби педагогічного самоствердження і фінансових публічних
можливостей "соціального попередження" безробіття. Визначені циркуляром Міністерства праці і
професійної освіти Франції, персоналізовані педагогічні ательє характеризуються: публікою"мішенню" – це молодь, віком від 16 до 25 р., яка не охоплена жодним із існуючих видів освіти;
індивідуалізованим освітнім і педагогічним поступом, що дозволяє одержувати освіту "за
проективною карткою", якою визначені цілі і ритми учіння, що надаються цілим ансамблем ППА;
інституційним визнанням самоосвіти як важливого засобу індивідуалізованого учіння, що
підтримується техніко-педагогічним напрямком самоосвіти.
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ПРЕДМЕТНІ КОМПЕТЕНЦІЇ З ХІМІЇ У ВИЩІЙ ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ
У статті наведено перелік предметних компетенцій з хімії, необхідних для формування у студентівекологів фахової компетентності.
Серед основних термінів, визначених у загальних положеннях Закону України "Про вищу освіту",
чільне місце посідає поняття якості вищої освіти. Воно визначається як "сукупність якостей особи з
вищою освітою, що відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну
спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і
потреби суспільства [1].
Проблема формування професійної компетентності особи – одна з найактуальніших соціальних,
предметно-дисциплінарних і методичних проблем сьогодення. Навколо неї ще з часів виникнення і
становлення вищої школи, а особливо в останні десятиріччя, точаться жваві дискусії. Це пов’язано з
тим, що вітчизняна вища освіта дає випускникам значну суму знань з певних предметів, проте це не
гарантує майбутнім фахівцям компетентності у застосуванні їх під час виконання ними виробничих
завдань. Студенти, опановуючи програмним матеріалом з різних предметів, часто не розуміють його
значимості для обраної спеціальності, не можуть визначити його місце і роль у загальній фаховій
підготовці, а тому не включають ці знання до системи своїх особистісних цінностей. І тому вони
залишаються не актуальними, а отже, не важливими для студентів.
Сучасні тенденції розвитку і вдосконалення вітчизняної освіти на шляху формування фахової
компетентності студентів спрямовані на максимальне зближення знань, умінь, способів діяльності,
особистісного ставлення до них, готовності й здатності їх використання в нестандартній виробничій і
побутовій ситуації.
Аналіз літературних джерел засвідчив, що поняття "компетентність" являє собою систему окремих
компетенцій. Компетентність передбачає володіння компетенціями [2; 3].
Трактування поняття "компетенція" в сучасній науці не є однозначним. У деяких джерелах увага
акцентується переважно на особистісному аспекті компетенції. Так, у матеріалах міжнародної комісії
Ради Європи компетенції визначаються як загальні, базові й кроснавчальні вміння, фундаментальні
шляхи навчання, ключові кваліфікації, уявлення, опорні знання [4].
Більшість визначень поняття "компетенція" враховує, окрім його особистісного аспекту, ще й
діяльнісний. У словнику методичних термінів [5] компетенція визначається як сукупність знань,
навиків, умінь, що формуються у процесі вивчення тієї чи іншої дисципліни, а також здатність до
виконання будь-якої діяльності.
Такої ж думки дотримується й А.В. Хуторський (доктор педагогічних наук, Російська Федерація).
Він об’єднує знання, вміння, навички і способи діяльності в сукупність взаємопов’язаних якостей
особистості, що застосовуються стосовно певного кола предметів та процесів і є необхідними для
продуктивної діяльності щодо них. Він вважає, що саме така сукупність якостей особистості й
визначає зміст поняття "компетенція" [3]. Оскільки останні визначення повніше розкривають сутність
цього терміна, то саме їх ми і будемо дотримуватись у подальшому дослідженні.
Окрім трактування терміна "компетенція", в сучасній науці обговорюються й підходи до
класифікації компетенцій. Серед них – рівень освіти, її функціональність та ін.
Ієрархія змісту вищої освіти передбачає формування на кожному з її рівнів певної системи
компетенцій. Ці компетенції відрізняються за своїм змістом і обсягом. Так, на міжпредметному рівні
освіти можуть бути сформовані ключові (базові) компетенції. Зміст навчального предмета протягом
усього терміна його вивчення створює можливості для формування загальнопредметних компетенцій.
Якщо ж навчальна дисципліна вивчається протягом кількох етапів (років, курсів), то компетенції,
сформовані на кожному з них, називають спеціально-предметними [6]. Вони є етапами у формуванні
загальнопредметних компетенцій, а ті, у свою чергу, разом з іншими загальнопредметними
компетенціями формують ключові компетенції, які й визначатимуть якість вищої освіти.
Н. Авдєєва дотримується функціонального підходу при класифікації компетенції. Вона поділяє їх
на соціальні, ціннісні й навчальні. Останні передбачають формування у суб’єктів навчання
надпредметних, загальнопредметних і предметних умінь і навичок [7]. За цим же критерієм С.Є.
Трубачева до класифікації компетенцій уводить предметні, соціальні й особистісні компетенції [8].
Ієрархії компетенцій, розроблені за згаданими підходами, на нашу думку, тісно переплітаються,
адже на всіх рівнях освіти під час формування ключових, загальнопредметних і
спеціальнопредметних компетенцій мають бути враховані як предметний, соціальний, так і
особистісний аспекти.
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Незважаючи на суттєві наукові, теоретичні й практичні розробки проблеми впровадження
компетентнісного підходу до здобуття якісної освіти, її стан залишається незадовільним. На
достатньому рівні в наукових публікаціях висвітлюється і сутність та класифікація ключових
компетенцій, однак питання розробки й поглиблення змісту предметних компетенцій знаходиться на
початковому етапі. Це стосується й компетенцій у хімічній науці, які слід формувати на екологічних
факультетах вищих навчальних закладів.
Екологічна освіта в останнє десятиріччя набула неабиякої актуальності. Це пов’язано, насамперед,
з величезним полем діяльності для екологів на шляху подолання наслідків панування епохи
антропоцентризму й переходом людства до сталого екологічно безпечного розвитку.
Навчальна дисципліна "Хімія з основами біогеохімії" поряд з іншими природничими
дисциплінами посідає чільне місце в системі вищої екологічної освіти. Це фундаментальний,
профілюючий природознавчий курс. Знання про речовини, їх структуру, властивості, біологічні
функції, знаходження у природі та взаємоперетворення є базовими для формування екологічних
знань. Хімічні знання сприяють засвоєнню інших профілюючих дисциплін, дозволяють випускникам
усебічно, в тому числі й з хімічних позицій, досліджувати стан довкілля та вплив на нього
антропогенної діяльності, допомагають вирішувати екологічні проблеми сьогодення.
З метою розробки комплексу предметних компетенцій з хімії, які мають бути сформовані у
студентів екологічних спеціальностей, було проаналізовано зміст Галузевого стандарту вищої освіти
України – освітньо-професійну програму підготовки бакалавра напряму підготовки 0708 "Екологія"
[9] і програму навчальної дисципліни "Хімія" для підготовки бакалаврів в аграрних вищих
навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 6.070800 "Екологія та охорона
навколишнього середовища" [10].
Вивчення Галузевого стандарту дозволило встановити міжпредметні зв’язки хімії з іншими
дисциплінами і врахувати їх при складанні переліку предметних компетенцій з хімії. Результати цієї
роботи представлено в таблиці 1:
Таблиця 1
Міжпредметні зв’язки хімії з дисциплінами циклів природничо-наукової,
професійної та практичної підготовки
Назва навчальної
дисципліни
Біологія

Геологія з основами
геоморфології
Метеорологія
і
кліматологія
Ґрунтознавство

Назва блоку змістового
Хімічні знання у складі блоку
модуля, що входить до
змістового модуля
навчальної дисципліни
Цикл природничо-наукової підготовки
організація
речовин
Хімічні компоненти клітини. Структурна
Перетворення
енергії
і молекулярної і полімерної будови, їх
і
взаємоперетворення,
впорядкованість
біологічних синтез
біологічне значення. Колігативні
систем.
властивості розчинів. Основи хімічної
термодинаміки та біоенергетики.
Кінетика і механізми хімічних
реакцій. Хімічна рівновага. Дифузні і
мембранні
потенціали.
Окисновідновні процеси тощо.
Гірські породи
Знаходження хімічних елементів та їх
сполук у літосфері
Прогнозування стану атмосфери Хімічний склад атмосфери
Склад
ґрунтів.
ґрунтів, ґрунтові
режими.

Властивості
процеси та

Розчини, їх кислотність, буферність,
гіпсування та вапнування ґрунтів.
Ґрунт як джерело надходження йонів
металів у рослини. Колоїдні розчини.
Загальна
екологія Термінологічний апарат екології. "Біохімічні
процеси",
"кругообіг
(неоекологія)
речовин" тощо
Цикл професійної та практичної підготовки
Екологічна
Оцінка впливу на навколишнє Речовини, їх структурна організація,
експертиза
середовище.
властивості, знаходження у природі,
біологічне значення та вплив на
навколишнє середовище. Фізична і
колоїдна хімія. Аналітична хімія.
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Моніторинг довкілля
Ландшафтна екологія
Екологія людини
Техноекологія

Екологічна безпека

Нормування
антропогенного
навантаження
на
природне середовище
Виробнича практика

Сучасні основи метрології та
методи
визначення
забруднюючих речовин.
Аналіз
параметрів
навколишнього середовища.
Техногенні фактори та здоров’я
людини.
Особливості
техногенного
забруднення.
Контроль,
нормування й очищення від
забруднюючих речовин у різних
середовищах.
Техногенні ландшафти, їх зміни
та методи оптимізації. Методи і
засоби контролю довкілля.
Нормування
викидів
забруднюючих
речовин
в
атмосферне повітря. Нормування
стану поверхневих вод.
Закріплення професійних умінь і
навичок на виробництві.

Фізична і колоїдна хімія. Аналітична
хімія.
Хімічний склад ґрунтів. Міграція
хімічних елементів, їх кругообіг.
Речовини, їх структура, властивості,
вплив на живі організми.
Речовини, їх структурна організація,
властивості, застосування, вплив на
навколишнє природне середовище.
Фізична і колоїдна хімія. Аналітична
хімія.
Речовини, їх структурна організація,
властивості, застосування та вплив на
навколишнє природне середовище.
Фізична і колоїдна хімія. Аналітична
хімія.
Речовини, їх структурна організація,
властивості, вплив на навколишнє
природне середовище.
Речовини, їх структурна організація,
властивості, знаходження у природі,
біологічне значення та вплив на
навколишнє природне середовище.
Хімічні процеси у природі. Правила
роботи в хімічній лабораторії, методи
якісного і кількісного хімічного
аналізу тощо.

З метою ефективного виконання професійних завдань у Галузевому стандарті вищої освіти
України [9] передбачено формування у студентів-екологів таких видів ключових компетенцій :
функціональна компетенція;
компетенція інтерактивних схем;
прагматична компетенція.
Як уже зазначалося, ключові компетенції формуються через предметні. Тому при складанні
переліку предметних компетенцій з хімії враховувались уже названі та інші ключові компетенції :
демонстрування творчого мислення;
застосування різних видів спілкування в різних ситуаціях;
розуміння й використання технологій;
розвиток здібностей дослідження та набуття власного досвіду;
формування комплексу індивідуальних і соціальних здібностей та орієнтація на них
своєї поведінки і кар’єри [6].
У Галузевому стандарті [9] ці ключові компетенції конкретизуються в компетенціях, що мають
бути сформовані у студентів-екологів у процесі їх підготовки з предметів соціально-гуманітарного
циклу. Проте вони є не менш важливими й для формування будь-яких предметних компетенцій, у
тому числі й хімічних. Це такі:
здійснення аналізу результатів власної діяльності та самоспостережень за емоціями,
почуттями, станом і характером перебігу пізнавальних процесів, що супроводжують цю
діяльність;
визначення характеру впливу рівня розвитку власних пізнавальних процесів на
ефективність використання професійних і соціально-виробничих завдань різного рівня складності;
організація і контроль власної поведінки з метою забезпечення гармонійних стосунків
з учасниками спільної діяльності;
встановлення зв’язків між елементами оптимальної системи;
здійснення переведення ієрархічно структурованої інформації до вигляду синтетичної
системної цілісності з теоретично визначеними правилами функціонування тощо.
Курс хімії з основами біогеохімії в екологічній вищій освіті вивчається на першому курсі
протягом двох семестрів. На його вивчення відводиться 216 годин. Навчальна програма цього курсу
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синтетично поєднує шкільні хімічні знання за чотири роки навчання та розширює і поглиблює їх.
Тому, відповідно до класифікації компетенцій за рівнем змісту освіти компетенції з хімії у вищій
екологічній школі, на нашу думку, слід віднести до загальнопредметних. За змістовим компонентом
їх умовно можна розділити на три групи :
ті, що містять знання про коло реальних хімічних об’єктів (речовини, хімічне
обладнання);
ті, що містять загальнокультурні знання ( хімічні закони, принципи, вчення, методи
тощо);
ті, що є втіленням ключових компетенцій на хімічно-предметному рівні.
Відповідно до цього поділу, при конструюванні предметних компетенцій з хімії з програмного
матеріалу було виділено об’єкти реальної дійсності, загальнокультурні знання, уміння, навички і
способи діяльності. Для врахування мотиваційного аспекту засвоєння навчального матеріалу й
формування компетенцій було визначено їх соціальну й особистісну значимість.
Основними об’єктами, які вивчає хімія, є речовини різних рівнів структурної організації –
атомного, молекулярного й полімерного. Структурна організація речовин визначає їх властивості й
біологічні функції, знаходження в природі, застосування та вплив на довкілля.
Знання про рівневість організації речовин у комплексі зі знаннями про рівні організації живої
природи (клітинного, організмового, популяційного, біогеоценотичного та біосферного) дозволяють
сформувати у студентів одну з ключових компетенцій – уявити, зрозуміти й пояснити світобудову.
Вони також, безперечно, мають і фахове значення, оскільки сприяють формуванню у студентівекологів однієї з предметних екологічних компетенцій, зазначеної в Галузевому стандарті вищої
освіти України, а саме - встановлення зв’язків між елементами оптимальної системи. Це можна
показати на прикладі біосфери з усією різноманітністю проявів структурної організації неживої й
живої природи, яка, як відомо, є оптимальною системою для існування життя.
Перелік предметних компетенцій з хімії, що стосувалися речовинних об’єктів реальної дійсності,
складався відповідно до схеми, яка показує співвідношення між поняттями, що виражають
упорядкованість системи та її зовнішніми проявами, а саме: структурна організація речовин →
властивості та біологічні функції → знаходження в природі й взаємоперетворення → застосування →
вплив на навколишнє природне середовище.
В основу інших хімічних компетенцій було покладено загальнокультурні знання (закони, вчення,
методи ідентифікації та виділення речовин тощо), а також зміст деяких ключових компетенцій.
При складанні переліку предметних компетенцій з хімії, окрім компетентнісного підходу,
враховувалися також особистісноорієнтований і діяльнісний підходи до навчання, які
запроваджуються у вищу освіту за кредитно-модульною системою згідно з вимогами Болонського
процесу. Ці підходи не суперечать, а, навпаки, доповнюють один одного, оскільки всі вони
стосуються особистості, а їх результати можуть бути перевірені лише у процесі діяльності.
Наводимо складений перелік предметних компетенцій з хімії, які, на нашу думку, можуть бути
сформовані у студентів-екологів :
формулювання основних понять, законів, учень, принципів та концепцій хімії;
розрізнення речовин атомного, молекулярного та полімерного рівнів структурної
організації, встановлення генетичних зв’язків між ними;
встановлення зв'язків між структурною організацією речовин та їх властивостями і
біологічними функціями;
пояснення термодинамічних і кінетичних закономірностей хімічних процесів, природи
утворення розчинів, сутності і кількісних характеристик, що відбуваються в них (електролітична
дисоціація, гідроліз, окисно-відновні процеси, комплексоутворення);
оцінювання вмісту хімічних елементів та їх сполук у геосферах Землі, їх роль у
навколишньому природному середовищі;
розпізнавання хімічних аспектів стану довкілля;
вирізнення хімічних шляхів вирішення екологічних проблем, прогнозування
результатів цієї діяльності;
використання сучасного хімічного обладнання;
проведення хімічного експерименту з дотриманням правил техніки безпеки;
розв’язування теоретичних і прикладних завдань, пов’язаних з дослідженням якісного
і кількісного складу об’єктів довкілля, властивостями речовин та їх взаємоперетвореннями;
пояснення отриманих результатів з урахуванням порушеної проблеми, проведення
необхідних розрахунків, здійснення статистичних і графічних обробок результатів дослідження,
формулювання і запис остаточних результатів розв’язання проблеми;
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володіння комунікативною культурою і застосування її під час проведення навчальних
занять у процесі вирішення спільних практичних завдань;
самостійне здобуття хімічних знань з різних джерел інформації;
систематизація навчальної інформації відповідно до заданої теми, оформлення
результатів цієї роботи у вигляді курсової роботи, виступу на науковій конференції тощо;
перенесення й інтегрування предметних компетенцій з хімії в інші навчальні
дисципліни фахового спрямування.
Запропонований перелік предметних компетенцій з хімії не претендує на остаточність і
завершеність. Проте і в такому вигляді, за умови доведення його до студентів-екологів, може
націлити їх на усвідомлене здобуття у процесі навчання фахової компетентності.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДО
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
У статті розкрито інноваційні технології підготовки майбутнього педагога до особистісно
орієнтованого виховання учнівської молоді в умовах кредитно-модульної системи організації
навчання. У центрі цих технологій проблемно-пошукові, творчі та практично-діяльнісні методи
організації навчальної взаємодії викладача та студента.
Нова соціально-економічна, політична реальність в українському суспільстві, інтеграція держави в
Європейський простір передбачає реформування вищої освіти, яка має сприяти підготовці
майбутнього фахівця до успішної реалізації особистісного росту нації. У сучасних соціальнополітичних умовах продуктивною у цьому плані є реалізація особистісно орієнтованого підходу до
виховання, який орієнтується на повагу до унікальності та гідності індивіда, розвиток та
саморозвиток його природних задатків та здібностей, створення атмосфери захищеності та підтримки.
Ефективність особистісно орієнтованого виховання значною мірою залежить від підготовки
майбутніх педагогів до його здійснення. Вона має насамперед сприяти збагаченню студентської
молоді інноваційними знахідками, підтримувати у них прагнення до новизни, творчості, пошуку
інноваційних форм, методів та видів творчої діяльності.
Особистісно орієнтований підхід до виховання значно активізував пошуки вітчизняних та
зарубіжних учених у галузі підготовки майбутніх педагогів. Зокрема, всебічно досліджується
проблема підготовки вчителя до здійснення особистісно орієнтованого навчання і виховання (І. Бех,
С. Подмазін, Г. Селевко, І. Якиманська інші), формування творчої особистості педагога як необхідної
умови особистісно орієнтованого виховання (В. Кан-Калик, М. Поташнік, С. Сисова) тощо.
У таких умовах необхідно переглянути ідеї та зміст, що покладені в основу вищої школи,
створювати якісно нові концепції, технології навчання, що здатні забезпечити повноцінну підготовку
студентів до здійснення особистісно орієнтованого виховання учнівської молоді. Майбутньому
педагогу потрібні такі знання, вміння та навички, які б охоплювали найбільш універсальні положення
та принципи особистісно орієнтованого виховання, що ґрунтуються на гуманістичних засадах
народної, наукової та світової педагогіки. Тому ми поставили своїм завданням дослідити особливості
підготовки майбутнього педагога до особистісно орієнтованого виховання учнівської молоді.
Однією із передумов підготовки фахівця до особистісно орієнтованого виховання є досягнення
цілей Болонського процесу, що забезпечує входження України до єдиної Європейської зони вищої
освіти. Пріоритетними напрямами роботи при цьому є: створення ефективної системи навчальновиховного процесу для досягнення належних освітньо-виховних рівнів майбутніх фахівців та
підготовки їх до реалізації завдань особистісно орієнтованого виховання в школі шляхом
проектування особистісно-розвивальної взаємодії викладача і студента; забезпечення умов для
постійного самовдосконалення та самореалізації особистості студента; активація науково-методичної
та консультаційної роботи.
Надання студентам свободи творчого вибору активних форм, видів діяльності, методів
особистісно орієнтованого виховання принципово змінює підходи до організації системи їх
підготовки у вузі. Вона передбачає формування професійно-компетентного та особистісно
розвиненого педагога, здатного до творчих, нестандартних рішень, готового до роботи в умовах
особистісно орієнтованого вихованого процесу [1].
В умовах особистісно орієнтованого виховання підготовка майбутнього фахівця має сприяти
вирішенню таких основних завдань: поглиблення філософсько-педагогічних знань, які сприяють
розбудові й оновленню загальноосвітнього навчального закладу на основі особистісно орієнтованого
підходу; підвищення рівня теоретичної та психолого-педагогічної підготовки студентів, оволодіння
ними державно-нормативними документами про освіту і виховання, особистісно орієнтований підхід
до них; систематичне вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду,
впровадження досягнень педагогічної науки з питань особистісно орієнтованого виховання
учнівської молоді під час педагогічної практики; збагачення інноваційними особистісно
орієнтованими виховними технологіями, активними формами та методами особистісно орієнтованого
виховання; діагностування труднощів, що постають перед педагогічними колективами в процесі
особистісно орієнтованого виховання та творче їх вирішення під час практичних занять із
студентами; забезпечення постійної самоосвітньої діяльності студентів тощо [2].
Водночас в умовах кредитно-модульної системи підготовка майбутнього педагога до здійснення
особистісно орієнтованого виховання передбачає: організацію пошукових досліджень у галузі
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розробки та впровадження новітніх методик, особистісно орієнтованих виховних технологій;
проведення комплексного дослідження з проблеми особистісно орієнтованого виховання учнівської
молоді в процесі активної педагогічної практики; створення та наукове обґрунтування студентами
власних цільових творчих програм особистісно орієнтованого виховання учнів різних вікових груп;
виявлення, апробацію та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, досягнень
науки, новітніх виховних технологій; участь студентів у діяльності експериментальних педагогічних
майданчиків, творчих груп, кафедр творчих педагогів тощо; проведення наукових конференцій,
симпозіумів, методологічних, науково-теоретичних семінарів, семінарів-практикумів, тренінгів,
педагогічних читань тощо; проведення соціологічних опитувань учасників особистісно орієнтованого
виховного процесу; організацію і проведення педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів,
бібліотечно-бібліографічних оглядів
тощо; видання інформаційної літератури, проведення
інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, банків педагогічної інформації, підготовку та
видання наукових збірників статей, науково-методичних посібників тощо; упровадження в практику
результатів наукових досліджень та інноваційних особистісно орієнтованих виховних технологій із
метою реалізації планів і програм особистісно орієнтованого виховання учнівської молоді.
В умовах кредитно-модульної системи підготовка майбутнього вчителя до особистісного
орієнтованого виховання вимагає якісної перебудови, оновлення її змісту та організації. На
сучасному етапі становлення особистісно орієнтованого виховання зміст підготовки майбутніх
учителів включає загальнокультурне, науково-теоретичне, методологічне, філософське, світоглядне,
психолого-педагогічне, методичне, організаційне удосконалення майбутнього фахівця. Для
успішного здійснення особистісно орієнтованого виховного процесу він повинен мати такі знання,
вміння і навички, які б охоплювали найбільш загальні, універсальні положення та принципи
особистісно орієнтованого виховання, наукової та народної педагогіки, вікової і педагогічної
психології, методики тощо.
Реалізація оновленого змісту передбачає урізноманітнення форм і методів підготовки майбутнього
педагога до здійснення особистісно орієнтованого виховання учнівської молоді. Так поряд з
традиційними необхідно використовувати нові активні форми та методи, в основі яких – особистісно
орієнтована модель науково-теоретичної та методичної підготовки студентів. Вона ґрунтується на
системі принципів, що ставлять майбутнього педагога у суб’єкт-суб’єктну позицію. Серед них:
спрямованість на розвиток творчої особистості; індивідуалізація та диференціація; мобільність і
динамічність; актуальність змісту теоретичної та практичної підготовки студентів; зв’язок її з
тенденціями розвитку всієї системи особистісно орієнтованого виховання у сучасному
загальноосвітньому навчальному закладі; комплексність і всебічність змісту; його практична
спрямованість; пріоритетність нетрадиційних активних форм, методів та видів діяльності; вивчення
результатів передового педагогічного досвіду тощо. Така позиція дозволяє кожному студенту
усвідомити себе як особистість, без чого неможливо підготувати його до здійснення особистісно
орієнтованого виховання учнівської молоді [3: 124-126].
Ефективною у цьому плані є кредитно-модульна система організації навчально-виховного
процесу у вузі, яка розкриває творчий потенціал майбутнього фахівця, впливає на всебічний розвиток
його загальних, професійних та психолого-педагогічних здібностей. Вона передбачає пріоритетність
індивідуальних та групових "активних", "інтерактивних" форм навчання; мотиваційно-ціннісні
методи, що ґрунтуються на вірі у творчу активність кожного студента, повазі до його творчої
індивідуальності.
Лекційні, практичні та семінарські заняття зі спецкурсу "Особистісно орієнтоване виховання"
забезпечують діяльність студентів, спрямовану на творчий пошук у процесі підготовки до здійснення
особистісно орієнтованого виховання у загальноосвітньому навчальному закладі, а також реалізують
особистісно орієнтований підхід у рамках колективної форми організації навчального процесу.
У підготовці студентів значну вагу має така форма навчання, як лекція, під час якої необхідно, на
наш погляд, насамперед приводити засвоєння теоретичних положень у відповідність із їх практичним
застосуванням. У змісті кожної лекції має чітко наголошуватися на проблемі особистісно
орієнтованого виховання, яка є предметом вивчення під час практичних занять, що спонукає
студентів до її творчого розв’язання шляхом поглиблення положень, розглянутих на попередніх
практичних заняттях та постановки проблемних питань, які не розглядались раніше на практичних та
семінарських заняттях. Лекції тим самим спонукають студентів до засвоєння оптимальних шляхів і
засобів здобуття й аналізу необхідної інформації, стимулюють їх до самостійної творчої діяльності.
При цьому викладач має дбати про те, як зацікавити студентів спецкурсом, розкрити його
практичну значущість, якою має бути інтелектуальний та емоційний бік лекції, які методи, прийоми,
засоби застосовувати для стимулювання пізнавальних інтересів студента. Використовуючи
проблемний метод на лекції, кожен викладач ставить перед студентами проблемне завдання, керує їх
пізнавальною, професійно-практичною і частково-творчою, дослідницькою діяльністю.
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Під час лекцій розглядаються протилежні точки зору, студенти знайомляться з різними позиціями
учених щодо виховання особистості, з їх суб’єктивними поглядами, що стимулює до творчих
роздумів над поставленою проблемою, вчить розуміти, аналізувати, синтезувати, конкретизувати,
узагальнювати отриману інформацію. Кожна лекція повинна носити інноваційний характер, який
вимагає урахування як загального рівня інтелекту студентів даного віку, так і створення
індивідуальних творчих програм для особливо обдарованої молоді.
З метою активізації мислительної діяльності кожного студента необхідно чітко визначити
структуру кожної лекції, стиль викладання, стратегії активного навчання, що оптимально вирішать
дидактичні, виховні, розвиваючі та соціальні завдання в окремо взятій академічній групі.
Під час проведення практичних занять із спецкурсу "Особистісно орієнтоване виховання"
викладач, на наш погляд, має створювати проблемні ситуації; вносити елементи творчого пошуку,
евристичної бесіди, дискусії, "мозкового штурму", "галереї ідей", визначати проблемно-пошукові
завдання, спільно зі студентами опрацьовувати літературу тощо. Такий підхід дозволяє студентам
краще зрозуміти лекційний матеріал, усвідомити його практичну значущість, розуміти ключові
поняття теми, позицію викладача, хід його думок у розв’язанні проблеми; активізує їхню пізнавальну
діяльність.
Розвитку пізнавальної активності сприяє залучення студентів до проведення практичних занять.
Так, напередодні кожного практичного заняття вони знайомляться з темою, спільно з викладачем
визначають ключові поняття, проблемні запитання, складають план заняття, обговорюють
рекомендовану літературу. У процесі підготовки використовуються такі форми роботи, як "аукціони
творчих пропозицій". У такий спосіб студенти висловлюють свої думки щодо необхідності
обговорення тих чи інших проблемних запитань, процесу проведення заняття, використання
рекомендованої літератури тощо. Після цього студенти опрацьовують першоджерела, навчальні
посібники, шукають цікаву інформацію, проводять теоретичні та практичні дослідження.
Під час їх проведення використовувались такі активні методи спільної діяльності викладача і
студентів, як евристичні бесіди, відверті розмови, творчі монологи, розповіді на морально-етичні
теми, диспути, дискусії, самопрезентації, усні сповіді, захисти творчих проектів, створювались
емоційно збагачені навчально-пізнавальні ситуації. Студенти охоче включалися до спільної роботи:
зачитували тези із опрацьованих першоджерел, обговорювали положення із наукової літератури
різних авторів, аналізували та співставляли їхні ідеї, обговорювали педагогічні ситуації, складали
"формули професійної майстерності", програми самовдосконалення, та ін. Участь студентів у
підготовці та проведенні практичних занять сприяє ефективному формуванню у них здібностей і
бажань "усвідомлювати та відстоювати себе як особистість", утверджувати "позитивну особистісну
сутність", "особистісно розвивальний самовимір" шляхом спілкування їх з викладачем "на рівних" [3:
124-181].
Практичні заняття відкривають широкі можливості для творчої самореалізації та професійного
самостановлення студентів у процесі підготовки до здійснення особистісно орієнтованого виховання,
сприяють підвищенню їх навчальних досягнень, оскільки носять нестандартний, пошуковий,
дискусійно-полемічний характер.
На практичних заняттях організовується детальний розгляд студентами окремих теоретичних
положень особистісно орієнтованого виховання, формуються уміння та навички їх практичного
застосування шляхом виконання студентами індивідуальних завдань.
Практичні заняття передбачають оволодіння кожним студентом особистісно орієнтованою
виховною технологією; розвиток умінь педагогічного спілкування; саморегуляції психічного стану
вихованця; формування учнівського колективу як унікального чинника виховання особистості;
аналізу та прогнозування виховної роботи. Під час їх проведення студенти вчаться працювати творчо,
нетрадиційно; вести педагогічні дослідження; налагоджувати спільну роботу із педагогічними
колективами, спільно з ними досліджувати актуальні аспекти проблеми особистісно орієнтованого
виховання учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах та ін.
Саме з метою інтенсифікації процесу навчання вводяться ділові, особистісно-рольові ігри, огляди
літератури, розв’язування психолого-педагогічних ситуацій, що сприяє удосконаленню самостійної
навчальної роботи студентів, виробленню вмінь застосувати теоретичні знання під час проходження
педагогічної практики та на семінарських заняттях. Крім того, студенти готують інформаційні
повідомлення, проводяться міні-виступи, написання, рецензування та захист рефератів.
Засвоєння теоретичного матеріалу студентами здійснюється
блочно-пошуковим методом.
Студенти залучаються до дослідницької роботи, самостійно знаходять необхідну літературу,
аналізують і дають власну оцінку прочитаному, письмово оформлюють думки, роблять висновкиузагальнення. Окремі елементи дослідницької діяльності присутні при зібранні кожним студентом так
званої "скарбнички інноваційних узагальнень" за наперед визначеною проблемою особистісно
орієнтованого виховання, з подальшим захистом та обговоренням її у студентській аудиторії.
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У процесі підготовки майбутнього педагога до здійснення особистісно орієнтованого виховання
особливу групу нововведень становлять індивідуальні навчально-дослідні завдання (навчальні
проекти) як окремий вид самостійної творчої діяльності студентів. Вони передбачають:
поліаспектний аналіз науково-педагогічної, методичної та навчальної літератури; оцінку наукових
досліджень проблеми; зіставлення поглядів різних авторів; добір фактів із життя учнівських та
педагогічних колективів; складання таблиць, схем, планів-конспектів; розробку організаційнофункціональної структури та структурно-логічної моделі особистісно орієнтованого виховання в
сучасному загальноосвітньому навчальному закладі.
Наш експеримент засвідчив, що реалізація системи індивідуальних навчально-дослідних завдань із
спецкурсу "Особистісно орієнтоване виховання" призводить до зростання якісних показників
навчальної діяльності студентів, розкриває практичну значущість засвоєних ними знань. Позитивним
в індивідуальних навчально-дослідних завданнях є не тільки активізація самостійного творчого
пошуку кожного студента, але й мобілізація його внутрішньої мотивації щодо виконання навчальних
завдань, які обов’язково оцінюються і впливають на підсумковий контроль. Усі матеріали проекту
студенти впорядковують у спеціальні папки з дотриманням вимог оформлення та індивідуального
стилю.
Після закінчення роботи над проектом проводиться його захист у аудиторії, спільне обговорення,
взаємо- та самооцінювання, самозвіт щодо результатів власної діяльності, а також оцінювання
викладачем та студентами одержаних результатів. У процесі виконання проекту активізується
пізнавальна діяльність студентів у поєднанні з дослідженням та самостійним пошуком для
розв’язання наперед визначених завдань особистісно орієнтованого виховання, що вимагає нових
знань критичного та творчого мислення, використання нетрадиційних пошуково-творчих прийомів.
Все вище зазначене дозволяє нам зробити висновок, що запровадження кредитно-модульної
системи організації навчально-виховного процесу у ВНЗ дозволяє поліпшити підготовку студентів до
здійснення особистісно орієнтованого виховання учнівської молоді, оскільки розвиває у них інтерес
до науково-дослідницької діяльності, звичку до самостійної навчально-пізнавальної роботи, формує
потребу в творчому підході до розв’язання професійних завдань. Використання інтерактивних
особистісно орієнтованих технологій навчання в умовах кредитно-модульної системи дозволяє: поперше, кожному студенту усвідомити себе як особистість, а отже, побачити особистісну цінність
своїх майбутніх вихованців; по-друге, активізує мислення студентів, формує у них позитивні
мотиваційні установки щодо здійснення особистісно орієнтованого виховання учнівської молоді;
виробляє звичку активно, креативно-творчо, раціонально мислити та діяти.
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Тимощук Н.С. Инновационные технологии подготовки будущего педагога к личностно
ориентированному воспитанию ученической молодежи.
В статье раскрыты инновационные технологии личностно ориентированного воспитания
ученической молодежи в условиях кредитно-модульной системы организации обучения студентов. В
центре этих технологий проблемно-поисковые, творческие и практически-деятельностные методы
организации учебного взаимодействия преподавателя и студента.
Timoschuk N.S. Recent Technologies of Training Prospective Teacher, to Personality Focused
Upbringing of Pupils’ Youth.
This article addresses the recent techniques of training future teacher to personality – focused upbringing of
school youth in the conditions of credit-module system of the organization of students’ learning. The
problem-searching, creative and practical-active methods of the organization of educational interaction
between teacher and students underlie the technjlogies.

132

УДК 371 038

І.М. Шевчук,
аспірант
(Житомирський державний університет)
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО
САМОСТВЕРДЖЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ
У статті порушено проблему підготовки вчителів до формування особистісного самоствердження
старшокласників у контексті особистісно орієнтованого виховання.
Сучасному суспільству необхідна високоосвічена, ініціативна та активна молодь, здатна творчо
реформувати наше суспільство, збільшити інтелектуальний потенціал країни, зберегти та продовжити
нашу культуру, звичаї та цінності. Саме тому випускники школи повинні бути соціально захищеними,
морально стійкими, соціально досвідченими, щоб протистояти всіляким спокусам; повинні вміти
приймати труднощі в умовах конкурентної діяльності; бути здоровими фізично та психічно. І
головне, випускники повинні бути здатними до саморозвитку, до безперервного самовдосконалення
бути готовими до нових суспільних відносин. Досягнути визначених завдань неможливо в межах
традиційної технології виховної роботи, що ґрунтується на зовнішній мотивації діяльності учнів, на
примусі. Головними аспектами мають виступати внутрішньоособистісні фактори мотивації учнів,
природні потреби саморозвитку, прагнення до самовираження, самоствердження, самовизначення та
самоуправління.
Дослідження процесу особистісного самоствердження вимагає постійного аналізу, науковотворчого обґрунтування, визначення, практичного забезпечення та розробки інноваційних технологій
його здійснення. Метою нашої статті є визначення ролі вчителя як особистості у процесі формування
особистісного самоствердження старших школярів у позаурочній діяльності.
Особистісне зростання юнаків та дівчат у сучасних умовах ускладнюється прагматичним та
егоїстичним ставленням до життя, що відокремлює людей один від одного. При зростанні освіченості
спостерігається зниження рівня моральності. Найбільш визначальними причинами цього є
несприятливі умови виховання в сім’ї, безвідповідальне ставлення до виховного процесу викладачів,
недостатньо організована система позаурочної діяльності. Зокрема, проблема підготовки вчителів до
формування різноманітних аспектів особистісного самоствердження старших школярів на сучасному
етапі успішно розглядається вченими у галузі гуманітарних наук: філософії – В. Андрущенко,
Є. Нікітіним, П. Саухом, Л. Сохань; психології – І. Бехом, М. Боришевським, В. Рибалком,
А. Фурманом; педагогіці – І. Зязюном, М. Євтухом, Н. Ничкало, М. Левківським, В. Сафіним. Усе ж
доводиться констатувати, що прямих робіт, зокрема технологій підготовки вчителів до формування
особистісного самоствердження старшокласників, надто мало, що й визначило завдання нашої статті.
Загалом аналіз проблеми формування самоствердження особистості пов’язується з категоріями
філософії, соціології, етики, культурології, соціальної та вікової психології, педагогіки, що свідчить
про різноманітні етапи формування цього явища. Прямуючи за І. Бехом, І. Звєрєвою, М. Левківським,
під особистісним самоствердженням ми розуміємо потребу та здатність юнаків і дівчат прогнозувати,
проектувати та коригувати власні фізичні й психічні сили для вирішення завдань навчальної та
предметно-перетворювальної діяльності.
Для кожної особистості характерним є природне прагнення до створення позитивної Я-концепції
(процеси самоствердження, самовираження, самореалізації). Найсильнішою з них є прагнення до
самоствердження. Кожна вікова категорія має свої особливості, шляхи та форми самоствердження,
але всі прагнуть до визнання, до позитивної оцінки навколишніх. Зазначені прагнення особистості
здійснюються через діяльність, учинки, суспільна оцінка яких створює та розвиває Я-концепцію
особистості.
Зокрема, В. Пилиповський визначив цілий ряд положень та пропозицій щодо можливостей
сучасної школи в створенні умов успішної соціалізації зростаючого покоління: емоційностимулюючий характер шкільного середовища. Особливе значення при цьому має надаватись
ініціативності юнаків та дівчат у пізнавальній діяльності, активності, саморегуляції та формуванню
почуття відповідальності; суб’єкт-суб’єктна взаємодія у процесі позаурочної діяльності. Учитель не
повинен виступати у ролі "контролера", має бути консультантом, співробітником; отримання учнями
реальної можливості вибору поведінкових альтернатив, заохочення до самопізнання, самореалізації;
максимальний розвиток потенціалу кожної особистості. Сутністю процесу саморозвитку має бути
самопізнання, визначення потреб та нахилів, набуття знань, умінь, успішного досвіду та постійне їх
удосконалення; ефективне використання інтерактивних форм взаємодії. Спільне обговорення
проблем, пошук шляхів вирішення та створення умов для формування здатності юнаків та дівчат до
особистісного самоствердження [1].
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Процес діяльності особистості можна представити у вигляді замкнутого кола, в якому вона діє і
отримує певний результат – позитивний або негативний. У першому випадку особистість відчуває
почуття задоволення, радості, при цьому утворюється позитивний зв’язок із діяльністю, підвищується
рівень відчуттів, усвідомлення власного успіху, спроможності, значимості – коло замикається
самоствердженням. В іншому випадку задоволення не виникає, коло самоствердження залишається
не замкнутим, і особистість шукає інші шляхи власної діяльності. Якщо потреба особистісного
самоствердження задовольняється в навчально-пізнавальній, суспільно корисній, позаурочній
діяльності, – це позитивно впливає на юнаків та дівчат (за Ю. Бабанським – "педагогічний резонанс")
[2]. Але якщо процес самоствердження не відбувається в будь-якій позитивній сфері діяльності, то
особистість буде шукати його в негативних учинках. Мотив багатьох учинків – бажання
самоствердитися. Коло самоствердження замикається в негативному; при повторенні дій
виробляються негативні звички, риси характеру, відбувається дезадаптація особистості.
Процес удосконалення особистості, рівень її самоствердження ніколи не досягнуть абсолюту, вони
безмежні, як безмежне пізнання. Особливий вплив на успішність саморозвитку здійснює сила та
структура мотивації досягнення успіху. Саме тому важливим є формування у майбутніх учителів
мотиву самоствердження (прагнення ствердити себе в соціумі), який пов’язаний із почуттям власної
гідності, впевненості в собі; спонукає до прагнення визнання та досягнення успіху; спонукає долати
значні труднощі та багато працювати задля особистісного ствердження та досягнення визначеної
мети. Мотив самоствердження при цьому є достатньо діючим спонукальним фактором, який майбутні
вчителі, керівники, тренери намагаються актуалізувати у своїх учнів (спортсменів та ін.), підсилюючи
мотивацію до діяльності. За сприятливих умов виховання виробляється стала структура мотиваційної
сфери. Формуються нові мотиви морального становлення, професійного й життєвого самовизначення.
Постановка мети виражається в умінні визначати пріоритети, враховуючи самовизначення,
передбачення моральних наслідків власних учинків. Зростає вміння оцінювати реалістичність і
успішність виконання поставленої мети. Ці етапи характеризують високий рівень особистісного
зростання як потенційний в умовах можливого досягнення. Мотиви самовиховної діяльності у
майбутніх учителів пов’язані з перспективною метою на майбутню діяльність, яка має бути
успішною.
Отже, прагнення до самоствердження, до підвищення власного формального та неформального
статусу, до позитивної оцінки власної особистості – істотний мотиваційний фактор, який спонукає
майбутніх учителів інтенсивно працювати, розвиватися, шукати шляхи формування всебічно
розвиненої особистості. Вивчення та аналіз наукових джерел дозволяє визначити орієнтовану
педагогічну модель особистісного самоствердження старших школярів.
Критерії
Показники
Активність пізнання
самосвідомість,
критичність
розуму,
самостійність,
наполегливість, допитливість, оригінальність та позитивність
мислення,
працелюбність,
життєтворчість,
креативність;
кмітливість.
Позитивні емоції та відчуття
оптимізм, радість, емпатія, творча уява, фантазія, здатність до
перетворення, самопізнання.
Система цінностей
цілеспрямованість, розуміння добра та зла, наполегливість,
прагнення до досягнення мети, самостійність, самодостатність,
порядність, цілеспрямованість, відповідальність, готовність до
виправданого ризику, адаптованість, культура міжособистісних
взаємин, усвідомлення цілей, цінностей, принципів життя,
збереження та продовження традицій.
Мотиви, потреби
потреба у самовдосконаленні, мотив досягнення успіху, мотивація
самоствердження.
Соціальна активність
активність, ініціативність, наявність власного "життєвого кредо",
вміння поважати та цінувати свою працю і працю інших людей;
розуміння свободи вибору, поведінкові альтернативи, особистісна
самоповага, наполеглива праця, комунікативна компетентність.
Формування "Я-концепції"
формування стилю життєдіяльності, впевненість у собі,
особистісна самоповага, позитивна самопрезентація.
Саморегуляція
рефлексія, адекватна самооцінка, найповніша реалізація себе в
житті, здатність до самокорекції та саморегуляції поведінки і
діяльності.
Особистісний ідеал
особистісне самоствердження, досягнення життєвого успіху.
Визначені нами критерії та показники свідчать про те, що формування особистісного
самоствердження передбачає реалізацію особистісно орієнтованого підходу, за якого забезпечується
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розвиток інтелектуальної, емоційно-вольової, мотиваційної, моральної, сенсорно-моторної, психічної
сфери особистості. Реалізація цього підходу вимагає використання нових, прогресивних концепцій,
запровадження інноваційних технологій і нових науково-методичних розробок у процес позаурочної
діяльності на основі гуманізації середовища, в якому перебуває учнівська молодь. Формування
особистісного самоствердження у старших школярів залежить також від рівня їх соціалізації (тобто
оволодіння суспільним досвідом). Адже, як образно висловився фундатор дидактики Ян Амос
Коменський, посудина довго зберігатиме той запас, яким вона наповнена з першого разу.
Вважаємо, що традиційна підготовка вчителя повинна бути суттєво доповнена психологопедагогічним аспектом. У зв’язку з цим, необхідним є спеціальне навчання вчителів, спрямоване на
формування здатності організовувати й проводити виховну діяльність у школі, забезпечення
знаннями та практичними навичками організації, створення умов та пошук шляхів процесу
формування особистісного самоствердження старшокласників (уміння вести бесіду, дискусію,
здійснювати вплив, апелюючи до розуму й емоцій слухачів, враховуючи їх ціннісні орієнтації, вміння
розуміти й аналізувати позиції інших, розвивати гнучкість, самостійність, критичність свого
мислення, рефлексивні й організаторські здібності, діалогічність у спілкуванні та ін.), формувати
вміння виявити основні напрямки формування інтегрального утворення в процесі вивчення
педагогічних дисциплін.
Також необхідно знайти таку діяльність, у якій яскраво й наочно виступатиме подолання
труднощів з метою формування почуття успіху та власного самоствердження. Це насамперед участь у
засіданнях круглих столів; в олімпіадах з педагогіки серед студентів; у волонтерській діяльності; в
інтелектуальних клубах, у клубах за інтересами, в написанні наукових робіт; у різнобічній діяльності
мистецько-естетичного спрямування; у психологічних тренінгах особистісного зростання; у "школі
впевненості в собі", в розв’язанні життєвих ситуацій, знайомство з психологією особистості
старшокласника для зміцнення когнітивної сфери, яка забезпечує здатність до рефлексії та
саморефлексії, складання особистих проектів професійного самовизначення, оволодіння вміннями
аналізу життєвих ситуацій;
Успішним початком процесу формування особистісного самоствердження може бути правило для
вчителя: не робити за дітей те, що вони здатні зробити самі. Також слід навчити планувати,
організовувати й аналізувати будь-яку справу, виступати від імені колективу, формувати здатність
відверто говорити про власні бажання та вимоги, здатність коректно відмовляти у проханні, здатність
встановлювати контакти, починати та продовжувати розмову, виконувати різноманітні доручення.
Забезпечення можливості діяти самостійно або створення ситуацій вибору сприятимуть формуванню
здатності до особистісного самоствердження. Загалом у результаті розширення когнітивної сфери та
включення майбутніх учителів до навчально-пізнавальної діяльності, тобто сформованості достатніх
знань та умінь, через механізм рефлексії спричинюється до оптимізації готовності майбутніх учителів
до реалізації подальшої суб’єкт-суб’єктної взаємодії в реальній практичній діяльності.
Щоб робота у цьому напрямку була успішною, вчитель-вихователь має бути добре ознайомленим
з функціонуванням соціально-психологічних механізмів особистісного самоствердження, з
"технологіями" індивідуального підходу, паралельної дії, дидактичних впливів, застосовуваними при
формуванні старших школярів. Наші подальші дослідження будуть спрямовані на розробку
методичних рекомендацій учителю з проблеми формування особистісного самоствердження старших
школярів у позаурочній діяльності.
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ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ
ЦІННОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ
У статті на основі історико-педагогічних джерел простежено розвиток громадянських цінностей.
Аналіз історико-філософських джерел свідчить, що теоретико-методологічні основи
громадянського виховання беруть свій початок у давніх античних культурах. Провідні цінності
громадянського суспільства складалися під впливом гуманістичних ідей передових мислителів різних
епох: Сократа, Платона, Аристотеля, Франсуа Рабле, Томмазо Кампанелли, Мішеля Монтеня, Яна
Амоса Коменського. Їх розвиток на національному ґрунті плекали Мелетій Смотрицький, Феофан
Прокопович, Іван Вишенський, Григорій Сковорода [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Тому завданням пропонованої
статті є ретроспективний аналіз провідних ідей громадянськості у класиків педагогіки та її
формування у підростаючого покоління.
Ідея розвитку та виховання громадянських цінностей сягає часів античної філософії, передусім
Платона та Аристотеля [4]. Так, Платон у своїй фундаментальній праці "Держава" як основу
формування громадянськості вважав її прагнення стати досконалим громадянином. Пізніше у творах
античних філософів (та й філософів-педагогів феодального періоду, як, наприклад, Ян Амос
Коменський) ідея досконалості містила в собі певні риси громадянськості чи громадянських
цінностей. Розроблений же Платоном принцип гармонійного розвитку людини та гармонії як
всезагального закону розвитку природи цілком відповідав тогочасному уявленню про необхідні
громадянські риси вільного громадянина. Таким чином, античність сформувала свою власну модель
наявності громадянських цінностей, яка ґрунтувалася на становій належності та правовому статусі,
але ще не була моделлю формування вказаних цінностей, оскільки лише описувала характерні риси
громадянина античної держави. Крім того, об`єктом дії такої моделі міг бути, власне, лише вільний
громадянин, оскільки від людини-раба, позбавленого соціально-правових гарантій, не варто було
очікувати громадянських виявів, хіба що антагонізму щодо соціуму, який його поневолив. Однак
найголовнішим є те, що Платон уперше надав проблемі громадянських цінностей певного наукового
оформлення, незважаючи на відсутність у той час будь-якого науково-категорійного апарату
досліджуваної нами проблеми. На думку Платона, політичне та громадянське виховання буде
ефективним лише у тому випадку, якщо дитину поставити в такі умови, за яких вона наблизиться до
розуміння загальнодержавних інтересів, відвернеться від вузькоегоїстичних цілей.
З іншого боку, Плутарх наголошував, що "спартанці вважали себе не такими, що належали самі
собі, а державі" [7]. Бесіди з державними чиновниками, заучування напам’ять моралізаторських та
патріотичних поезій були основними методами громадянського виховання. До того ж обов’язковою
умовою була категорична заборона виховуватися за кордоном.
Узагальнений досвід існуючої практики виховання ми знаходимо у працях давньогрецьких
філософів. Так, Сократ, вважав що виховання громадянина має ґрунтуватися на таких педагогічних
принципах: відмова від примусу і насилля, визнання переконання найбільш дієвим виховним засобом.
У працях Демокрита велика увага приділяється ролі моральних переконань у вихованні
громадянина. Він вважав, що людина має схилятися до певних учинків внутрішнім потягом і словесним
переконанням, а не законом і силою. Тільки це зможе утримати її від здійснення злочину [7].
За часів античності виникли суперечності між розумінням формування особистості й формування
громадянина; більше того, розглянутий вище підхід до визначеної проблеми Платоном пізніше став
основою принципових розбіжностей між моделями громадянського та вільного виховання.
Так, уже в філософській концепції кініків знаходимо своєрідне тлумачення свободи і волі людини,
передусім у її діях щодо оточуючого світу. Кініки (обґрунтував цю теорію Антісфен) не обмежували
свободу людини її належністю до певного типу суспільства і вважали її вільною апріорно,
беззастережно. Безумовно, науково-теоретична концепція кініків стала протестом проти
квазідемократичності античного суспільства, громадянськості для певної кількості людей, які повинні
були її уособлювати. Тому кініки звернулися до проблеми внутрішнього світу особистості, поклавши
в основу її життєдіяльності зневажання суспільних норм та соціальних інститутів держави як
ворожого для розвитку особистості феномена. Космополітизм як антигромадянська цінність та
наукова категорія з`явилася, власне, під впливом теоретичної концепції кініків.
Деякі елементи наукового обґрунтування проблеми формування громадянських цінностей можна
виявити в роботах ортодоксальних християнських філософів, наприклад, Августина Блаженного.
Структуруючи соціальний простір на основі двоєдиності світу людей та світу ідей, він відводив
першим досить обмежену громадянську роль, оскільки світ ідей панував над людським світом, а,
© Корінна Л.В., 2005
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отже, сама ідея громадянського виховання і формування громадянських цінностей виявлялася
безглуздою, бо була абсолютно кінечною за своєю тривалістю і закінчувалася у Царстві Божому без
державних кордонів та різниці соціально-політичних систем. Варто зауважити, що Августин
Блаженний найбільш гостро поставив саме питання про суперечність між формуванням цінностей
громадянських та християнських; пізніші наукові розробки можна вважати результатом спроб
примирення цих двох глобальних аксіологічних моделей [7; 8 ]
Епоха Відродження спричинилася до оновлення теорії вільного виховання і досягла свого
максимізованого вияву в науковому доробку Ж.-Ж. Руссо. Виховання нової людини-громадянина
поза соціумом він вважав незаперечною умовою успіху у формуванні громадянських цінностей, не
обтяжених фальшивими умовностями наявного суспільства. Ж.-Ж. Руссо своєрідно окреслив сутність
громадянських цінностей, поєднавши їх з моральними цінностями особистості. Він наголошував, що
добрий громадянин має бути високоморальним, а високоморальна людина не може бути несвідомим
громадянином. Формування нової категорії громадян педагог тлумачив дещо натуралістично,
пропонуючи відокремити дитину від соціального середовища і віддати процес її виховання на розсуд
природи як універсального вихователя.
Особливе місце проблема виховання громадянських цінностей займає у науковій теорії
П.А. Гольбаха. Він чи не вперше поставив питання про значущість громадянських цінностей
передусім для самої особистості, а не лише для суспільства. Таким чином, проблема перейшла в
особистісну площину як чинник розвитку дитини. У своїй теорії виховання громадянськості П.А.
Гольбах спирався на антагонізм двох згадуваних вище античних концепцій. Тому він прагнув
використати науковий доробок філософії античності щодо громадянського виховання. На його думку,
саме громадянські цінності дають можливість розширити свободу особистості за рахунок
усвідомлення виконаного морального обов`язку щодо своєї держави, батьківщини. А оскільки кожна
людина мусить належати до певного соціального прошарку, то вищою громадянською цінністю
філософ вважав адекватне виконання своїх громадянських обов’язків у цій ієрархії [7].
Англійський філософ і психолог Т. Гоббс вважав суспільство живим організмом, який створила
людина для свого захисту і миру. Тому громадянські цінності є зв’язною ланкою між живим
організмом людини і живим організмом суспільства; вони визначають, наскільки останній реалізує
призначені йому функції [9: 146.].
Проблема формування громадських цінностей в особистості, яка розвивається, досягла свого
оптимального наукового окреслення у діалектичній філософії Г. Гегеля. Він підкреслював, що "...
необхідно надати моральній людині, крім її власної мети, ще й загальну діяльність". Такою загальною
діяльністю, на думку Гегеля, і мала стати реалізація своїх громадянських цінностей у щоденному
соціальному житті. Філософ прагнув вивести поняття особистісного розвитку за межі вузького
приватно-сімейного життя дитини, надати процесові соціалізації дитини чіткого громадянського
забарвлення. Відчуження дитини від життя оточуючого середовища, від його законів, як це
пропонував Ж.-Ж.Руссо, Г. Гегель характеризував як марну і небезпечну справу. З іншого боку,
привілей формувати громадянські цінності у теорії Гегеля належить лише суспільству, яке може
продукувати високу духовність; в іншому випадку "втеча від суспільства" може стати єдиним
виходом з метою збереження здорових тенденцій формування громадянина соціально здорового
суспільства [10].
Середина XVI століття характеризується визначальним впливом таких соціокультурних процесів,
як Гуманізм, Реформація, пізніше Просвітництво. Педагогічні теорії Заходу стали просуватися в
напрямку уособлення від релігійно-морального наповнення проблеми формування громадянських
цінностей і створення правового та соціально-політичного аспектів системи громадянських
цінностей.
В Україні (власне, на території Російської імперії) поняття "громадянин", "громадянський" стали
означати нову особистісну якість з середини ХІХ століття. Сутність цієї якості мала зводитися до
того, що "громадянин" у своїй поведінці мав керуватися не лише правилами громадської
пристойності та законослухняності, але й мусив наслідувати певний моральний ідеал – ідеал
особистості, наділеної громадянськими цінностями. Тому аналіз еволюції самих понять
"громадянин", "громадянськість", "громадянський" дає можливість уникнути спрощення та підміни
сутностей категорій, які в різні часи наповнювалися різною сутністю [11].
Західноєвропейська педагогіка минулого прагнула не лише виявити сутність поняття виховного
ідеалу, але й певним чином класифікувати поняття про ідеал з урахуванням наявності системи
громадянських цінностей. Притаманні їй концепції громадянських ідеалів можна окреслити
наступним чином.
1.
Соціальний утилітаризм – підкорення особистості дитини цілям та інтересам суспільства і
держави (Платон, Аристотель, А. Блаженний, Н. Макіавеллі).
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2.
Утилістичний евдемонізм – ведення дитини до її індивідуального щастя, повноти
особистісної життєдіяльності; найхарактерніший для педагогіки Г. Спенсера.
3.
Теорія вільної діяльності духу – розвиток особистісної громадянської самостійності,
відмова від механічної системи громадянського виховання (Й.Г. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локк,
Г. Фіхте та інші).
4.
Теорія "послуху" ґрунтується на тому, що громадянське виховання є вихованням
підкорення, оскільки лише обрані можуть керувати людьми, інші мають підкорятися (характерно для
"Домостроя" у Росії, а також для східної системи виховання – Японія, Китай тощо).
5.
Теорія гармонійного громадянського розвитку ґрунтується на "теорії свободи духу", яка
отримала своє начало ще в період античності, а потім концептуально розвинулася у педагогічних
теорія Заходу та Сполучених Штатів Америки (Дж. Дьюї, А. Адлер, Л. Кольберг та ін.) [7: 11].
Ідеологом теорії "громадянського виховання" у Західній Європі початку ХХ століття цілком
закономірно вважають Георга Кершенштейнера. Його "трудова школа" мала стати знаряддям
формування у молоді громадянських цінностей, що ґрунтувалися б на розумінні і підтримці цілей
держави. Вихованці його школи мали поважати закони держави і з вдячністю служити їй.
Г. Кершенштейнер при цьому наслідував традиції класичної німецької педагогіки, але максимізував
громадянську складову системи виховання, визначив формування громадянськості одним з основних
завдань школи [12: 80-97].
З концептуальними положеннями педагогіки Г. Кершенштейнера перекликається науковопедагогічна теорія Дж. Дью; яка, характеризується (в контексті нашого дослідження) прагматичністю
підходу до поєднання морального і громадянського виховання. Школа, на думку педагога, є
своєрідним "суспільством у мініатюрі", а її основним завданням є сприяння громадянському успіхові
учня. Саме в школі формуються лідери, соціальна еліта, покликана розвивати і зберігати громадянські
почуття своїх співгромадян [8: 128-132].
Безумовно, зарубіжний досвід наукового обґрунтування проблеми громадянських цінностей може
слугувати історико-педагогічним підґрунтям сучасної концепції громадянського виховання.
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ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-АНАЛІТИЧНИХ УМІНЬ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
У статті розглянуто основні компоненти педагогічної технології формування художньоаналітичних умінь майбутніх учителів музики та перспективні підходи до інтегрованого викладання
мистецьких дисциплін у вищих навчальних закладах.
Для розкриття сутності терміна "педагогічна технологія формування художньо-аналітичних умінь
майбутніх учителів музики" особливого значення набуває визначення поняття "педагогічна
технологія". "Будь-яка діяльність може бути або технологією, або мистецтвом. Мистецтво засноване
на інтуїції, технологія – на закономірностях науки. З мистецтва все починається, технологією –
закінчується, щоб потім все почалося спочатку" [1: 32]. Термін "педагогічна технологія" з’являється у
60-ті роки в розробках Б. Бума, Г. Гейса, С. Вулмана, С. Сполдінга, Д. Хамбліна та інших. Надалі
формулювання поняття уточнюється, відображає специфіку предметної спеціалізації, змістову
спрямованоість освітніх стандартів. У вітчизняну педагогічну науку й освіту міцно входить цей
термін завдяки роботам Т. Ільїної, М. Кларіна, І. Лернера, Г. Селевка, Н. Тализіної та інших. Сьогодні
під технологією розуміють, з одного боку, сукупність прийомів і способів обробки, зміни стану і
властивостей об’єкта з метою визначення і використання на практиці найбільш ефективних і
економічних виробничих процесів, а з іншого – науку про такі способи діяльності. Раніше технологію
зазвичай відносили до сфери матеріального виробництва, бо технологія передбачала випуск певної
продукції. Останнім часом зміст цього поняття значно розширився. Вказуючи на міждисциплінарні
зв’язки, що обов’язково присутні в педагогічній технології, П. Мітчел визначає це поняття так:
"Педагогічна технологія є галузь досліджень і практики (у межах системи освіти), що має зв’язки
(відносини) з усіма аспектами організації педагогічних систем і процедурою розподілу ресурсів для
досягнення специфічних та потенційно відтворюваних педагогічних результатів" [2: 22].
Щодо педагогічної технології, то опис будь-якого педагогічного процесу пов’язаний у науковому
апараті педагогіки з поняттям "технологія". Теорія та практика педагогічних технологій ще лише
розробляється і є в педагогіці новим об’єктом для вивчення. Аналіз спеціальних праць, присвячених
цьому об’єкту, показав, що поняття "педагогічна технологія" трактується по-різному. На основі
сучасних визначень можна констатувати, що педагогічна технологія – це сукупність правил і
відповідних їм педагогічних прийомів та способів впливу на розвиток, навчання й виховання тих,
кого навчають [3: 3].
Будь-яка педагогічна технологія має сутнісні ознаки. Сучасні дослідники освітніх технологій
(В. Беспалько, П. Воловик, О. Дубасенюк, О. Кульчицька, А. Малюков, В. Сластьонін, С. Сисоєва,
О. Пєхота) такими ознаками називають: мету; наявність діагностичних засобів; закономірності
структурування взаємодії вчителя й учнів (студентів), що дозволяють проектувати педагогічний
процес; систему засобів і умов, що гарантують досягнення педагогічних цілей; засоби аналізу процесу
і результатів діяльності вчителя й учнів.
Критеріями технологічності науковці вважають: концептуальність (опора на певну наукову
концепцію); системність (логіка процесу, взаємозв’язок усіх частин); керованість (діагностичне
цілепокладання, проектування процесу навчання, поетапна діагностика, корекція навчального
процесу); ефективність (ефективність за результатами; оптимальність по витратах, гарантія
досягнення визначеного стандарту навчання); відтворюваність (можливість застосування іншими).
У вітчизняних та зарубіжних педагогічних технологіях, спрямованих на художньо-естетичну
професійну підготовку та виховання (М. Лещенко, Н. Миропольська, В. Орлов, Г. Підкурганна),
домінанта відводиться не оволодінню технічними навичками, а гнучкому інтелекту, сформованості
естетичної свідомості, інтеграції різноманітних філософсько-естетичних течій. На відміну від відомих
нам технологій, заснованих на логіці науки "від знань до вмінь", сучасні педагогічні технології
побудовані за принципом введення у навчально-виховний процес системи професійних цінностей,
спрямування на розвиток професійних якостей та творчих здібностей особистості і способів
діяльності, що забезпечують їх реалізацію.
Спираючись на визначення та основні ознаки педагогічної технології, ми вважаємо, що
педагогічна технологія є певною, конкретно окресленою послідовністю дій, виконання яких
необхідне для досягнення поставленої мети. Відновлення освіти вимагає розробок і впровадження у
навчальний процес нових педагогічних технологій, використання нетрадиційних методів і форм
організації навчання, у тому числі інтегративних, у результаті використання яких виникає цілісне
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сприйняття світу, формується діяльнісний підхід до навчання, повноцінно реалізується творчий
потенціал особистості.
Інтеграція в даному дослідженні розглядається не лише як взаємозв’язок знань з предметів
художньо-естетичного циклу, але і як інтегрування технологій, методів і форм навчання. Педагогічна
діяльність – це сплав норми і творчості, науки і мистецтва, тому так важливо інтегрувати, поєднувати
різноманітність прийомів і форм навчальної діяльності, від яких залежатиме успіх і результат
професійної підготовки
Таким чином, на основі вивчення сучасних педагогічних технологій художньо-естетичного
спрямування, вимог професійної освіти до якісної підготовки вчителів музики та існуючих
інтегрованих програм у галузі "Мистецтво", було розроблено та експериментально перевірено
педагогічну технологію формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики.
Під час розробки цієї технології враховувалися чинники, що впливають на професійну підготовку
студента. Процес формування художньо-аналітичних умінь студентів передбачає реалізацію
загальнопедагогічних принципів гуманізму, науковості, зв’язку теорії і практики, систематичності і
послідовності, єдності навчання і виховання, оптимальності й варіативності.
Функціонування педагогічної технології формування художньо-аналітичних умінь майбутніх
учителів музики ґрунтується на концептуальних ідеях інтеграції психолого-педагогічних дисциплін і
предметів художньо-естетичного та мистецького циклів, інтенсифікації процесу навчання за
допомогою інтерактивних форм і методів, взаємозв’язок об’єктивних і суб’єктивних умов навчання.
Педагогічна технологія формування художньо-аналітичних умінь передбачала дослідження всіх
аспектів цього процесу, починаючи з постановки цілей, проектування, організації навчального
процесу до перевірки ефективності та результативності створеної системи. Вона вміщувала: мету,
завдання, педагогічні умови, засоби, результати та етапи практичного оволодіння студентами
означеними уміннями через форми і методи, що сприяли зростанню загальнохудожнього розвитку
студентів та сформованості художньо-аналітичних умінь.
Головними завданнями розробленої технології визначено: збагачення позитивних мотивів
навчання, активізацію інтересу до різновидів мистецтва; установку на діалогове спілкування з
мистецтвом; оволодіння теоретичними знаннями, спрямованими на інтеграційне поєднання
дисциплін художньо-естетичного циклу; формування необхідних інтегративних умінь, що
дозволяють проникнути у художньо-образний зміст мистецького твору, самостійно створювати
художній образ; застосування засвоєних знань та умінь у нових умовах співпереживання та
особистісного осягнення творів мистецтва.
Технологія формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики ґрунтується на
педагогічних умовах, які дозволяють ефективно впроваджувати її у навчально-виховний процес
вищого навчального закладу. До них належать: професійно-педагогічна спрямованість навчання;
активна участь студентів у художньо-творчій діяльності; детальне визначення цілей і принципів
навчання; створення естетичного поля педагогічного процесу; ділова співпраця і співтворчість
педагога й студента; єдність особистісного, діяльнісного і діалогічного підходів до формування умінь.
Змістово-процесуальний блок формування художньо-аналітичних умінь складався з етапів
логічного застосування форм і методів роботи з майбутніми фахівцями та завдань, які
ускладнювалися в міру опанування матеріалу й формування у студентів умінь аналізувати твори
мистецтва.
В останні роки з’явилося чимало нових програм і технологій, що передбачають систематизоване,
цілеспрямоване, послідовне та планомірне змістовно-інтегроване опанування на теоретичному і
практично-творчому рівнях різних видів мистецтва за домінуючої ролі музичного або візуального
освітнього компоненту. Вивчення праць науковців орієнтує майбутніх учителів на те, що необхідно
не лише знати свій предмет і мати комплекс необхідних професійних умінь, але й володіти способами
передачі набутих знань, умінь і навичок.
Саме в таких програмах і використовується більшість як загальновідомих вербальних (розповідь,
коментар, пояснення, бесіда, обговорення), практичних (ігри, пластичні вправи, інсценізації,
імпровізації), наочних (аудіовізуальні, ілюстративні, репродуктивні) методів, так і специфічних
прийомів та методів, які мають місце при аналізі, оцінці та інтерпретації мистецьких творів. До таких
методів належать: установка на сприймання, актуалізація набутих знань, порівняльний аналіз,
тематичне моделювання, критичний аналіз, інтерпретаційний аналіз. Поряд з цими методами
специфіка викладання дисциплін художньо-естетичного циклу в сучасних умовах вимагає від учителя
широкого впровадження нестандартних методів, прийомів, форм та засобів навчання, серед яких:
особистісно зорієнтовані, колективні, ігрові, інтегративні, творчо-стимулюючі, емоційно-регулюючі,
проблемно-моделюючі, перцептивно-аксіологічні у вербальних і невербальних варіантах, електронноінформативні, поліекранні тощо [4: 23].
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Оскільки через брак необхідного устаткування, незадовільну забезпеченість висококваліфікованими спеціалістами традиційне навчання не використовує більшості методів і форм, то у
розробленому нами спецкурсі "Інтеграція дисциплін художньо-естетичного циклу" [5] та педагогічній
технології формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики ми намагались
висвітлити кожен із методів, форм навчання і використати їх у творчо-практичних завданнях на всіх
етапах навчання.
Серед форм навчання переважали: проблемне викладання лекцій, лекція-діалог, постановка
запитань дискусійного характеру, самостійна робота студентів, робота малими групами, лабораторні,
індивідуальні заняття (у класі спецінструменту, постановки голосу, хорового диригування) та ін.
Елементи проблемного навчання (проблемні завдання, проблемні ситуації) допомогли студентам
досягти високого рівня розвитку здатності до самонавчання, самоосвіти; сформувати особливий стиль
розумової діяльності; розвинути пізнавальні інтереси, дослідницьку активність і самостійність у
пошуковій діяльності.
Організація самостійної роботи підпорядковується обов’язковим вимогам розвитку внутрішньої
мотивації до осягнення цінностей світового фонду різних видів мистецтва, що призводить до
активізації пізнавальної діяльності студентів, підвищення функціональної ролі самостійної роботи. У
процесі цієї роботи студенти готували повідомлення, міні-лекції, складали програми інтегрованих
уроків, розробляли дидактичні мистецькі ігри, бесіди, дискусії, диспути і були їх учасниками. Такі
форми роботи студентів удосконалюють особистісні та професійні якості майбутніх фахівців:
критичність і гнучкість розуму, художню компетентність, ініціативність, діалогічність,
цілеспрямованість, контактність, толерантність, рефлексивність, емоційну стабільність.
Спрямованість педагогічної технології формування художньо-аналітичних умінь у майбутніх
учителів музики зорієнтована на отримання наступних результатів: творчий рівень оволодіння
аналітико-інтегративними параметрами художнього мислення та мовою різних видів мистецтва;
художньо-інформаційна освіченість; уміння розробляти авторські інтегровані уроки і програми;
сформована адекватна самооцінка і коригуюча діяльність в оволодінні професією; розвинена
професійна самосвідомість, самовизначення та самоактуалізація з метою цілеспрямованого
самовдосконалення та самоосвіти.
Оволодіння художньо-аналітичними уміннями передбачає єдність теоретико-пізнавальної та
практично-професійної діяльності майбутніх учителів музики. Теоретико-пізнавальна діяльність
майбутніх педагогів охоплює знання способів, за допомогою яких здійснюється дія, забезпечується її
регуляція і корекція. Теоретичні положення і поняття реалізуються у змісті дії. Практично-професійна
діяльність студентів спрямовується на відтворення дій і задовольняє практично значущі інтереси.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Корыхалова Н.П. Музыкально-исполнительские термины. Возникновение, развитие значений и их оттенки,
использование в разных стилях. – СПб, 2001. – 268 с.
2. Освітні технології: Навч.-метод. посібник / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред.
О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.
3. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: Монографія / С.О. Сисоєва, А.М. Алексюк,
П.М. Воловик, О.І. Кульчицька та ін. / За ред. С.О. Сисоєвої. – К.: ВІПОЛ, 2001. – 502 с.
4. Коновець С.В. Підготовка вчителя образотворчого мистецтва: Методичний посібник. – Рівне, 2002. – 76 с.
5. Плотницька О.В. Інтеграція дисциплін художньо-естетичного циклу: Методичні рекомендації до спецкурсу.
– Житомир, 2003. – 75 с.
Матеріал надійшов до редакції 15.12.2005 р.
Плотницкая О.В. Педагогическая технология формирования художественно-аналитических
умений будущих учителей музыки.
В статье рассматриваются основные компоненты педагогической технологии формирования
художественно-аналитических умений будущих учителей музыки, перспективные подходы к
интегрированному преподаванию художественных дисциплин в высших учебных заведениях.
Plotnitskaya O.V. The Pedagogical Technology of Forming Artistic and Analytical Skills of Prospective
Teachers of Music.
The article considers the basic components of the pedagogical technology of forming artistic and analytical
skills of prospective music teachers and further approaches to the integrated teaching of art disciplines in
educational establishments.
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
(ДИДАКТИЧНІ УМОВИ)
У статті розглянуто систему дидактичних умов, які забезпечують викладачеві можливість
організовувати активну діяльність студента засобами музично-комп’ютерних технологій.
У підґрунтя реалізації процесу формування творчої активності майбутнього вчителя музики
засобами музично-комп’ютерних технологій (далі МКТ), ми покладаємо комплекс дидактичних умов,
які спираються на систему певних принципів, оскільки принципи – це вихідні положення, ідеї,
основні вимоги, виконання яких забезпечує досягнення конкретних цілей [1: 68]. Тому завданням
статті є аналіз принципів, реалізація яких сприяє формуванню креативності майбутнього вчителя
музики.
У дослідно-експериментальній роботі перший принцип, що ми виділили, – принцип
інтерактивності. Назва принципу походить від англомовного терміна, що означає научіння,
засноване на взаємодії, і навчання, побудоване на взаємодії. Традиційна активність викладача
переміняється активністю студентів. Викладач не дає готових знань, а спонукує студентів до
самостійного пошуку. Тому студенти готують домашнє завдання з питань нової теми, розбиваються
на мікрогрупи, складають план відповіді, вибирають головне. Працюючи в малій групі, під час
обговорення конкретних проблем майбутній учитель бере активну участь у всьому, що відбувається
на занятті, пояснює іншим, що зрозумів сам. При повідомленні матеріалу з нової теми перед
аудиторією майбутні вчителі обов'язково задають питання на засвоєння та осмислення. Взаємодія в
мікрогрупі розвивається у взаємодії зі студентською групою. У результаті майбутні вчителі
самостійно з'ясовують помилки при формулюванні цілей, визначають джерела цілепокладання. Отже,
завдяки цьому принципу відбувається обмін знаннями студентів з основ цілепокладання, обмін діями
щодо формулювання цілей. Така організація роботи на семінарі розвиває навички взаємодії майбутніх
учителів з інформаційними джерелами, з мікрогрупою, зі студентською аудиторією. Принцип
інтерактивності дозволяє максимально використати особистий досвід кожного студента, заснований
на атмосфері співробітництва, повазі думки кожного, вільного вибору особистих рішень.
Наступний принцип реалізації комплексу дидактичних умов – принцип цілісності. Цілісність – це
певна якісна повнота, внутрішня єдність розглянутого явища, що виражається в його системності,
структурності, стійкості, відособленості, самостійності цілого, у його способі існування, у його
специфічній якості [2]. Принцип цілісності забезпечує сприйняття педагогом професійноособистісного саморозвитку майбутнього вчителя як системи самооцінки, що складається із
взаємозалежних компонентів самоусвідомлення, самоорганізації й самоврядування. Тому, керуючись
цим принципом у процесі викладання дисципліни, можна використати відповідні завдання для
студентів у мікрогрупах при підготовці нової теми. Спільна діяльність студентів сприятиме розвитку
компонентів їхнього професійно-особистісного саморозвитку. Студенти самостійно відбиратимуть
матеріал, розподілятимуть між собою, виділятимуть головне, стежитимуть за регламентом виступу
кожного представника творчої мікрогрупи. Це уможливить для кожного студента виступ із
повідомленням, постановку питання з викладеного матеріалу своїм однокурсникам на семінарських
заняттях. Принцип цілісності визначає саме таку сукупність обставин процесу навчання, у якій
відбувається підвищення ініціативності й активності студентів, сприяння розвитку самоусвідомлення,
що спонукує майбутнього вчителя до вдосконалення власної особистості.
Принцип реалізації дидактичних умов, взаємозалежний із принципом цілісності, – принцип
структурності. Назва принципу походить від латинського терміна, що позначає будову,
розташування, порядок, сукупність стійких зв'язків об'єкта, що забезпечують його цілісність і
тотожність самому собі, тобто збереження основних властивостей при різних зовнішніх і внутрішніх
змінах. Ми у своїй дослідно-експериментальній роботі виділили принцип структурності для
розуміння педагогом взаємовпливу компонентів творчої активності майбутнього вчителя і визначення
специфіки діяльності викладача музики з формування відповідних компонентів означеного феномена.
Принцип врахування стратегій виховання і навчання випливає із твердження, що творчо
обдарована особистість у процесі актуалізації своїх здібностей переживає стан деякої емоційної і
соціальної дезадаптованості. В.Н. Дружинін звертав увагу на те, що сама творча діяльність зв'язана
певним чином зі зміною стану свідомості й у деяких випадках із психічною перенапругою і
виснаженням. У зв'язку з цим можна говорити про необхідність, з метою виховання творчої
особистості, особливим чином організованого простору її творчої активності. Саме організація цього
простору уможливить творчо обдарованому студентові зняти відчуття дезадаптованості.
© Луценко В.В., 2005
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Принцип сприяння розвиткові внутрішньої мотивації студента, активізації його інтересу до
творчої задачі ґрунтується на положеннях дослідників, які досить виразно ставлять питання про
зовнішню або внутрішню детермінацію творчої діяльності. Прихильники зовнішньої детермінації
пов'язують формування передумов творчої діяльності з умовами виховання, з упливом соціального
середовища; прихильники внутрішньої – з формуванням внутрішньо-особистісних передумов. На
основі цих факторів і у процесі їхньої взаємодії в людини формуються ті або інші мотиваційні
переваги, які можна розглядати як відносно стійкі оцінні диспозиції.
Л.Б. Богоявленська визначає внутрішню мотивацію як пізнавальну, детерміновану більшою мірою
зацікавленістю у справі, ніж у своєму успіху, і вважає її справжнім двигуном творчого процесу. В
основі зовнішньої мотивації, на думку дослідниці, лежить мотив досягнення, прагнення до
авторитету, до демонстрації власних можливостей і здібностей, і тому вона скоріше може бути
розглянута як психологічний бар’єр для прояву пізнавальної самодіяльності і творчості в цілому [3].
Внутрішня мотивація, за твердженням Х. Хекхаузена, базується на інтересі, спонукальній силі. Її
мотив безпосередньо входить у зміст розв'язуваної задачі, в умови і способи її рішення, у її результат.
Ми також не можемо не враховувати висловлену Х. Хекхаузеном думку про те, що як мотиви
досягнення, так і мотиви співробітництва забезпечують прояв творчої активності людини: перші – на
особистісному, другі – на соціальному рівні [4: 92]. Прагнення до успіху, наприклад, активізує творчі
ресурси людини, вона йде на ризик, сподіваючись на успіх і удачу. Це досить часто стосується
винаходів і наукових відкриттів і може бути позначене як принцип сполучення мотивів досягнення і
співробітництва.
В.С. Ротенберг і В.В. Аршавский уважають, що генетично закладені тільки передумови до творчої
діяльності [5: 32]. В.Н. Дружинін припустив, що саме наслідування творчій людині в умовах
нерегламентованого виховного й освітнього середовища сприяє формуванню творчого відношення до
дійсності. Він також відзначав, що потреба у творчості виникає особливо тоді, коли вона небажана
або неможлива: свідомість немовби провокує активність несвідомого [6: 98].
На основі вищевикладеного формулюється принцип необхідності актуалізації творчого
компонента поведінки самого викладача. Саме сполучення подібних компонентів діяльності і
поведінки викладача як організатора простору для творчої активності студента, на наш погляд, здатне
принести бажаний результат.
Принцип індивідуалізації навчання найуспішніше виконується за допомогою засобів МКТ.
Відзначимо, що індивідуалізація навчання заснована на індивідуальному підході до кожного
студента, виборі індивідуального змісту навчання, індивідуальної траєкторії навчання і розвитку
особистості. Диференціація теоретичного і практичного матеріалу в програмних засобах навчального
призначення повинна бути педагогічно доцільна. Це означає поділ навчального матеріалу, питань і
завдань за рівнем складності, за видами навчальної діяльності, за обсягом опрацьованого матеріалу.
Цей принцип дозволяє працювати на різних рівнях складності, генерувати завдання, що відповідають
особливостям сприйняття, уваги, пам'яті, розумових процесів, темпераменту і вольових якостей
студентів, їхньої індивідуальної мотивації.
Принцип саморозвиваючого сходження, самонавчання, самоосвіти (принцип "самості")
означає, що основним пріоритетом особистісно орієнтованого навчання є створення умов для
самостійної навчальної діяльності студента, що сприяють його самопізнанню, самовизначенню,
самовдосконаленню, саморозвиткові, самонавчанню і самоосвіті. Уже зазначалося, що однією з
важливих задач, розв'язуваних у процесі становлення особистості, є реалізація власного "Я" (К. Юнг).
Спираючись на висновки таких психологів, як А. Адлер, А. Маслоу, В.А. Петровський, К. Юнг та ін.,
зауважимо, що усвідомлена активність суб'єкта навчання розвиває його творчі здібності, сприяє
створенню умов для самореалізації, а головне – його самоактуалізації. Психологи вважають, що у
процесі самореалізації відбувається особистісне зростання індивідуума, його самовдосконалення. Це
дозволяє повніше розкрити і реалізувати його вроджений потенціал. Реалізація цього принципу при
використанні МКТ можлива в тому випадку, коли у процесі навчання створені умови, по-перше, для
більш повного прояву і реалізації можливостей студента, відповідно до його підготовки, здібностей і
психофізіологічних особливостей; по-друге, для розвитку здатності до самоосвіти, самонавчання,
самовиховання, саморозвитку, самовизначення, самостійності і самореалізації.
Принцип розширення креативного поля студента. Здійснення розвитку творчих здібностей
особистості припускає, що навчання й особистісний розвиток повинні бути засновані на засадах
творчої діяльності. Розглядаючи можливості розвитку творчих здібностей індивіда при використанні
засобів МКТ, відзначимо, що усе більшого поширення набуває всесвітня мережа Інтернет.
Доступність і розмаїтість видів телекомунікацій призвели до того, що робота в мережах стає
невід'ємною частиною навчального процесу. Працюючи в мережах, студент, може представляти себе
як особистість різними способами. Свою індивідуальність він може виразити шляхом простої
текстової реєстрації або імітувати своє "Я" за допомогою віртуальних образів. Кожне таке
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представлення впливає на людину, змушує її задуматися над тим, що вона являє собою як
особистість, які її характерні достоїнства і недоліки.
Принцип суб'єктивності досвіду студента. Цей принцип припускає врахування суб'єктивного
досвіду студента, що дозволяє максимально індивідуалізувати і диференціювати навчання за рахунок
вибору необхідних для конкретного індивіда педагогічних упливів. Кожен студент є носієм
суб'єктивного досвіду, що безупинно збагачується у процесі навчання. На суб'єктивний досвід
студента найбільший уплив здійснюють такі моменти, як: рівень розвитку інтелекту, рівень знань,
умінь, навичок; наявність у кожної людини своїх нахилів і бажань, особливостей мислення,
сприйняття і пізнання навколишнього світу, перевага способів переробки навчального матеріалу;
мотивація; ступінь попередніх успіхів.
Використання МКТ дозволяє студентам організувати власну діяльність згідно зі своїми потребами
й інтересами, відповідно до наявних знань, і темпом навчальної роботи. Підкреслимо, що опора на
індивідуальний досвід студента, дозволяє надати йому конкретну допомогу і підтримку; сприяє більш
повному задоволенню його потреби в самовираженні, саморозвитку, самонавчанні, самоосвіті,
самовизначенні.
Принцип психофізіологічної індивідуальності студента припускає всебічне врахування
здібностей, бажань, мотивів, інтересів і переваг студентів. Гуманістична парадигма освіти припускає,
що вибір технологій повинний ґрунтуватися не тільки на вимогах соціуму, але і на індивідуальних
психічних і особистісних властивостях студентів. Отже, педагогічний уплив на студента принесе
очікувані результати тільки тоді, коли він спирається на реальний рівень психофізіологічних
можливостей особистості.
Вищезазначені принципи склали підґрунтя процесові формування творчої активності майбутнього
вчителя музики, який може успішно відбуватися лише за певних дидактичних умов. Останні
трактуються як атмосфера (середовище), де у тісному взаємозв’язку представлена сукупність
психологічних і педагогічних факторів (відношень, засобів), що забезпечують можливість
викладачеві організовувати активну діяльність студента.
Моделювання творчого процесу, способів упорядкування взаємозалежної діяльності викладача і
студентів спрямоване на рішення освітніх, виховних, розвиваючих і творчих задач. А мотивація,
виявлення внутрішніх ресурсів до творчості відбувається через створення на заняттях атмосфери,
умов і середовища для творчості.
Американський психолог Дж. Гілфорд уважав, що креативність мислення пов'язана з
домінуванням чотирьох особливостей:
оригінальності, нетривіальності, незвичайності ідей, яскраво вираженого прагнення до
інтелектуальної новизни;
семантичної гнучкості, тобто здатності бачити об'єкт під новим кутом зору, виявляти
його нове використання, розширювати функціональне застосування на практиці;
образної адаптивної гнучкості, тобто здатності змінити сприйняття об'єкта в такий
спосіб, щоб бачити його нові, сховані від спостереження сторони;
семантичної спонтанної гнучкості, тобто здатності продукувати різноманітні ідеї у
незвичайній ситуації.
Велике значення має підтримка почуття успіху і впевненості в собі студента. Інтелектуальні
здібності людини, як правило, страждають від частих невдач, і острах чергової невдачі починає
автоматично виникати при зустрічі з новою задачею. Вона породжує захисні реакції, що заважають
творчому мисленню. Для підтримки почуття успіху, настільки необхідного для посилення
інтелектуальних потенцій студента, необхідно створити атмосферу співробітництва. Найголовніші
гасла педагога: "Я – педагог – вірю в досягнення тобою успіху. І твій успіх – це успіх моєї роботи,
мого життя. Ти – студент – довіряєш мені. У нас разом усе вийде. Я потрібен тобі для того, щоб ти
зміг перевершити самого себе". Якщо в минулому визначений спосіб рішення творчих і технічних
задач виявився досить успішним, то ця обставина спонукує студента і надалі дотримуватися цього
способу рішення.
Л.Б. Єрмолаєва-Томіна, визначаючи творчу активність, виділяє два її основних рівні (високий і
низький) і виявляє їхню залежність від чотирьох середовищних факторів, серед яких особливо
відзначає вплив типу виховання і навчання [7: 118]. На думку автора, низька творча активність і
слабко виражені здібності до творчої діяльності переважають у студентів, що випробовують такі
стратегії, як диктат; високі ж здібності виявляються у випадку демократичного відношення педагогів
і студентів. А отже, завершивши навчання у вузі, майбутній фахівець може мати психологічне
підґрунтя для саморозвитку. Творчість, як спонтанне явище, не можна заготовити під час навчання у
вузі, тому здатність до саморозвитку виходить за межі навчання і передбачає своє продовження у
подальшій життєдіяльності фахівця.
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Формування творчої активності неможливе без виявлення індивідуальних можливостей студентів.
Необхідно так побудувати навчальний процес, щоб його центром стала особистість з її самобутнім і
неповторно індивідуальним внутрішнім світом. Посилена увага до особистості суб’єкта навчання
забезпечує розкриття його творчих здібностей, які за відповідних умов сприяють самотворенню.
Слушною є думка Л. Мільто, щодо індивідуально-творчого підходу у навчально-виховному
процесі [8: 58]. У сфері індивідуальної творчості відбувається розвиток самобутніх якостей студента,
набуття ним власного досвіду музичного творіння. Важливим є те, що індивідуально-творчий підхід –
це шлях самореалізації та професійного зростання, а отже, повинен посідати чільне місце у процесі
розвитку творчої активності майбутнього вчителя. Саме у процесі індивідуалізації "найбільш повно
використовуються індивідуальні особливості кожного, визначаються перспективи подальшого
розумового розвитку і гармонійного вдосконалення особистісної структури, відбувається пошук
засобів, які б компенсували наявні недоліки і сприяли б формуванню індивідуального стилю
діяльності майбутнього спеціаліста" [9: 69].
Таким чином, можна виділити дидактичні умови, які спрямовані на предметно-змістову
(суперечність між знанням і незнанням), мотиваційну (внутрішня потреба, інтерес до проблеми) та
особистісну (індивідуальні можливості, здібності, якості) сторони формування творчої активності
майбутнього фахівця:
1.
Врахування індивідуальних особливостей студентів, які вивчають музичне
мистецтво, організація різноманітних індивідуальних форм роботи.
2.
Використання системи психологічних і педагогічних стимулів для творчої
активності студентів.
3.
Навчання студентів плануванню своєї навчальної діяльності (зокрема, організації
систематичної самостійної роботи).
4.
Відпрацювання умінь і навичок роботи з різними інформаційними джерелами.
5.
Підтримка прагнення студентів до успіху, усвідомлення необхідності навчання,
тобто мотивація навчальної діяльності.
Усі вищезазначені умови формування творчої активності застосовуються в комплексі, всотуючи
основні постулати проблемного навчання.
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Луценко В.В. Формирование творческой активности будущего учителя музыки
(дидактические условия).
В статье рассмотрена система дидактических условий, которые обеспечивают преподавателю
возможность организовывать активную деятельность студента посредством музыкальнокомпьютерных технологий.
Lutsenko V.V. The Didactic Conditions of Shaping Creativity of Prospective Teachers' of Music.
The article considers the system of the didactic conditions which enable teachers to organize students’
activity by means of musical and computer technologies.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ
ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З БІОЛОГІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
У статті проаналізовано стан підготовки майбутніх учителів біології до проведення позакласної
роботи в загальноосвітній школі, обґрунтовано введення курсу "Методика позакласної роботи з
біології" для студентів вищих навчальних закладів, розглянуто його структуру, зміст та значення у
системі професійної підготовки педагогічних кадрів.
Головною метою підготовки учителів у вищому педагогічному закладі є формування творчої,
всебічно розвиненої особистості майбутнього спеціаліста з науковим світоглядом, з широким
професійним кругозором особистості, яка постійно дбає про своє самовдосконалення, повністю
відповідає вимогам, які ставить до неї сьогодення. Сучасна українська освіта за умов євроінтеграції
вимагає фахівців нової формації з європейським чи світовим рівнем кваліфікації, творчих
особистостей, вільних від закомплексованості та стереотипів мислення. Тому необхідно докорінно
оновити технологію їх підготовки до самостійної педагогічної діяльності за нових соціальноекономічних умов.
Вища освіта має забезпечувати фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку
майбутніх учителів. Якість професійної підготовки педагогів забезпечується широким спектром
засобів: оновленням змісту навчального процесу відповідно до останніх досягнень науки і практики,
підвищенням науково-педагогічної кваліфікації вчителів, залученням їх до активної участі у науководослідній роботі тощо. Таким чином, важливим завданням вищої педагогічної освіти в Україні є
підвищення професійної готовності педагогічних працівників.
Проблему підготовки студентів до проведення позакласної роботи із природничих дисциплін
свого часу розглядали В.С. Капустін та К.А. Нюромжанова (фізика), А.С. Сванідзе (хімія),
М.Н. Панкіна (біологія). Проте ці праці не враховують нових вимог до освіти. В останні роки
з’явилося дисертаційне дослідження Т.С. Івахи про підготовку студентів до організації позакласної
роботи з хімії в сучасних умовах [1]. Розглянемо, як на сучасному етапі розвитку освіти готують
майбутніх учителів до проведення позакласної роботи з біології.
Мета статті – проаналізувати формування готовності майбутніх учителів до проведення
позакласної роботи з біології в загальноосвітній школі. Реалізація мети передбачає розв’язання таких
завдань: визначити стан готовності студентів до проведення позакласної роботи з біології;
обґрунтувати доцільність уведення курсу "Методика позакласної роботи з біології"; охарактеризувати
структуру, зміст та завдання курсу. У нашому дослідженні під позакласною роботою з біології ми
розуміємо форму організації добровільної діяльності учнів поза уроком під керівництвом учителя,
метою якої є поглиблення і розширення знань учнів з біології, розвиток пізнавального інтересу до
предмета, активності, творчості та самодіяльності, виховання любові до природи. Із метою
визначення періодичності проведення позакласної роботи з біології у школі нами було проведено
анкетування вчителів біології на курсах підвищення кваліфікації в Рівненському обласному інституті
післядипломної педагогічної освіти. В опитуванні взяли участь 98 респондентів. Результати
дослідження свідчать, що лише 55% педагогів систематично проводить позакласну роботу з біології.
Решта 45% задовольняються щорічною організацією предметних тижнів, олімпіад та епізодичною
позакласною роботою.
Однією із причин цього є недостатня методична підготовка вчителів до проведення позакласної
роботи з біології. Серед чинників, які вплинули на знання методики позакласної роботи з біології
педагоги виділяють такі: читання періодичної преси (66,3% опитаних), методичні об’єднання
вчителів біології (51%), власний педагогічний досвід (41,8%), навчання у вузі (35,7%), курси
підвищення кваліфікації (32,7%), вивчення прогресивного педагогічного досвіду (27,6%).
Як показують результати дослідження, навчання у вузі як чинник, посідає одне з останніх місць.
Ми можемо зробити висновок, що в педагогічних вузах недостатньо уваги приділяють вивченню
методики позакласної роботи з біології. Остання читається студентам як навчальна дисципліна, проте
не дає необхідних знань. Із метою визначення готовності студентів до проведення позакласної роботи
з біології у школі нами було проведено анкетування майбутніх учителів. У ньому взяли участь 160
студентів Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука,
Рівненського державного гуманітарного університету, Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова та Тернопільського державного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка, яким читався курс "Шкільний курс біології з методикою її викладання".
Респондентам запропонували відповісти на такі запитання анкети: Що Ви розумієте під позакласною
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роботою з біології? Які форми і види позакласної роботи з біології Ви знаєте? Які з них збираєтесь
використовувати у школі? Яке, на Вашу думку, значення позакласної роботи з біології у навчанні,
вихованні та розвиткові учнів? Чи є у Вас розробки позакласних занять із біології? Чи вмієте Ви
організовувати позакласну роботу з біології?
Проаналізуємо відповіді студентів. На перше запитання анкети відповіли правильно лише 4,4%
опитаних. Майже 55,6% студентів дали неправильну відповідь, а 40 % – частково правильну. Про
форми та види позакласної роботи з біології майбутні вчителі знають більше. Найпоширенішими
варіантами відповідей були екскурсії (їх вказали 61,3% опитаних), гуртки (54,4%), КВК (30%),
факультативи (26,9%), вечори (15,6%), конференції (13,1%), вікторини і брейн-ринги (11,3%),
біологічні ігри (9,4%), спостереження у природі (8,1%) тощо, причому вказали форми та види лише
8,1%. Під час практики у школі студенти планують використовувати в позакласній роботі з біології ті
ж екскурсії (36,3%), гуртки (21,9%), КВК (15,0%), біологічні вечори, факультативи (8,8%), біологічні
ігри, конференції (8,1%) та інші види позакласної роботи з біології. Значення позакласної роботи з
біології дуже велике. Це підтвердили відповіді на запитання 4. Думки студентів були такими:
позакласна робота поглиблює і розширює знання (52,5%), виховує любов до природи (20,0%),
підвищує інтерес до біології (23,1%), розширює світогляд (15,6%), сприяє засвоєнню знань та умінь
(8,1%), розвиває творчі здібності (7,5%), забезпечує всебічний розвиток (7,5%), пізнавальну
активність (5,6%) тощо. Збільшення кількості розробок позакласних заходів у періодичній пресі
підтверджують відповіді студентів на запитання 5: у 50,6% опитаних є готові сценарії позакласних
заходів. Проте у 36,3% їх немає, а у 13,1% – дуже мало. Що стосується практичного застосування
знань і умінь, то, відповідаючи на шосте запитання анкети, 45% студентів зазначили, що не вміють
проводити позакласну роботу, 39,4% – вміють, 12,5% – не впевнені у цьому, 3,1% – не відповіли.
Таким чином, проведене дослідження показало, що студенти мало підготовлені до проведення
позакласної роботи з біології. Учителі шкіл дають такі поради щодо поліпшення підготовки
майбутніх учителів біології: давати більше теоретичних знань із методики позакласної роботи з
біології, під час педпрактики особливу увагу звертати на позакласну роботу, проводити лабораторні
заняття на базі шкіл, вивчати і поширювати передовий педагогічний досвід, учити застосовувати
активні форми і методи навчання, увести спеціальний курс із методики позакласної роботи з біології.
Погоджуючись із вищезазначеною думкою вчителів і спираючись на дослідження названих вище
науковців, з метою покращення знань студентів і виконання сучасних вимог до професійної
підготовки спеціалістів у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка
Степана Дем’янчука було введено курс "Методика позакласної роботи з біології". Курс вивчається
студентами 4-го курсу Інституту педагогічної освіти спеціальності "Початкове навчання, біологія" і
передбачає оволодіння системою знань та практичних умінь організації позакласної роботи з біології.
Упровадження цього курсу забезпечило заповнення того інформаційного вакууму, який існував у
підготовці студентів до проведення позакласної роботи у школі. Курс "Методика позакласної роботи
з біології" відповідає вимогам часу, адже в ньому висвітлено актуальні питання позакласної роботи з
біології. Мета курсу "Методика позакласної роботи з біології" – здійснити теоретичну та методичну
підготовку майбутніх учителів до проведення позакласних занять з біології в загальноосвітній школі.
Основні завдання курсу – ознайомити з особливостями позакласної роботи із біології, організацією,
плануванням та змістом роботи, формами і методами позакласної роботи, допомогти студентам
знайти найбільш раціональну методику їх проведення, учити творчо підходити до організації
позакласних занять.
Курс розрахований на 54 години: 14 годин – лекційні, 14 – практичні заняття, 26 – самостійна
робота. Закінчується вивчення курсу іспитом з обов’язковою розробкою плану роботи гуртка,
екскурсії на природу, масового позакласного заходу. Програма курсу включає як аудиторну, так і
позааудиторну роботу студентів, що дозволяє забезпечити застосування отриманих знань на практиці.
Форми контролю: перевірка знань опрацьованої літератури; аналіз конспектованої літератури;
заслуховування і обговорення рефератів; аналіз складених студентами позакласних заходів,
екскурсій, планів роботи гуртка, перевірка конспектів занять. Завершальним етапом курсу є іспит, у
ході якого потрібно виявити не тільки знання, уміння і навички студентів із методики позакласної
роботи з біології, але й здатність застосовувати їх у своїй майбутній професійній діяльності.
Програмою курсу передбачено сім лекцій: 1. Вступ. Роль позакласної роботи з біології. Форми та
види позакласної роботи з біології. 2. Учнівський гурток натуралістів як одна з форм позакласної
роботи з біології. 3. Види масової позакласної роботи з біології та особливості її проведення.
4. Організація індивідуальної позакласної роботи з біології. 5. Дослідницька робота учнів з біології в
позакласній роботі. 6. Екскурсії і походи у природу. 7. Організація еколого-натуралістичної і
природоохоронної роботи з учнями.
Читання лекцій за програмою курсу передбачає узагальнення знань із психолого-педагогічних,
методичних, фахових дисциплін, а також педагогічного досвіду учителів біології із проведення
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позакласних заходів. Тематика практичних занять курсу не є аналогічною тематиці лекцій. Практичні
заняття передбачають формування вмінь студентів організовувати різні форми та види позакласної
роботи з біології. При цьому перевага надається моделюванню виробничих ситуацій з урахуванням
вікових особливостей учнів, проведенню рольових ігор, розробці сценаріїв позакласних заходів із
використанням нових форм та методів тощо. Майбутнім учителям також надаються практичні поради
та методичні рекомендації щодо покращення розроблених ними сценаріїв. Проведення лекційних та
практичних занять спрямоване на усвідомлення студентами не лише суми знань із методики
організації позакласної роботи (змістовий компонент готовності), а й необхідності її здійснення,
тобто формування мотиваційного компонента, а також шляхів та засобів реалізації позакласної
діяльності (процесуальний компонент готовності) [2].
До позааудиторної роботи студентів належить організація самопідготовки, проведення поточних
консультацій, навчальних занять у школі, їх аналіз та самоаналіз. Важливим показником професійної
підготовки студентів до проведення позакласної роботи з біології у школі є система професійних
умінь, якими повинні володіти майбутні спеціалісти. Тому вивчення методики поєднується з
педагогічною практикою студентів у загальноосвітніх навчальних закладах, де вони набувають
професійних умінь, застосовуючи отримані знання в роботі з учнями. Під час практики студенти
спостерігають роботу досвідчених учителів-біологів міста Рівного, творчо планують роботу на
заняттях, організовують і проводять позакласні заходи в різних вікових групах учнів.
Актуальні питання теорії і методики позакласної роботи з біології включаються також у зміст
курсових та дипломних робіт студентів. Підсумовуючи вищесказане, необхідно зазначити, що
уведення курсу "Методика позакласної роботи з біології" продиктовано вимогами часу. Цей курс є
складовою частиною спеціальної підготовки майбутнього вчителя біології і, на нашу думку,
заслуговує на увагу щодо визначення місця і значення у складі фахової підготовки майбутніх
учителів. Практична значущість курсу полягає в тому, що він сприяє професійній підготовці
студентів до роботи у загальноосвітній школі. Знання й уміння, здобуті майбутніми вчителями у
процесі вивчення курсу, сприятимуть кращій організації та проведенню позакласної роботи з біології
в загальноосвітньому закладі. Звичайно, це дослідження не розкриває повною мірою проблему
підготовки студентів до проведення позакласної роботи у школі. Остання є досить гнучкою, постійно
виникають нові її форми та види, що вимагає постійного вдосконалення підготовки педагогічних
кадрів.
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structure, content and role in the system of professional teacher’s training.

148

УДК 378:371.134+78

О.С. Білоус,
старший викладач
(Криворізький державний педагогічний університет)
ТВОРЧА АКТИВНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглянуто проблему формування творчої активності як показника рівня професіоналізму
сучасного фахівця, досліджено шляхи підвищення внутрішнього потенціалу студентів та окреслено
шляхи його формування.
Сучасне соціальне замовлення висуває принципово нові вимоги до педагогічних кадрів, адже
сприяти формуванню креативної особистості може тільки вчитель, який сам є творчою особистістю.
Сьогодення ставить високі вимоги до майбутніх учителів, а тому підвищення якості професійної
підготовки студентів, зокрема формування їх творчої активності, має бути пріоритетною проблемою
вузівської освіти [1: 5].
Аналіз філософських, психолого-педагогічних джерел дозволяє зробити висновок, що сучасною
наукою накопичено значний фонд ідей, спираючись на які можна успішно розв'язувати проблеми
формування творчої активності студентів у ВНЗ. Ці ідеї містяться у працях Л.С. Виготського,
С.У. Гончаренка, Ю.М. Кулюткіна, М.О. Лазарєва, В.І. Лозової, Н.В. Палехи, Н.О. Половнікової,
С.О. Сисоєвої, В.О. Сухомлинського, Т.І. Шамової, Г.І. Щукіної та багатьох інших. Вони зазначали,
що визначальною рисою творчої особистості є її творча активність, яка розглядається як інтегративна
характеристика особистості, в якій, з одного боку, відображені нові глибокі утворення у структурі
особистості (творчі потреби, мотиви, вимоги), а з іншого – знаходять своє вираження якісні зміни в
діяльності, яка стає цілеспрямованішою, продуктивною.
Вагомий внесок у теорію та практику формування творчої активності особистості предметами
музичного циклу внесли О.А. Апраксіна, Л.Г. Арчажникова, Б.В. Асаф’єв, Л.А. Баренбойм,
Н.О. Ветлугіна, О.Н. Дем’янчук, Г.М. Падалка, Б.Л. Яворський та інші, які вважали предмети
музичного циклу ефективним засобом творчого розвитку особистості. Ерудиція і культура викладача
впливають на формування майбутнього фахівця. Протягом останніх років проблема підготовки
вчителя у педагогічному вузі досліджувалася у різних аспектах, зокрема: професіограма праці
вчителя (О.Г. Мороз, О.В. Киричук, Н.В. Кузьміна, В.О. Сластьонін, О.І. Щербаков та інші);
психолого-педагогічні основи успішної професійної діяльності вчителя (Ш.О. Амонашвілі,
О.П. Кондратюк, В.А. Карановський, Л.В. Кондрашова); динаміка процесу формування готовності
випускників вищої школи до професійної діяльності (А.П. Войченко, В.Ф. Колупаєв, В.Н. Нікітенко).
Метою нашої статті є аналіз теоретичних основ формування професійної спрямованості студентів
та висвітлення сутності творчої активності як показника рівня професіоналізму сучасного фахівця.
Професійна готовність є комплексною характеристикою професіоналізму майбутнього вчителя
музики, яка може бути дана лише при всебічному аналізі цього утворення і як риси особистості, і як
регулятора професійної поведінки, і як умови результативної педагогічної праці.
Ми вважаємо, що готовність студентів до музично-педагогічної діяльності – складне особистісне
утворення, яке містить у собі професійно-педагогічні погляди, музичну освіченість, виконавську
культуру, захопленість музичним мистецтвом, самовладання, педагогічний оптимізм, здатність до
подолання труднощів, самооцінку результатів праці, потребу в професійному самовихованні.
Основними критеріями готовності студентів до професійної діяльності є: професійна спрямованість
особистості, рівень музично-педагогічної культури, професійна самостійність, творча активність,
працездатність, самоудосконалення [2: 17].
Вивчення питання про характеристику творчої активності як показника рівня професіоналізму
сучасного фахівця неможливе без конкретизації її сутності. У своїй роботі ми розглядаємо творчу
активність як складне особистісне утворення, що виступає умовою й результатом музичнопедагогічної діяльності, забезпечує нестандартний підхід і творче вирішення професійних завдань.
Змістовний аспект творчої активності як інтегративне особистісно-діяльне утворення поєднує в
собі інтереси і потреби, спрямованість і схильності, рівень розвитку інтелектуальних, емоційних,
вольових якостей і дії, що обумовлюють результативність різних видів діяльності студентів.
Визначення змісту творчої активності як найважливішої риси професіоналізму сучасного вчителя
музики припускає врахування особливостей студентського віку і структурних компонентів
особистості студента.
Студентський вік – це період активного формування внутрішньої потреби особистості
співвідносити власні прагнення з інтересами суспільства. Дослідники цього вікового періоду
Б.Г. Ананьєв, О.В. Дмитрієв, М.І. Дьяченко, Л.О. Кандибович, О.М. Матюшкін, О.Г. Мороз,
Г.С. Костюк, А.В. Петровський та інші розглядають студентство як специфічну соціально-професійну
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групу з урахуванням їхнього особистісного місця у структурі держави, соціального знання, соціальнопсихологічних і політичних рис. Студенти – це відносна спільність особистостей, обумовлена
домінуючою єдністю мети й завдань у справі оволодіння професією, а також ідентичними
організаційними структурами життєдіяльності, що забезпечують результативність упливу усіх
факторів вузівського навчально-виховного процесу.
Цілим рядом досліджень доведено, що найбільша творча активність у процесі занять музикою
міститься в самостійній музичній пізнавальній діяльності, що сприяє інтенсивному мисленню,
інтенсивній роботі пам’яті, уяви (О.О. Апраксіна, Л.А. Баренбойм, Н.О. Ветлугіна, М.Ф. Гнесін,
Г.Г. Нейгауз, Г.С. Рігіна, Б.М. Тєплов, Б.Л. Яворський, П.М. Якобсон). Саме домінування
креативності в системі навчання й розвитку творчої індивідуальності студента може допомогти
становленню майбутнього педагога-професіонала.
З метою вивчення мотивів активно-творчої діяльності в ході музично-педагогічної підготовки
майбутніх учителів музики нами було проведене письмове опитування студентів 1-4 курсів музичнопедагогічних факультетів. У ході опитування й аналізу отриманих даних установлено, що мотивами
професійного вибору студентів виявилися: "інтерес до музики" – 81,6%; "інтерес до музичнопедагогічної діяльності" – 76,4%; "музичні здібності" – 64,5%; "упевненість у власних знаннях і
успішному складанні вступних іспитів" – 36,7%; "можливість займатися улюбленою справою" –
24,3%.
У ході опитування було встановлено, що студенти виявляють цікавість до різних видів мистецтва:
музики, літератури, живопису та інш. 78,2% опитаних студентів перевагу віддають музиці,
мотивуючи тим, що музика для них не тільки професійна сфера застосування власних сил, а
насамперед, захоплення. На перше місце 65,9% студентів ставлять музично-виконавську діяльність, а
потім уже лекторську, композиторську, акторську, педагогічну. Від рівня розвитку інтересу, його
стійкості, суб’єктної й об’єктної детермінації залежить ступінь активності студентів у музичнопедагогічній діяльності, успішність їхнього професійного зростання й досягнення високого рівня
професіоналізму.
У ході дослідження нами було встановлено, що 40% студентів, які брали участь в експерименті,
усвідомлюють роль творчої активності у власному професійному зростанні, але 68% з них займають
пасивну позицію на навчальних заняттях, у їхній пізнавальній діяльності переважає відтворення
готової інформації. Причини такої суперечності майбутні вчителі музики пояснюють браком часу,
оскільки 46% з опитаних змушені поєднувати навчання з роботою, 34% студентів засвідчили
невміння самостійно працювати, 43% не володіють методикою самовиховання. Було виявлено
негативну тенденцію ставлення студентів до музично-педагогічної підготовки з переходом на
старший курс. Якщо для першокурсників мотив "цікава професія" був провідним у 81,6% опитаних,
то серед третьокурсників його назвали тільки 51,5%.
Під час аналізу відвіданих занять із предметів музично-педагогічного циклу було виявлено, що у
68% були відсутні будь-які заходи щодо стимулювання творчої активності студентів. Причину такого
становища варто шукати в непідготовленості викладачів вищої школи до роботи з формування у
майбутніх учителів цього важливого показника їхнього професіоналізму.
З метою визначення ступеня і характеру активності студентів їм була запропонована серія завдань.
У мотиваційному компоненті творчої активності велике значення відіграє ставлення студентів до
навчальних занять і музично-естетична спрямованість їхніх поглядів, переконань, інтересів. Музичноестетична спрямованість є спонукальною силою творчої активності майбутніх учителів музики. Для
виявлення вираженості цього показника творчої активності нами були взяті такі критерії: сприйняття
музичного твору; емоційне ставлення студентів до образного змісту музичних творів.
Для визначення музичної сприйнятливості студентів ми запропонували їм виконати ряд завдань.
Наприклад, завдання з метою визначення сприйнятливості студентом музичного образу і втілення
його в звучанні на музичному інструменті. Студентам для творення пропонувалося два різних за
характером музичних образи, які потрібно було передати у виконанні на музичному інструменті
(П.І. Чайковський "Баба Яга"; П.І. Чайковський "Пісня жайворонка" тощо). Завдання готувалося
самостійно й виконувалося студентами на індивідуальних заняттях.
Друге завдання мало на меті виявити ставлення студентів до образного змісту музичних творів, що
виконуються. Для цього студенти повинні були прочитати з аркуша два різних за характером
музичних твори середньої складності, і словесно описати музичні образи, викладені в них (Р. Шуман
"Сміливий наїзник"; Р. Шуман "Перша втрата"). Завдання виконується на індивідуальному занятті під
керівництвом викладача.
За показником "сприйняття музичного образу" були отримані результати: контрольна група –
високий рівень – 15%, середній – 73%, низький – 12%; відповідно, експериментальна група – високий
рівень – 15%, середній рівень – 72%, низький рівень – 13%. Як бачимо, цей показник не мав істотних
розходжень у контрольній і експериментальній групах. За показником "ставлення студентів до
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образного змісту музичних творів" контрольна група: високий рівень – 17%, середній – 63%, низький
– 20%; експериментальна група: високий рівень – 17%, середній – 72%, низький –11%.
Розбіжність у рівнях цього показника має місце тільки за низьким рівнем на 9%. За іншими
рівнями істотних розходжень не спостерігається. Ці дані говорять про нерозвиненість у майбутніх
учителів умінь музично-педагогічної діяльності, аналізу чужого музично-педагогічного досвіду й
уміння співвідносити його із власними діями.
Висновки, отримані у процесі діагностики вираженості естетичної спрямованості як показника
творчої активності студентів підтвердили припущення про те, що важливим фактором у системі
музично-педагогічної підготовки є мотивація, емоційно-естетична спрямованість інтересів, причому
істотним є усвідомлення студентами власного професійного зростання.
Нами встановлено, що музично-педагогічна підготовка майбутніх учителів музики та динаміка
рівня їхньої активності в позитивний бік перебуває у безпосередньому зв’язку і взаємозумовленості.
Досягнення позитивних результатів можливе в тому випадку, якщо майбутній фахівець у навчальній
роботі може знайти себе, виразити своє "Я", досягти професійного й особистого успіху. Саме тому, на
наш погляд, музично-педагогічна підготовка майбутніх учителів музики повинна бути орієнтована на
особистість студента й поєднувати в собі такі компоненти: особистісно-гуманітарну орієнтацію
завдань, змісту і способів організації навчальної роботи; системне бачення студентами музичнопедагогічної діяльності; спрямованість усіх дидактичних засобів на розвиток музично-педагогічних
здібностей і творчого стилю діяльності майбутніх учителів музики; упровадження в освітній процес
педагогічного моніторингу і своєчасне діагностування рівня виявлення творчої активності студентів.
Але реалізація музично-педагогічної підготовки, зорієнтованої на особистість студента,
передбачає заміну предметного на особистісно орієнтоване навчання. Особистісно орієнтоване
навчання містить у своїй основі професійно-особистісну ситуацію, у якій необхідні всі особистісні
функції майбутнього вчителя музики, коли студент сам творить себе як фахівця і формує власне
професійне "Я". Це процес, у якому студент реалізує свої потенційні сили, потреби, інтереси,
здібності, стверджуючи свою індивідуальність і творчу активність [3: 102].
Однак проведене дослідження не є вичерпним у розробці цієї проблеми. Виконана робота
дозволяє побачити перспективи подальшого вивчення проблем якості підготовки сучасних фахівців, у
тому числі й учителів музики, у світлі вимог Болонського процесу. З вивченням цих питань ми
пов'язуємо подальшу дослідницьку роботу щодо визначення шляхів підвищення якості підготовки
сучасного вчителя музики і забезпечення достатнього і високого рівня їхнього професіоналізму.
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The author examines the problem of creative activity formation as a professional characteristic of modern
specialists. The paper investigates the ways of enhancing students’ potential and outlines ways of its
formation.

151

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 25. Педагогічні науки

УДК 378. 147 (477)

Л.Д. Бурковська,
старший викладач
(Хмельницький національний університет)
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
У статті досліджено структуру готовності студента до дистанційного навчання на базі
інформаційних технологій. Визначено рівневі, критеріальні характеристики цієї готовності.
Початок третього тисячоліття характеризується активними пошуками нових форм, технологій і
засобів навчання. При цьому в якості основи модернізації освіти розглядають інформаційні технології
(ІТ). Особливі надії викладачі й учені покладають на дистанційну освіту, яка швидко розвивається як
у світі, так і в Україні. Логіка упровадження технологій дистанційного навчання (ДН) в систему
підготовки спеціалістів свідчить, що однією із основних є проблема готовності студентів до навчання
у нових умовах, дистанційно, оскільки при безумовній перспективності різноманітних форм і
моделей ДН спостерігається недостатня якість цього навчання. Тому, з огляду на це, актуальною і
принципово важливою є проблема формування готовності майбутніх учителів до дистанційного
навчання. Мета статті – визначити структурні, критеріальні й рівневі характеристики готовності
студентів – майбутніх учителів – до дистанційного навчання.
В організацію наукових досліджень і впровадження у педагогічну практику ідей дистанційного
навчання зробили внесок А. Андреєв, В. Тихомиров, В. Солдаткін, В. Самолов, С. Щенніков,
Є. Полат, І. Роберт, В. Кухаренко, В. Олійник, О. Пічкар, О. Рибалко та інші.
Проблемам удосконалення навчально-виховного процесу, зокрема інформатизації освіти,
присвятили свої роботи учені Б. Гершунський, А. Довгялло, М. Жалдак, Г. Клейман, Є. Маргуліс,
Є. Машбиць, Р. Нортон, С. Пайперт, І. Підласий, Й. Ривкінд, Б. Скіннер, Р. Сміт, Р. Тайлер,
Є. Толман, Є. Горндайк, Дж. Хартлі та інші.
Оскільки в основу ДН покладено самостійну роботу студентів із досягнення освітніх цілей, яка
базується, в основному, на застосуванні у навчальному процесі нових інформаційних технологій
(НІТ), то формування готовності до дистанційного навчання включає і формування їх готовності до
самостійного застосування НІТ у пізнавальній діяльності. У психолого-педагогічних дослідженнях
самостійна робота розглядається як метод, як організаційна форма, як спосіб залучення студентів у
навчальну роботу, для якої характерною є наявність чітко сформульованого завдання (Н. Басов,
П. Підкасистий, І. Підласий, І. Зімняя). Самостійна робота у ДН це спосіб залучення студентів до
самостійної пізнавальної діяльності, спосіб її логічної і психологічної адаптації до нових умов.
Реалізація ДН у реальних умовах свідчить, що самостійна робота студентів в умовах ДН має свою
специфіку, пов’язану з особливостями взаємодії учасників процесу ДН. На нашу думку, самостійна
робота студентів в умовах ДН – це їх готовність самостійно і цілеспрямовано розв’язувати чітко
визначені освітні завдання на відстані від навчальних центрів із метою підвищення свого
теоретичного і практичного рівня у певній галузі знань, що потребує високого рівня самосвідомості,
самодисципліни, особистісної відповідальності.
Результати вивчення та аналіз наукових джерел свідчать, що існують різні підходи до визначення
поняття "готовність". Зокрема, у словнику із психології готовність визначається як "стан
підготовленості, у якому організм налаштований на дію чи реакцію" [1: 2-4]. Структура готовності до
дистанційного навчання включає усі ті ж компоненти, що і готовність до навчання взагалі, однак має
специфічні особливості, які обумовлені характером діяльності у цих умовах.
Досліджуючи стан готовності студентів до дистанційного навчання, ми розглядали таку готовність
як окремий випадок (або як частину готовності) до професійно-педагогічної діяльності. На основі
аналізу педагогічних досліджень (Л. Кравченко, В. Симонов, Н. Ходякова та інших) і згідно з теорією
С. Рубінштейна [2] про особистість як єдність спонукального і виконавчого, ми визначили поняття
"готовність до дистанційного навчання" як складне особистісне утворення. Умовно було виділено у
його структурі три взаємопов’язані компоненти:
1) мотиваційний – який виражає свідоме ставлення студента до технологій ДН і їх ролі у
розв’язанні актуальних проблем сучасного навчання, а також бажання майбутнього вчителя
використовувати у своїй пізнавальній діяльності ІТ;
2) когнітивний – наявність у майбутнього вчителя знань про суть і специфіку ДН, про можливості
використання ІТ у педагогічній діяльності, про методи роботи в інформаційному середовищі, а також
певний рівень розвитку пізнавальних сил і практичної підготовки;
3) операційний – це сукупність систематизованих умінь і навичок для застосування технологій
ДН, нових інформаційних технологій для забезпечення найбільшої ефективності своєї самостійної
навчально-пізнавальної діяльності.
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Результати аналізу сучасних досліджень дозволили нам виділити наступні критерії, які
визначають рівень готовності до ДН на базі ІТ:
наявність стійкої позитивної
мотивації, інтересу до дистанційного навчання,
особистісно значущого смислу застосування технологій ДН, бажання здобувати знання з іноземної
мови із застосуванням ІТ у навчальному процесі, наявність необхідності у спілкуванні з
викладачем та іншими студентами як очно, так і за допомогою засобів НІТ;
сформованість системи знань, умінь та навичок самостійно навчатися (планувати,
організовувати та здійснювати контроль), дисциплінованість і відповідальність за результати
навчально-пізнавальної діяльності;
наявність сформованої інформаційної культури, володіння основами знань роботи з
комп’ютером і методами застосування комп’ютера та ІТ у своїй навчально-пізнавальній і
дослідницькій діяльності.
Для того, щоб успішно навчатися дистанційно, потрібна стійка мотивація, розуміння особистісної
відповідальності за результати навчання, інтерес і позитивне ставлення до ДН. Мотивація навчання,
інтерес до пізнавальної діяльності, до предмета займають важливе місце серед факторів, які
визначають продуктивність дидактичного процесу. Вони впливають на інтенсивність уваги, якість
запам’ятовування, розуміння навчального матеріалу, результати мисленнєвої діяльності.
Мотиваційна сфера особистості являє собою складну багаторівневу структуру із централізованою
свідомо-вольовою системою управління [3]. Багато педагогів відзначають, що застосування
інформаційних технологій у навчальному процесі відіграє самостійну стимулюючу роль: "Сучасна
комп’ютерна техніка, самостійна робота з нею, необхідність приймати рішення шляхом вибору,
анімація, музика, ігрові елементи, наочна демонстрація студенту його успіху – все це викликає живий
інтерес у студентів, сприяє мотивації навчальної діяльності" [4: 72]. Мотивація у дистанційному
навчанні може бути декількох видів: пізнавальна, соціальна, економічна, мовна, ділова,
комунікативна, особистісна [5].
Наступним критерієм успішного навчання в умовах ДН є навички й уміння самостійно навчатися.
До них ми відносимо: навички і вміння планувати самоосвіту; навички і вміння орієнтуватись у
науковій і навчальній інформації; навички і вміння роботи з книгою; навички і вміння бібліографічної
роботи.
Нові умови навчання породжують взаємну залежність студентів від ступеня інформованості, тому
недостатньо уміти самостійно накопичувати і переробляти інформацію, а необхідно засвоювати такі
технології роботи з інформацією, які передбачають прийняття рішень на основі колективних знань
[6]. Це означає, що студент повинен мати певний рівень професійної культури під час роботи з
інформацією, тобто володіти "інформаційною культурою". Інформаційна культура майбутнього
вчителя передбачає використання інформаційних технологій для розв’язання задач, які він ставить
для досягнення цілей своєї діяльності. Майбутній учитель повинен уміти організовувати пошук
необхідної інформації із великої кількості джерел (незалежно від місця їх розташування). Крім цього,
він повинен уміти працювати з інформацією, структурувати її, систематизувати, узагальнювати і
представляти. Студент також повинен уміти спілкуватися з іншими людьми за допомогою сучасних
засобів інформації.
Термін "інформаційна культура" вперше з’явився у 70-х роках і означав культуру раціональної й
ефективної організації інтелектуальної діяльності людей. Найбільш повно поняття "інформаційна
культура" відображає визначення, запропоноване Е. Семенюком: "Інформаційна культура – рівень
практичного досягнення розвитку інформаційної взаємодії й усіх інформаційних стосунків у
суспільстві, міра досконалості в оперуванні будь-якою необхідною інформацією" [7: 1-7].
Узагальнюючи всі запропоновані визначення поняття "інформаційна культура" з точки зору
забезпечення дидактичного процесу з використанням інформаційних технологій в умовах ДН, можна
запропонувати таку дефеніцію: інформаційна культура – це широке за змістом поняття, яке поєднує
не лише вміння працювати на комп’ютері (комп’ютерна грамотність), виконувати елементарні
завдання за допомогою навчальних програм і систем, але й уміння орієнтуватись у сучасному
інформаційному просторі, шукати, відбирати і критично аналізувати ресурси Інтернет, спілкуватися
за допомогою сучасних засобів комунікації.
Інформаційна культура педагога – це прояв його інформаційної культури в аспекті педагогічної
діяльності та системи професійних якостей. Студент, який хоче навчатися дистанційно, повинен бути
готовим до застосування засобів НІТ як у якості засобів навчання, так і в якості засобу організації
своєї професійної діяльності, засобу автоматизації інформаційно-методичного забезпечення
навчально-виховного процесу й управління освітнім процесом. Крім цього, у нього повинна бути
потреба і здатність до самоосвіти і саморозвитку, він повинен уміти самостійно вчитись,
усвідомлювати свій індивідуальний стиль навчання, вміти оцінювати досягнутий рівень самостійності
й саморозвитку.
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Виходячи із критеріїв визначення рівня готовності до навчання дистанційно, ми умовно визначили
три рівні такої готовності:
"Низький рівень" характеризується відсутністю мотивації, інтересу до дистанційного навчання і
нових інформаційних технологій, навичок самостійної роботи, у тому числі й із застосування ІТ,
небажанням застосовувати комп’ютер і засоби ІТ у своїй навчальній і дослідницькій діяльності з
вивчення іноземної мови, відсутність прагнення та бажання самостійного пошуку щодо
вдосконалення інформаційної культури і комп’ютерної грамотності, несформованість інформаційної
культури. У таких студентів готовність до навчання дистанційно із застосуванням НІТ зумовлена
певним психологічним бар’єром, слабкою інформаційною культурою або ж її повною відсутністю;
Для "середнього рівня" характерна нестійка позитивна мотивація, епізодичний інтерес до
технологій ДН і застосування інформаційних технологій у навчальному процесі. Знання сутності та
специфіки дистанційного навчання є поверховими. Такі студенти усвідомлюють необхідність
вивчення нових інформаційних технологій, однак мають і сумніви щодо ефективності
їх
застосування у вивченні іноземної мови. Навички самостійної роботи у нових умовах не
відпрацьовані. Пошуки шляхів підвищення комп’ютерної грамотності, інформаційної культури,
ефективності використання НІТ у своїй навчально-пізнавальній діяльності є короткотривалими і
ситуативними. Недостатньо сформована інформаційна культура.
Для "високого рівня" характерна наявність стійкої позитивної мотивації, інтересу до технологій
ДН, знання сутності та специфіки ДН, бажання вивчати НІТ із метою їх застосування у своїй
навчальній, дослідницькій, а потім і у професійній діяльності; прагнення до самостійного здобування
знань, володіння навичками і вміннями самостійної роботи і сформованою інформаційною
культурою, тверде переконання у необхідності вивчення НІТ і їх позитивного впливу на вивчення
іноземної мови.
Емпіричні дослідження здійснювалися на базі Хмельницького національного університету. В
експерименті брали участь студенти гуманітарно-педагогічного факультету спеціальностей
"Соціальна педагогіка" і "Психологія", всього 380 майбутніх спеціалістів.
З метою діагностування стану готовності студентів до навчання дистанційно були використані
методи анкетування, бесіди, спостереження під час навчання. Експеримент мав на меті визначити
ставлення студентів до дистанційного навчання з використанням засобів ІТ і можливостей
використання ІТ у процесі вивчення іноземної мови (мотиваційний компонент готовності), а також
рівень знань, умінь та навичок студентів із застосування інформаційних технологій і комп’ютерної
техніки, навичок та умінь самостійної роботи в умовах віддаленості від вузу і викладача,
сформованість інформаційної культури (когнітивний та операційний компоненти).
Аналіз результатів опитування, анкетування, спостережень дозволяє говорити про наявність
певного інтересу до дистанційного навчання, до комп’ютерних технологій у більшості студентів.
Однак ті ж дані свідчать про те, що не всі студенти вірять у ефективність вивчення іноземної мови
дистанційно із застосуванням ІТ. Про свій постійний інтерес до застосування НІТ у вивченні
іноземної мови засвідчили 48% опитаних. Майже 46% опитаних отримують позитивні емоції від
роботи з комп’ютером. З іншого боку, майже половина студентів сумніваються у можливості
застосування комп’ютерних технологій у вивченні іноземної мови або зовсім її заперечують. На
запитання, як упливає комп’ютер та засоби НІТ на процес навчання, 25% опитаних указали на те, що
комп’ютер збільшує навчальне навантаження й обсяг навчального матеріалу, 59% – економить час і
дозволяє працювати більш ефективно, 66% – збільшує доступ до інформації. 84% опитаних до
початку навчання у ВНЗ мали регулярний досвід роботи з комп’ютерною технікою, 12% студентів
охарактеризували цей досвід як епізодичний, 4% – досвіду роботи з комп’ютером не мали. 62%
опитаних мають регулярний доступ до Інтернет, 29% – за необхідності знайдуть таку можливість, 9%
студентів не упевнені, що зможуть знайти регулярний доступ до всесвітньої мережі.
Результати анкетування та опитування свідчать про те, що більшість студентів мають достатні
навички володіння комп’ютером і засобами ІТ (67%). Лише 10% студентів зазначають, що
недостатньо володіють цими навичками, але бажають їх удосконалювати. 52% студентів уважають
дистанційне навчання таким же ефективним, як і традиційне; 26% уважають його більш ефективним,
оскільки вони можуть навчатися за власним темпом і графіком і поєднувати навчання з роботою.
Решта, 22% студентів, обрали дистанційну форму навчання лише тому, що не мають змоги регулярно
відвідувати заняття, або тому, що оплата за навчання менша, ніж на інших формах (очних чи
заочних). 75% студентів схильні продовжувати навчання у випадку виникнення складних обставин
(дискомфорт через неможливість бачити і очно спілкуватися з викладачем і студентами; дефіцит
емоційної взаємодії між студентами, студентами і викладачем; почуття ізольованості, фрустрація,
паніка; невміння самостійно, без тиску з боку навчатись, невдоволення результатами свого навчання
тощо). 15% не впевнені або не можуть відповісти на це запитання, і 10% напевно не будуть
продовжувати навчання за умови виникненні складних обставин.
154

Л.Д. Бурковська. Дослідження стану готовності майбутніх учителів до дистанційного навчання

Результати експерименту також свідчать, що причиною утруднень студентів під час навчання,
зниження інтересу більшою мірою пояснюється невмінням організувати і здійснювати самостійне
навчання, правильно планувати свій час, а також вибирати основне у матеріалі для вивчення і
опрацьовувати великий обсяг інформації. І хоча 68% студентів не відчувають дискомфорту від того,
що не мають змоги бачити і безпосередньо спілкуватися з викладачем та іншими студентами,
здебільшого, причиною втрати інтересу до навчання, послаблення мотивації є те, що вони не завжди
вчасно або нерегулярно отримують допомогу викладача у разі необхідності або реакцію на виконане
завдання. Так, 83% студентів хотіли б мати змогу отримувати допомогу викладача упродовж усього
процесу навчання у разі виникнення труднощів. 11% така допомога чи роз’яснення потрібні на
початку навчального процесу, решті (6%) – у кінці навчання перед тестом, заліком, екзаменом.
На запитання, що, на думку студентів, могло б покращити навчальний процес, 68% відповіли, що
бажали б мати можливість обмінюватись інформацією зі своїми колегами по навчанню і з
викладачем, 72% хотіли б отримувати аналіз і роз’яснення їх помилок упродовж тижня після
надсилання виконаної роботи, 56% надають перевагу більшій кількості обговорень і дискусій із
складних питань, 45% бажають мати більше взаємодій із колегами по навчанню. Після урахування
мотиваційного, когнітивного та операційного компонентів до "низького рівня" сформованості
готовності до навчання дистанційно" умовно ми віднесли 27% студентів, до "середнього рівня" 65%
студентів і до "високого" – 8% студентів.
Отже, результати експерименту свідчать про те, що у більшості студентів сформоване позитивне
ставлення до дистанційного навчання, наявна психологічна готовність до навчання у нових умовах
без можливості бачити і безпосередньо спілкуватися з викладачем, здебільшого сформовані уміння та
навички самостійної роботи, у тому числі і за допомогою комп’ютера та ІТ, окрім того, вони
вважають ІТ ефективним засобом у вивченні іноземної мови. Однак більшість студентів уважають,
що наявне навчально-методичне забезпечення не завжди є ефективним для самостійного вивчення
матеріалу, а невчасна або нерегулярна реакція чи відповідь викладача на запитання, відсутність або
недостатній аналіз чи роз’яснення помилок у відповідях призводить до втрати інтересу,
психологічних розладів і бажання припинити навчання. Значна кількість студентів хоче мати
можливість обмінюватись інформацією зі своїми колегами. Причини неефективності дистанційного
навчання, труднощі в організації самостійної роботи студентів зумовлені незнанням ефективних
прийомів засвоєння знань, невмінням самостійно використовувати здобуті знання для аналізу
конкретних ситуацій, безсистемністю знань про культуру розумової діяльності, а також недостатність
умінь і навичок самоорганізації й самоаналізу цієї діяльності, мінімальною психічною активністю
студентів.
Перспективи подальших досліджень полягають у розробці технології підготовки майбутнього
вчителя в умовах дистанційного навчання.
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Бурковская Л.Д. Исследование состояния готовности будущих учителей к дистанционному
обучению.
В статте исследована структура готовности студента к дистанционному обучению на базе новых
информационных технологий. Определены уровневые, критериальные характеристики этой
готовности.
Burkovska L.D. The Investigation of Readiness of Future Teachers for Distance Learning.
The structure of students’ readiness for distance learning on the basis of new technologies is investigated.
The levels and criteria of this readiness are defined.
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(Житомирський інститут підприємництва та сучасних технологій)
ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
У статті розгляуто різноманітні моделі компетенцій майбутніх економістів.
Ринкові відносини, інтеграція країни у міжнародне співтовариство, всебічна інформатизація
суспільства потребують підвищення якості й рівня економічної діяльності підприємств та організацій.
Це обумовлюює нові, більш жорсткі вимоги, які висуваються до фахівців у сфері фінансової,
виробничої та господарської діяльності. В умовах економічної нестабільності чимало молодих людей
обирає економічну спеціальність, кар′єру підприємця. Такий вибір певною мірою сприяє досягненню
свободи і незалежності, підвищенню самоооцінки, дозволяє реалізувати власний творчий потенціал.
Однак досягти успіху у професійній кар'єрі можливо лише за умов конкурентоспроможності
випускника на ринку праці. Отже, сьогодні, одним із першочергових завдань системи професійної
освіти є підготовка конкурентоспроможного фахівця, який має високий рівень професійної
компетентності.
Процес підготовки сучасного фахівця має визначатися стратегічними напрямками розвитку
світової освіти [1]. Так, у доповіді заступника директора Департаменту освіти, культури і спорту Ради
Європи М. Стобарта окреслено 5 ключових компетенцій:
1) політичні й соціальні компетенції, такі як здатність брати на себе відповідальність, брати участь
у спільному прийнятті рішень, регулювати конфлікти ненасильницьким шляхом, брати участь у
функціонуванні та у поліпшенні демократичних інститутів;
2) компетенції, що стосуються життя в суспільстві, які повинні перешкоджати виникненню
расизму або ксенофобії. Освіта повинна озброїти молодь такими міжкультурними компетенціями, як
повага один до одного, здатність жити з людьми інших культур, мов, релігій;
3) компетенції, що стосуються володіння усним і письмовим спілкуванням. Вони настількі
важливі в роботі та суспільному житті, що тим, хто ними не володіє, загрожує виключення із
суспільства. До цієї групи компетенцій належить володіння декількома мовами, значення якого все
більше зростає;
4) компетенції, пов'язані з виникненням інформаційного суспільства. До них належать: володіння
новими технологіями, уміння їх застосовувати, розуміти їх сильні і слабкі сторони, здатність
критично осмислювати інформацію та рекламу, яку поширюють ЗМІ;
5) здатність навчатися протягом життя як основа безперервної підготовки у професійному
плані, а також в особистому й суспільному житті.
У проекті "Tuning Educational Structures in Europe" [2] "Розбудова освітніх структур у Європі" на
основі головних цілей загальної освіти, соціального досвіду та досвіду особистості, а також основних
видів діяльності учнів (студентів) визначено перелік ключових освітніх компетенцій, що дозволять
опанувати соціальний досвід, здобути навички життя і практичної діяльності в сучасному суспільстві.
За робочою класифікацією вони були розділені на три категорії: інструментальні, міжособистісні й
системні.
Інструментальні, які включають когнітивні здатності, здатність розуміти й використовувати ідеї;
методологічні здатності, здатність розумно управляти навколишнім середовищем, організовувати час,
розробляти стратегії навчання, приймати рішення і розв‘язувати проблеми; технологічні вміння,
уміння використовувати техніку, комп'ютерні навички і здатності інформаційного керування;
лінгвістичні вміння, комунікативні компетенції. Конкретизований набір уключає: здатності до аналізу
й синтезу; здатність до організації і планування; базові загальні знання; базові знання за професією;
комунікативні навички рідною мовою; елементарні комп'ютерні навички; здатність отримувати й
аналізувати інформацію із різних джерел; здатність вирішувати проблеми; здатність приймати
рішення.
Міжособистісні, тобто індивідуальні здатності, пов'язані з умінням виражати почуття й
відносини, критичним осмисленням і здатністю до самокритики, а також соціальні навички, пов'язані
із процесами соціальної взаємодії та співробітництва, умінням працювати у групах, брати соціальні й
етичні зобов'язання. Набір міжособистісних навичок включає: здатність до критики й самокритики;
здатність працювати в команді; міжособистісні навички; здатність працювати в міждисциплінарній
команді; здатність узаємодіяти з експертами в інших предметних областях; здатність сприймати
міжкультурні розходження; здатність працювати у міжнародному контексті; прихильність до етичних
цінностей.
Системні, тобто сполучення розуміння, відношення та знання, які дозволяють сприймати, яким
чином частини цілого співвідносяться один з одним і оцінювати місце кожного із компонентів у
© Горобець С.М., 2005
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системі, здатність планувати зміни з метою вдосконалювання системи та конструювати нові системи.
Системні компетенції включають: здатність застосовувати знання на практиці; дослідницькі
здатності; здатність до навчання; здатності до адаптації у нових ситуаціях; здатність до генерації
нових ідей (творчості); здатність до лідерства; розуміння культур і звичаїв інших країн; здатність
працювати автономно; здатність до розробки і керування проектами; здатність до ініціативи і
підприємництва; відповідальність за якість; воля до успіху.
Професійна компетентність майбутнього спеціаліста формується на засадах теоретичних знань,
практичних умінь, значущих особистісних якостей та життєвого досвіду, що зумовлює готовність
фахівця до виконання професійних обов‘язків та забезпечує високий рівень його самоорганізації.
Зміст цього поняття обумовлюється багатьма факторами, зокрема, рівнем розвитку техніки, науки,
економіки, освіти; процесами, які відбуваються в суспільстві; суспільним замовленням.
Слід зазначити, що в сучасних умовах документом, який містить професійні вимоги до підготовки
фахівців різноманітних спеціальностей, є освітньо-кваліфікаційна характеристика [3]. У цьому
документі визначено цілі освітньої та професійної підготовки майбутнього спеціаліста, зміст освіти,
місце фахівця у структурі господарства держави, вимоги до його компетентності та інших соціально
значущих властивостей і якостей.
Зміст професійної діяльності фахівця-економіста з’ясовано на основі алгоритму опису професії за
Є.О. Клімовим [4]. Тут виявляються такі аспекти, як предмет професійної діяльності (людина, знакова
система, техніка, художні образи), цілі професійної діяльності (перетворююча, тобто організація і
проведення виховного процесу, гностична, винахідницька, власного розвитку та ін.), засоби
професійної діяльності (функціональні, тобто мовлення, міміка, зір, слух тощо, теоретичні, тобто
знання, способи мислення, мобільні або стаціонарні технічні засоби та ін.), умови професійної
діяльності (підвищена моральна відповідальність, екстремальні умови, робота на відкритому повітрі,
в умовах побутового мікроклімату та ін), особливості професійної діяльності (поліфункціональний
характер діяльності, вишукані відносини, зустрічі зі відомими людьми, відрядження, завершений
результат професійної діяльності та ін.).
Змістом діяльності економіста може бути здійснення економічного аналізу господарської
діяльності організації, розробка заходів щодо забезпечення режиму економії, підвищення
ефективності робіт, виявлення резервів, попередження збитків і непродуктивних витрат, більш
раціональне використання усіх видів ресурсів. Фахівець-економіст виконує розрахунки матеріальних,
трудових і фінансових витрат, необхідних для здійснення робіт (послуг), здійснює дослідження і
розробки в освоєнні нової техніки й технології. Рівень спілкування помірний за інтенсивністю.
Майбутній економіст має бути підготовленим до виконання професійних функцій за одним із
видів економічної діяльності за "Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 00996", затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 № 441: діяльність у сфері
інформатизації; дослідження та розробки; послуги, що надаються переважно юридичним особам;
здавання під найм без обслуговуючого персоналу; державне управління загального характеру в
економічній та соціальній галузі; діяльність, віднесена до компетенції держави; оптова торгівля і
посередництво у торгівлі; спеціалізована роздрібна торгівля комп’ютерами, стандартним програмним
забезпеченням та пристроями для зняття інформації із каналів зв’язку; громадська діяльність;
фінансова діяльність; операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам;
державне управління; колективні, громадські та особисті послуги.
Відповідно до первинних посад, які може обіймати економіст, він підготовлений виконувати
наступні функції: обліково-аналітичну, нормопроектну, організаційну, контрольну, експлуатаційнотехнологічну, інформаційну, планову. Фахівець-економіст повинен мати здатності розв’язувати
проблеми і завдання соціальної діяльності, зокрема:
1) організовувати власну діяльність;
2) здійснювати саморегулювання поведінки та вести здоровий спосіб життя;
3) провадити соціологічні дослідження;
4) ураховувати суспільні відносини та політичні переконання у процесі діяльності;
5) здійснювати ефективне ділове спілкування;
6) ураховувати основні економічні закони у процесі професійної діяльності;
7) ураховувати правові засади у професійній діяльності;
8) ураховувати процеси соціально-політичної історії України у професійній діяльності;
9) ураховувати моральні переконання та смакові уподобання у процесі безпечної та ефективної
діяльності;
10) застосовувати закони формальної логіки у процесі інтелектуальної діяльності;
11) забезпечувати екологічно збалансовану діяльність;
12) здійснювати екологічний аналіз заходів (інновацій) у галузі діяльності;
13) забезпечувати необхідний рівень індивідуальної безпеки в разі виникнення типових
небезпечних ситуацій;
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14) орієнтуватися у сучасних концепціях наукових знань;
15) орієнтуватися в історичному спадку економічних шкіл і теорій.
Згідно із деякими дослідженнями [5], існують чотири моделі (способу) визначення компетенцій:
а) засновані на параметрах особистості; б) засновані на діяльності та на виконанні завдань;
в) засновані на виконанні виробничої діяльності; г) засновані на управлінні результатами діяльності.
Мета створення моделі залежить від того, для вирішення яких завдань і в якій ситуації вона буде
використана (спеціальні й загальні моделі, моделі для лінійних менеджерів та ін.). Модель
компетенції – це зведення знань, умінь, навичок співробітників, що дозволяють їм бути успішними на
конкретній посаді. Вона уніфікує вимоги до співробітників і створює єдині стандарти
функціонування, основу для оцінки і просування працівників.
Наведемо приклади моделей компетенцій світових стандартів (базові типи компетенцій) [6].
Модель SHL (міжнародні стандарти керування – фахівець, менеджер, керівник групи) виділяє
наступні типи компетенцій:
підприємницькі якості (бізнес, творчий підхід, рішучість, стратегія);
якості керівника (лідерство, планування й організація, орієнтація на якість,
переконливість);
професійні якості (спеціальні знання, аналіз і вирішення проблем, усна й письмова
комунікація);
особисті якості (міжособистісне розуміння, гнучкість, стабільність, особиста
мотивація).
Модель S. Whiddett & S. Hoolyforde (розробка моделі компетенцій на матеріалах компанії) виділяє
такі типи компетенцій: розвиток бізнесу (особистий розвиток, генерування й обґрунтування ідей);
досягнення результатів (планування, чіткість менеджменту, постановка цілей); аналіз – робота з
інформацією (аналіз і прийняття рішень); люди (робота в команді, вплив, керування відносинами).
Модель Society for Human Resource Management (модель для керування колективом) виділяє
наступні типи компетенций: знання бізнесу; персональна дієздатність; стратегічний внесок; практичні
навички та володіння технологіями менеджменту.
Модель "Корпоративні фінансові технології" виділяє такі типи компетенцій: системне мислення;
прийняття рішень; орієнтація на результат; аналітичні здатності; креативність; гнучкість, швидка й
адекватна реакція; здатності до навчання; організаторські здібності; делегування повноважень; уміння
планувати час; управляти проектами; працювати в команді; переконувати, відстоювати думку; уміння
слухати інших, підтримувати зворотний зв′язок; навички проведення презентацій і переговорів;
здатність ретранслювати знання й навички.
Отже, професійна освіта повинна формувати сучасного фахівця як цілісну особистість, яка має
цілу низку спеціальних та загальнолюдських якостей. Компетентність фахівця не обмежується суто
професійними рамками; розвинена особистість має володіти всіма головними компетентностями.
Аналіз вищенаведених моделей та освітньо-кваліфікаційної характеристики свідчить, що модель
компетентності економіста повинна складатися із багатьох компонентів: фахового, інтелектуального,
творчого, морального, комунікативного, інформаційного, вольового.
Це питання потребує подальшої теоретичної розробки та практичної апробації.
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РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ
ФАКУЛЬТЕТІВ ДО ВИХОВАННЯ УЧНІВ
У статті представлено теоретичне обґрунтування системного підходу до розробки методичної
системи підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у
лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю.
У сучасних умовах розвитку системи освіти є потреба оновлення підготовки майбутніх учителів.
Один із перспективних напрямів підготовки майбутнього вчителя початкових класів до виховання
гуманних взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю –
використання методичної системи в навчальному процесі вищого закладу освіти.
У статті представлено використання системного підходу для обґрунтування розробленої
методичної системи підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних
взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю.
Системний підхід набув значного поширення в багатьох сучасних наукових розробках
(І.В. Блауберг, В.П. Кузьмін, В.М. Садовський, Б.С. Українцев, І.Т. Фролов, Е.Г. Юдін). У сучасній
теорії пізнання поняття "система" є загальнометодологічним. Системний підхід являє собою метод
наукового пізнання. Принцип системності, за твердженням В.П. Кузьміна, в загальному вигляді
означає, що явище об’єктивної дійсності, яке розглядається з позицій закономірностей системного
цілого і взаємодії складових його частин, утворює особливу гносеологічну призму або особливе
"вимірювання" реальності. У роботах філософів І.В. Блауберга, В.Н. Садовського, А.І. Уємова,
Б.С. Українцева, Е.Г. Юдіна та інших глибоко проаналізовано різноманітні визначення поняття
"система", розглянуто специфіку системного дослідження і вимоги, яким це дослідження повинно
відповідати, представлено поняттєвий апарат. У публікаціях з цього питання яскраво виражені два
напрями: загальнотеоретичний (методологічний) та прикладний, який використовується в
дослідженнях конкретних галузей знань (М.М. Амосов, Б.Г. Ананьєв, П.П. Анохін, В.П. Кузьмін).
Вагомими і цінними матеріалами з методології педагогіки є теоретичні роботи Ф.Ф. Корольова,
який першим визначив важливість системного підходу до вивчення та практичного впровадження
педагогічних явищ. Він виділив у педагогічних системах ознаки, притаманні великим системам:
цілісність, взаємозв'язок із зовнішнім середовищем. Цілісність полягає в тому, що частини складної
педагогічної системи служать загальній меті. Їх взаємодія та взаємопроникнення – об’єктивна
необхідність, яка виключає розрив цих частин. Взаємозв’язок полягає в тому, що зміна одного
параметру призводить до зміни інших. Зв’язок із середовищем виражається, на думку
Ф.Ф. Корольова, в тому, що педагогічна система – це складова середовища, її елемент, який включає,
у свою чергу, елементи більш низького порядку [1].
Ф.Ф. Корольов визначив необхідність використання системного підходу в педагогіці. Пізніше
С.І. Архангельський, А.А. Братко, М.С. Дмитрієва, Т.В. Жук, Т.А. Ільїна, Н.Ф. Тализіна показали
приклади застосування системного підходу до аналізу педагогічних явищ, але вчені не обґрунтували
поняття "педагогічна система", її "компоненти", "зв’язки".
Системний підхід до характеристики педагогічних явищ вимагає: по-перше, розробку поняття
"педагогічна система"; по-друге, побудову теоретичної моделі педагогічних систем; по-третє,
доведення продуктивності запропонованої теоретичної моделі (тут "працюють" методи математичної
статистики).
Педагогічну систему можна визначити як взаємозв’язок структурних і функціональних
компонентів, які підпорядковані цілям формування в особистості учня готовності до самостійного,
відповідального й продуктивного розв’язання завдань у подальшій системі.
Структурний компонент педагогічної системи – це основні базові характеристики педагогічних
систем, сукупність яких, власне, утворює ці системи та відрізняє від усіх інших (непедагогічних)
систем.
Проаналізуємо процеси створення педагогічних систем:
1. Педагогічні системи створюються там і тоді, де і коли виникає потреба суспільства у
вихованні або навчанні, певної підготовки своїх членів різних вікових категорій. Педагогічні системи
різняться між собою цілями, разом з тим їх об’єднує загальна мета передача знань, досвіду, виховання
певних якостей особистості, поведінки, взаємин. Таким чином, педагогічна мета – важливий
компонент будь-якої педагогічної системи.
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2. Педагогічна система виникає тоді, коли в суспільстві накопичені певні знання, які повинні
засвоїти ті чи інші групи людей. Таким чином, знання – важливий компонент будь-якої педагогічної
системи.
3. Педагогічна система може виникнути тільки тоді, коли знайдені засоби досягнення певних
цілей, тобто повинні бути знайдені засоби, форми і методи педагогічної взаємодії. Отже, наявність
специфічних засобів педагогічної комунікації – обов’язковий компонент будь-якої педагогічної
системи.
4. Будь-яка педагогічна система може виникнути лише при наявності якогось контингенту
людей, які мають потребу в певній підготовці, освіті або вихованні. Очевидно, учні – обов’язковий
компонент будь-якої педагогічної системи.
5. Педагогічна система може виникнути лише в тому випадку, якщо є педагоги, які
відповідають цілям системи, які володіють засобами комунікації, певними знаннями (в тому числі і
психологічними) про об’єкт педагогічної взаємодії. Таким чином, наявність педагогів – обов’язковий
компонент будь-якої педагогічної системи.
Усі ці компоненти є необхідними і достатніми для створення педагогічні системи. За умови
виключення будь-якого з них системи немає.
Щоб сказати, чим одна педагогічна система відрізняється від іншої або що між ними спільного,
треба провести порівняння в п’яти компонентах. Вони різняться цілями, змістом навчально-виховної
роботи, засобами педагогічної комунікації, віком, рівнем підготовки та складом учнів, рівнем
кваліфікації педагогів.
Педагогічні системи (дитячий садок, школа, ПТУ, технікуми, армія, ВНЗ) – цілісні утворення, які
мають свою історію, етапи розвитку, свої традиції, наступність у роботі, взаємодію частин системи.
Кожна з названих педагогічних систем є елементом системи більш високого порядку: дитячий
садок – елементарна ланка в системі загальноосвітньої підготовки, загальноосвітня школа – елемент
системи професійної підготовки, ПТУ і технікуми – елементи системи середньої технічної освіти. Уся
сукупність навчально-виховних закладів, у яку входить складна ієрархія педагогічних систем,
утворює систему народної освіти. Кожна педагогічна система включає в себе системи більш низького
порядку (ПдС –підсистема): групи дитсадка, класи в школах і ПТУ, курси в технікумах та ВНЗ.
Кожна навчальна дисципліна, у свою чергу, може розглядатися як педагогічна система, що входить у
систему "клас", "курс".
Ієрархія педагогічної системи не обмежена. У міру розвитку суспільства змінюються,
розвиваються і самі педагогічні системи, народжуються нові факультети, курси, нові навчальні
дисципліни, кафедри, спеціалізації. Щоб привести систему народної освіти у відповідність до нових
вимог, необхідно внести зміни в усі структурні елементи педагогічної системи. Незважаючи на
демократизацію управління системи народної освіти в умовах перебудови, проблема контролю,
оцінки, удосконалення педагогічної системи не знімається. Більше того, процеси удосконалення
системи народної освіти повинні прискорюватися.
Структурні елементи педагогічної системи, сукупність яких утворює наявність педагогічної
системи, – це елементи, найбільш чутливі до виникнення та подолання основної суперечності освіти.
Приведення їх у відповідність до нових вимог науково-технічного прогресу і дозволяє розв'язати
основні протиріччя освіти. Н.В. Кузьміна виділяє їх на основі аналізу історії розвитку освіти в
переломні епохи історії суспільства, аналізу нововведень у розвитку освіти видатними педагогами
минулого та порівняльного дослідження діяльності педагогів сьогодення.
Отже, педагогічна система утворює п’ять структурних елементів:
1. Цілі (Ц), заради яких вона створюється.
2. Знання (З), які є засобом реалізації очікуваних цілей.
3. Засоби комунікації (ЗК), тобто засоби, методи, форми впливу на учнів, що забезпечують
досягнення передбачуваних цілей.
4. Учні (У), заради яких створюється ПС, в особистісній і діяльнісній сферах яких повинні
відбутися зміни за час виховання.
5. Педагоги (П) – основні носії знань про Ц, З, С.К, У й про себе, які володіють мистецтвом такої
організації навчально-виховного процесу, творчим результатом якого є формування в особистості
учня очікуваних якостей.
Деякі дослідники в ролі самостійних компонентів педагогічної системи виділяють ще умови і
результат ПС. Умови визначаються цілями, які стоять перед системою, і відповідністю їм змісту,
засобів діяльності, кваліфікації педагогів і підготовленості учнів. Результат пов’язано з
новоутвореннями в системі знань, умінь, навичок, світогляду, особистості учнів. Кузьміна Н.В.
називає цей результат психологічним, який залежить від навчальних планів, програм, підручників,
навчальних посібників, книжок, також від якості уроків, лекцій, семінарських, практичних занять.

160

Т.П. Москвіна. Розробка методичної системи підготовки студентів педагогічних факультетів
до виховання учнів

Кожна педагогічна система розрахована на певний строк функціонування, тобто на цикл навчання.
У процесі досягнення цілей носіями структурних компонентів системи стають люди, у діяльності
яких структурні компоненти вступають у складну взаємодію, утворюючи тим самим функціональні
компоненти ПС.
Функціональні компоненти педагогічної системи – це стійки базові зв’язки основних структурних
компонентів: між вихідним станом структурних елементів ПС і кінцевим передбачуваним
результатом. У педагогічних системах виділяються аналітичний, проективний, конструктивний,
комунікативний, організаторський функціональні компоненти.
Функціональні компоненти характеризують педагогічну систему в дії, коли кожен з виділених
структурних компонентів у колективній, груповій, індивідуальній діяльності вчителів або студентів
входить у нові відносини з іншими та підпорядковує їх взаємодію собі. Кожен із функціональних
компонентів має свою специфіку у педагогічному процесі. Функціональні компоненти перебувають у
тісному взаємозв’язку, спільному для всіх учасників педагогічного процесу.
Виділяючи педагогічну систему, треба вирішити, що є ціле (система) і частина, тобто підсистема
(ПдС). Крім того, потрібно з’ясувати, з якими структурними і функціональними компонентами
педагогічної системи вона пов’язана і як виміряти ці прямі й обернені зв’язки. У ролі цілісної
педагогічної системи можна розглядати систему народної освіти і частину її (ПдС) – систему
професійної підготовки. У свою чергу, в ролі цілісної ПС можна розглядати всю систему навчання і
виховання і її підсистему (ПдС) – виховання гуманних взаємин учнів початкових класів у лікувальнооздоровчих закладах зони радіологічного контролю [2: 4].
Структурні та функціональні елементи педагогічної системи – це елементи найбільш значущі, які
зумовлюють досягнення очікуваного кінцевого результату: що повинно бути закладено в самій
педагогічній системі, у всіх її підсистем, щоб кінцевий і проміжний результати були позитивними.
Таким чином, методичну систему, яка є підсистемою педагогічної, ми розглядаємо як
взаємозв’язок структурних і функціональних компонентів, що підпорядковані цілям формування в
особистості учня готовності до самостійного, відповідального й продуктивного розв’язання завдань у
майбутній життєдіяльності, а гуманні взаємини учнів та підготовку студентів до виховання гуманних
взаємин як певні системи, які мають кінцеву множину характеристик, визначені функції, цілі, склад,
структуру.
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КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ МЕДКОЛЕДЖУ: ПІДХОДИ
ДО ФОРМУВАННЯ
У статті проаналізовано підходи до формування комунікативної культури майбутніх працівників у
площині гуманістичної парадигми особистісно орієнтованого виховання.
У складних умовах розбудови української держави, реформування освіти, формування
особистості, її духовних, інтелектуальних, етичних і професійних якостей привертають увагу
чималого загалу науковців. Думка про те, що на освітні заклади різних рівнів акредитації
покладаються лише завдання, пов'язані з навчанням майбутніх спеціалістів, сьогодні довела свою повну
непридатність як така, що не враховує нову соціокультурну світову тенденцію.
Виховання – це складний процес, спрямований на забезпечення індивідуального підходу до кожної
особистості, який ґрунтується на суб'єкт-суб'єктній взаємодії вихователя і вихованця, спонукаючи
останнього до активності, прояву творчої ініціативи, засвоєння багатогранної культури людства,
перетворення зовнішніх норм у внутрішні надбання. Про яку б сферу людської діяльності ("людина –
держава", "людина – суспільство", "людина – природа", "людина – техніка", "людина – людина") не йшлося,
слід зазначити, що утвердження взаємин викладачів і студентів залежить від цілеспрямованої й
відповідальної їх взаємодії, яка ґрунтується на розвиненій комунікативній культурі. Остання є
консолідуючим началом та регулятором поведінки, гарантом шанобливого ставлення й розуміння, терплячості
і взаємоповаги. Отже, комунікативна культура постає як один із механізмів гармонізації особистих
і громадських інтересів.
Аналіз найважливіших сфер людської діяльності (трудова діяльність, спілкування, пізнання та
інші) засвідчує, що форми і методи трудової діяльності засвоюються людиною протягом багатьох
років, а цілеспрямоване засвоєння комунікативної культури зростаючою особистістю здійснюється не
всіма категоріями людей, а найактивніше – дітьми та молоддю. На жаль, при цьому фактор
формування гармонійної особистості часто ігнорується і не береться до уваги. Звідси мистецтву
комунікації, взаємодії індивідів, спілкування навчають, в основному, лише в закладах освіти з певних
професій.
Між тим часто відзначається нестача інтелектуальної, психологічної і соціальної здатності до
налагодження контактів з іншими людьми та засвоєння способів практичної реалізації цієї здатності, зокрема
і в медичних навчальних установах. Така здатність передбачає пізнання людини людиною, пізнання кожним
самого себе, що, у свою чергу, і постає впливовим засобом формування у людини адекватного ставлення до
інших індивідів і до самої себе. Загальною характерною ознакою комунікативної культури постає її моральна
спрямованість, моральна культура людей, що розкривається в процесі спілкування, комунікації
(людяність, доброзичливість, дружелюбність, взаємоповага та ін.). Саме це і привертає увагу багатьох
учених до проблеми формування комунікативної культури, зокрема і серед студентської молоді
медичних закладів.
Зазначимо, що ця проблема знайшла своє відображення у вітчизняній філософії (В. Шинкарук,
В. Андрущенко, В. Бичко, Л. Сохань, В. Кремень, О. Забужко), у психології (К. АбульхановаСлавська, І. Бех, І. Зязюн, О. Киричук, М. Боришевський), у педагогіці (Н. Ничкало, М. Євтух,
О. Сухомлинська, А. Бойко, О. Пехота, Г. Васянович, В. Сухомлинський, А. Макаренко).
Переважна більшість учених вважає, що комунікативна культура неможлива без співпереживання,
без включення до свого внутрішнього світу цінностей, поглядів, почуттів іншої людини. Осмислюючи
причини тих чи інших учинків, поглядів, оцінок інших людей, особистість починає глибше осягати себе, свої
чесноти й вади. Порівнюючи себе з іншими, людина збагачується осягненням складного внутрішнього світу
інших людей, їхніх моральних якостей, стилю і манер поведінки.
Зазначимо, що комунікація є однією з фундаментальних, найвищих особистих і соціальних потреб
людини. За нашими лонгетюдними спостереженнями, чимало студентів медичного коледжу відчуває
певні труднощі у налагодженні взаємин з іншими людьми, у досягненні адекватного взаєморозуміння (що
може призвести у подальшому до непорозуміння між медпрацівником та пацієнтом).
Отже, недостатня розробка проблеми формування комунікативної культури студентів медичних
коледжів та практична потреба спричинили написання цієї статті, завданням якої є пошук підходів до
формування комунікативної культури у майбутніх медпрацівників.
Доречно зазначити, що комунікативна культура є багатоплановим явищем установлення і розвитку
контактів між людьми, що передбачає обмін інформацією, певну тактику і стратегію взаємодії,
сприймання і взаєморозуміння між суб'єктами спілкування.
© Поплавська С.Д., 2005
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Загалом така культура є консолідуючим елементом, виступає регулятором поведінки, гарантом
шанобливого ставлення особистості до інших, розуміння їх, терплячості та взаємоповаги. Отже, вона тим
самим слугує одним із механізмів гармонізації особистих і громадських інтересів.
Формування особистості студента як суб'єкта відносин є необхідністю і передбачає засвоєння
комунікативної культури, оскільки юнацький вік є сенситивним для розвитку й утвердження цього
особистісного новоутворення. Отже, саме в процесі спілкування майбутні медпрацівники, отримуючи досвід
взаємодії з іншими людьми, усвідомлюють себе через порівняння з ними, розвиваються
інтелектуально і тим самим у результаті взаємного збагачення інформацією, зміцнюють власні наукові,
світоглядні, етико-естетичні погляди і переконання у прогресивному зростанні.
Визначальним у вихованні комунікативної культури юнаків та дівчат є зміцнення, насамперед,
моральних основ: поваги до людей, доброзичливості, толерантності, чуйності, скромності, почуття
власної гідності. Саме формування у студентів ввічливості і тактовності як стійких рис особистості,
ознайомлення їх із соціальними нормами поведінки, вироблення звички дотримання цих норм постає одним
із конкретних завдань формування комунікативної культури [1: 356].
За І. Тимченком, комунікативна культура – це цілісне динамічне утворення, що забезпечує адаптацію
та самореалізацію особистості в сучасному суспільстві. До її компонентів він відносить мовленнєву
культуру та культуру спілкування. Культура мовлення є інструментом самореалізації особистості в
контактах з іншими людьми. Разом із формуванням наукового світогляду для самовизначення і розвитку
ціннісно-смислової сфери в юнацькому віці здійснюється перехід до вищих рівнів мовлення. На думку
М. Заброцького, мовлення удосконалюється за змістом та структурою, розширюється активний та
пасивний словник, удосконалюються мовні засоби усного і писемного висловлювання думок, і тим самим
формуються вміння точно висловити думку абстрактного характеру для користування усним мовленням як
засобом спілкування. Перші зміни спостерігаються в динаміці та структурі внутрішнього мовлення. У
результаті цього здійснюється перехід від розгорнутого до скороченого внутрішнього мовлення [2].
Домінантними у формуванні комунікативної культури, зокрема у студентів медичного коледжу, є
насамперед розвиток психологічних і розумових здібностей, які широко проявляються у процесі
комунікації; допомога в оволодінні засобами комунікації, а також зміцнення соціальних установок,
необхідних для адекватного успішного спілкування з іншими людьми.
У ситуації спілкування образ іншої людини виникає як результат комунікації й виконує функції його
регулятора. Зміст цього образу та його регулятивне значення зумовлені особливостями взаємодії в конкретній
ситуації, а ці ситуації визначаються характером і результатом діяльності. Людина тим самим постає перед
студентами не тільки як суб'єкт певного віку, статі, а насамперед як особистість, яка має певні
характерологічні якості, емоційні, вольові та інтелектуальні риси. Характеристика властивостей іншої людини
уявляється студентам не безпосередньо, як, скажімо, зовнішній вигляд. Виявлення цих властивостей іншої
людини становить головне завдання міжособистісного розуміння студентами.
Розуміння іншої людини потребує певного ступеня розвитку уяви, що дає студенту змогу подумки
посісти місце партнера по спілкуванню. Студентські роки вважають третім світом, що існує між дитинством та
дорослістю. У цей час молоді люди виявляються на порозі зрілого дорослого життя і дивляться на теперішнє з
позиції майбутнього, шукають смисл свого життя. Цей пошук відображається у потребах і мотивах юнаків та
дівчат [3].
Після закінчення медичного коледжу студенти мають бути психологічно готовими до дорослого життя.
Поняття "психологічної готовності" передбачає у цьому випадку наявність потреб та здібностей, що
дозволяють випускнику найповніше реалізувати себе у майбутній професійній діяльності, у громадському та
сімейному житті. Це, по-перше, потреба у спілкуванні з іншими людьми, потреба та здатність творчо
працювати; по-друге, вміння критично мислити, орієнтуватися у різноманітних подіях, що відбуваються у
сучасному світі, які виступають у формі наукового, теоретичного світогляду; по-третє, наявність розвиненої
рефлексії, засобами якої забезпечується свідоме та критичне ставлення до себе. Сформувавшись, ці
якості утворюють психологічну базу для соціального та особистісного життя і майбутніх
медпрацівників.
Успішність спілкування, комунікації, взаємодії з іншими людьми пов'язана з емоційною
сферою студента медколеджу. Почуття, співчуття та співпереживання допомагають адекватному
розумінню інших людей. Уміння сприйняти почуття іншої людини як власні, здатність до емоційного
відгуку є необхідними складовими спілкування та специфічним засобом пізнання людини людиною.
У сьогоденні під комунікативними уміннями вчені розуміють знання, включені в певну діяльність;
застосування цих знань і навичок; володіння системою практичних і психічних дій; особисто
обумовлені дії; спосіб виконання дій; можливість виконувати дію; готовність свідомо і самостійно
розв'язувати те чи інше завдання. Сюди ж відносять і ансамбль особистих якостей людини, здатність
людини виконувати певну діяльність [4: 51].
Особливості комунікативних умінь полягають у тому, що вони забезпечують дії, які, по-перше,
повинні бути свідомо орієнтовані на зустрічний відгук; по-друге, крім реалізації предметного змісту, вони
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реалізують особливості; по-третє, вони є емоційно забарвленими і можуть здійснюватися тільки на
психічному рівні, не проявляючись зовні. Останнє особливо важливе у професійній діяльності
медпрацівника у гуманних взаєминах із пацієнтом.
Сучасні психологи Р. Гріфілд та І. Ют дослідили, що рівень розвитку комунікативних умінь молоді
є досить низьким, оскільки регулярний перегляд телепрограм привчає молодь до особливого стилю розмови,
а саме: молодь не використовує чітких посилань на предмет обговорення, мало пояснює, вірячи в те,
що співрозмовнику і так усе зрозуміло. Останні дослідження вчених-психологів у країнах ЄС засвідчують, що
кожна третя або четверта дитина страждає на затримку розвитку мовлення, особливо у шкільному віці. Це є
притаманним і українським школярам, що теж ускладнює формування вмінь у недалекому майбутньому.
У подальшому участь студентської молоді у комунікації визначається її статусом у колективі,
бажанням колективного загалу вступати з окремим його індивідом у взаємини, умовами, які створюються
старшокурсниками стосовно молодших тощо; а також внутрішніми факторами, до яких належать стан
кожного, окремі якості конкретного студента, коло умінь і навичок, необхідних для вдалої взаємодії та
комунікації. Серед внутрішніх факторів велика роль належить і тому, наскільки є розвиненими чи
нерозвиненими комунікативні якості особистості студента: комунікабельність, здатність розуміти іншого,
швидко орієнтуватися у ситуації взаємодії з іншими.
Зазначимо, що комунікабельна особистість досить легко, активно долучається до комунікації. У
зв'язку з цим перед нею відкриваються значно більші потенційні можливості. У таких студентів рідше
виникають конфлікти з однокурсниками, що дає їм можливість встановлювати тісніші дружні й товариські
стосунки з однолітками, оточуючими. Експериментальними дослідженнями доведено, що юнаки спочатку
вступають у контакти і лише потім у них з'являється духовний потяг один до одного, потреба у спілкуванні.
Дівчата ж, навпаки, спілкуються з тими, хто їм подобається з першого погляду, кому вони симпатизують.
Юнаки спілкуються частіше у великих компаніях, а дівчата в малих групах (два, три чоловіки) [5]. Саме ця
тенденція є домінантною у подальшому формуванні комунікативних умінь.
Загалом студент із достатньо розвиненою комунікативною культурою здобуває здатність творчо
ставитися до різноманітних ситуацій ділового та емоційного спілкування, з якими він зустрічається у
навчально-пізнавальній діяльності.
Окреслені ознаки комунікативної культури студентів медколеджу перебувають у тісній взаємодії, і
нехтування хоча б однією із них неможливе, особливо коли студент завершує своє професійне навчання.
Тому визначальним фактором, що виступає запорукою успіху майбутнього медпрацівника, є саме розвинена
комунікативна культура. Тому одним із важливих завдань викладачів є створення належних умов і сприяння
розвитку саме комунікативної культури студентів у реальному навчально-виховному процесі.
Загалом сукупність науково-професійних, моральних, естетичних і філософських знань, умінь, навичок,
якими оволодіває студент, його особисте, ціннісне ставлення до інших людей і до самого себе проявляється
у його діяльності, поведінці і спричиняється до утвердження культури. А чим вищою є загальна культура,
тим більше вона відображається у потребі спілкування і розвитку комунікативної культури. Особистість
майбутнього працівника з глибокими різносторонніми знаннями викликає не лише інтерес інших, а й бажання
спілкуватися з нею, тому що вона сама йде на контакт, шукаючи взаєморозуміння і способів
передачі своїх ідей та думок однокурсникам, старшим.
Предметом подальших пошуків можуть бути уточнення змістової структури комунікативної
культури студентів медичного коледжу та експериментальної її апробації.
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
ТА ПЕРШОКЛАСНИКІВ ШЕСТИРІЧНОГО ВІКУ
У статті порушено проблему виховання культури поведінки у дітей 6-7-го років життя в умовах
діяльності навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній
навчальний заклад".
Актуальність дослідження проблеми виховання культури поведінки дітей зумовлюється новою
соціокультурною ситуацією та протиріччям між проголошеним гуманізмом освіти й усе ще існуючим
авторитаризмом у вихованні особистості, між нагальною потребою в розробці особистісно
орієнтованих виховних технологій та ортодоксальними формами і методами виховання. Тому
завданнями пропонованої статті є виділення змістової структури культури поведінки дітей 6-7 років
життя, визначення її критеріїв та результатів формуючого експерименту.
У дослідженнях сучасних зарубіжних та вітчизняних учених проблема виховання культури
поведінки особистості розглядається переважно у таких аспектах: теоретико-методологічні засади
виховання культури поведінки (С. Анісімов, М. Бердяєв, М. Вебер, В. Малахов, В. Соловйов,
В. Франкл); особистісно орієнтований підхід до її виховання (І. Бех, А. Богуш, А. Бойко, О. Кононко,
В. Кузь, О. Савченко); особливості виховання культури поведінки на різних етапах онтогенетичного
розвитку (Ф. Алімов, Л. Артемова, В. Білоусова, О. Богданова, В. Горєва, О. Дейч, В. Нечаєва,
М. Левківський, С. Петеріна, Н. Хамська, А. Шемшурина та ін.); формування культури взаємин дітей
дошкільного і молодшого шкільного віку (Л. Артемова, А. Гончаренко, В. Киричок, Н. Хіміч,
О. Яницька); естетичні аспекти культурної поведінки (М. Волос, В. Дружинін, І. Зязюн, Л. Масол,
Н. Миропольська, А. Федь).
У філософії поняття "культура поведінки" особистості тісно пов’язується з поняттям "культура".
Сучасні філософи (С. Анісімов, М. Горлач, К. Леві-Строс, В. Межуєв, Е. Маркарян, І. Надольний,
Ж.-П. Сартр, Л. Сохань, В. Шинкарук та ін.) розглядають культуру як сферу становлення, розвитку і
соціалізації людини.
У соціології "культура поведінки" визначається як сукупність духовних цінностей, правил, норм,
що регулюють характер взаємин між людьми і слугують для того, щоб полегшити їхнє входження в
суспільство. Тим самим культура поведінки постає результатом успішної адаптації людини до умов
життя в суспільстві (Е. Дюркгейм, Е. Ериксон, Л. Козер, Р. Мертон, Т. Парсонс, П. Сорокін).
Основа етичного підходу до культури поведінки особистості (Т. Аболіна, Л. Волченко,
В. Дружинін, В. Єфименко, В. Малахов та ін.) полягає в тому, що будь-які вчинки людини
розглядаються у діалектиці добра і зла. Тому моральна поведінка оцінюється за принципом
"максималізації добра і мінімалізації зла", а критерієм її розвитку вважається якісна характеристика
моральних цінностей. Виходячи з цього, під культурою поведінки розуміють сукупність форм
повсякденних дій і вчинків людини, в яких віддзеркалюються моральні та естетичні поведінкові
норми (А. Гусейнов, О. Дробницький, І. Кон).
Оскільки життєдіяльність особистості включає як творчі, так і репродуктивні моменти, то у
структурі культури поведінки виокремлюють "особову" та функціональну форми, що не виключає їх
переплетення на практиці. На думку Т. Аболіної, Л. Волченко, В. Єфименко, якщо функціональна
форма спілкування регулюється етикетом, то "особова" форма не обмежується лише формальною
регуляцією, оскільки міжособистісні взаємини є динамічними і вимагають прояву спектру мотивів
поведінки: від потреби творити добро до прагматичного ставлення до інших. За такого підходу
культура поведінки є одночасно результатом і показником відповідності дій і вчинків людини
соціальним нормам поведінки.
В естетиці (В. Алексєєва, Д. Кучерюк, Т. Левчук, А. Шефтсбері) домінує думка про тісний зв’язок
категорій прекрасного, гармонійного з етичними категоріями істини, блага, добра. У зв’язку з цим
культура поведінки передбачає взаємозв’язок внутрішньої культури особистості та зовнішніх форм її
виявлення, що ґрунтуються на поняттях "красиве", "гармонійне", "досконале" (В. Дружинін,
Т. Левчук).
У психології (Б. Ананьєв, І. Бех, Л. Божович, Л. Колберг, В. Роменець, С. Рубінштейн,
Н. Чепелева, та ін.) культура поведінки кваліфікується як динамічне особистісне утворення, що
поступово виявляється, формується і видозмінюється протягом життя людини в процесі вчинкових
дій.
Педагоги минулого (Я. Коменський, П. Лесгафт, Дж. Локк, М. Монтессорі, Р. Оуен, Й. Песталоцці,
С. Русова, Ж.-Ж. Руссо) визначальним у формуванні культури поведінки дітей дошкільного віку
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вважали вплив родини. Актуальними і сьогодні є такі виділені ними принципи виховання культури
поведінки: природовідповідності і культуровідповідності; необхідності її виховання з раннього віку;
наступності між дошкільною і шкільною освітою; надання дитині права на свободу і самостійність з
метою накопичення досвіду соціальної поведінки; вплив на емоційно-почуттєву сферу; забезпечення
єдності чуттєвого і раціонального у формуванні поведінкових звичок; виховання засобами казки,
музики, зображувального мистецтва, природи як такими, що залучають до добра, краси, людяності.
У період переходу від дошкільної до початкової шкільної ланок освіти надзвичайно важливо
забезпечити реалізацію принципу наступності у вихованні культури поведінки з метою розширення і
поглиблення у початковій школі набутого у дитячому садку досвіду. На думку А. Богуш,
Д. Струннікової, Л. Якименко, оптимальні умови для реалізації принципу наступності забезпечуються
у закладах нового типу, зокрема у навчально-виховних комплексах "дошкільний навчальний заклад –
загальноосвітній навчальний заклад", завдяки їх організаційним особливостям: об’єднання навчальновиховного процесу дитячого садка і початкової школи в межах єдиного закладу; спільність
матеріальної бази; спільність організаційно-методичної роботи педагогічного колективу; можливість
організації спільної діяльності дошкільнят і школярів упродовж дня.
Формування культури поведінки дітей 6-7-го років життя відбувається в умовах поступового
розширення соціального середовища. Найбільш авторитетною фігурою залишається дорослий, на
оцінку якого дитина орієнтується у власних діях і вчинках, проте надалі розширюються взаємини з
однолітками, значення яких постійно зростає. Серед основних механізмів, що визначають
формування культури поведінки, виділяють спостереження за соціальною поведінкою, наслідування
дій і вчинків, інтеріоризація.
Формування культури поведінки старших дошкільників (6-ий рік життя) відбувається на базі
таких особистісних новоутворень: емоційна уява, афективно-гностичні комплекси, здатність до
емпатії, формування "етичних інстанцій", оцінних еталонів, елементарна саморегуляція поведінки,
механізми психічного захисту, "ієрархія мотивів". Перехід дитини до школи супроводжується
поведінковою кризою 7-го року життя, що спричинює появу таких новоутворень як інтелектуалізація
переживань, емоційна децентрація, елементарна рефлексія, довільна поведінка та внутрішній план
дій. Зазначені вище новоутворення формуються в ігровій, трудовій, навчальній, творчій діяльності і
зумовлюють становлення стилю поведінки.
Аналіз філософської, етичної, психолого-педагогічної літератури дав можливість з’ясувати зміст
поняття "культура поведінки", уточнити її змістову структуру щодо дітей 6-7-го років життя,
розробити критерії і показники її сформованості у старших дошкільників і першокласників. Під
"культурою поведінки" дітей 6-7-го років життя ми розуміємо сукупність способів самоорганізації їх
діяльності відповідно до морально-естетичних вимог суспільства у процесі зіставлення власних
"етичних інстанцій" із соціальними очікуваннями рідних, старших, однолітків. Зазначимо, що
визначальною спонукою становлення культури поведінки дітей виступає цілеспрямований вплив
ззовні та готовність до дотримання правил поведінки як результат отримання дітьми емоційно
насиченої інформації про правила соціально значущої поведінки. Головною умовою інтеріоризації
соціокультурних цінностей є емоційно-позитивне ставлення до них, упевненість дитини в доцільності
дотримання норм поведінки, добровільне оволодіння уміннями і навичками культурної поведінки з
метою отримання внутрішнього задоволення і схвалення з боку дорослих.
У змістовій структурі культури поведінки старших дошкільників і першокласників шестирічного
віку нами виділено емоційний, когнітивний, мотиваційно-ціннісний і праксичний компоненти, що
виконують відповідно оцінно-регулятивну, гностичну, спонукальну та діяльнісну функції.
Відповідно до змістової структури культури поведінки дітей зазначеного віку нами було виділено
такі критерії її сформованості: повнота уявлень і знань дитини про себе, про правила культурної
поведінки; орієнтація дитини на соціально схвалювані норми поведінки; позитивне емоційне
сприйняття себе, оточуючих, довкілля; відповідність дій і вчинків дитини встановленим соціальним
еталонам. На основі показників основних критеріїв сформованості культури поведінки дітей виділено
високий, середній та низький рівні її розвитку у старших дошкільників і першокласників, а також
виявлено дитячі групи, які відповідають узагальненим характеристикам кожного рівня.
Високий рівень (19,6% респондентів КГ, 20,8% респондентів ЕГ) визначається тим, що діти
демонструють знання основних правил поведінки, усвідомлюють доцільність їх дотримання. У них
сформовані чіткі оцінні еталони, розуміють багато моральних понять, можуть їх вербалізувати.
Дошкільники самостійно або за незначної допомоги дорослого можуть сформулювати моральну
проблему і знайти варіант поведінки, адекватний для певної ситуації. Характерною є поява
внутрішньої мотивації поведінки. У ситуації вибору виявляють суспільні мотиви поведінки (бажання
приносити радість, уболівання за успіх спільної справи). Мотиви обов’язку активні та стійкі (інколи
недостатньо стійкі). Виявляють стійке, позитивне ставлення до ровесників, інтерес до взаємодії з
ними. Дошкільники усвідомлюють почуття, емоційні стани оточуючих, враховують їх у власній
поведінці. Здатність до емпатії у них яскраво виражена, виявляється у ставленні до дітей різних рівнів
прихильності. Діти володіють навичками соціальної поведінки, вміють їх застосовувати у типових і
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незнайомих ситуаціях. Характеризуються сформованими звичками культурної поведінки. Поведінка
стабільна незалежно від присутності авторитетного дорослого.
Середній рівень сформованості культури поведінки дітей (34,2% респондентів КГ, 31,1%
респондентів ЕГ) вирізняється нечіткими знаннями про себе, про правила поведінки. Діти частково
розуміють доцільність виконання норм поведінки. Знають деякі моральні поняття, проте не завжди
можуть їх адекватно вербалізувати. Для дошкільників із середнім рівнем розвитку культури
поведінки характерною є зовнішня організація мотиваційного процесу, інтроспективна мотивація
виявляється епізодично. У ситуації вибору мають місце мотиви егоїстичного характеру, хоча у
сумісній діяльності виявляють суспільні мотиви поведінки. Мотиви обов’язку пасивні, нестійкі.
Позитивне ставлення до ровесників проявляється стосовно невеликої кількості дітей. Здатність до
емпатії розвинута недостатньо, проявляється у ставленні до референтної групи однолітків.
Дошкільники володіють уміннями і навичками соціальної поведінки, проте поведінка нестабільна,
визначається вказівками дорослого, його контролем. Характерною є сформованість деяких звичок
поведінки. Діти недостатньо володіють навичками емоційної саморегуляції поведінки,
виправдовують власні агресивні прояви як засіб вирішення конфлікту.
Діти з низьким рівнем (46,2% респондентів КГ, 48,1% респондентів ЕГ) мають інтуїтивні,
приблизні знання про правила поведінки. Вони майже не знають моральних понять, оцінні еталони
нечіткі, розмиті. Ці діти не усвідомлюють причини виникнення конфліктної ситуації, тому не можуть
сформулювати моральну проблему навіть із допомогою дорослого. Мотиви поведінки у ситуації
вибору – егоїстичні (орієнтація на власні інтереси). В умовах виконання спільної діяльності суспільні
мотиви поведінки виявляються ситуативно і залежать від попередньої установки дорослого.
Нерозвинутими є мотиви обов’язку. Хоча дошкільники і демонструють позитивне ставлення до
ровесників, проте воно є короткочасним, нестійким. Діти не усвідомлюють емоційних станів
однолітків, не враховують їх у власній поведінці. Здатність до емпатії є нерозвинутою: на емоційнопочуттєві прояви однолітків реагують неадекватно (насмішка, байдужість). Дошкільники володіють
деякими вміннями і навичками культурної поведінки, проте поведінка є нестабільною, визначається
присутністю дорослого. Поведінкові звички майже не сформовані. Діти дотримуються правил
поведінки з групою однолітків, якщо це не суперечить власним інтересам. В іншому випадку –
порушують правила поведінки.
Результати проведеного дослідження дали змогу оцінити рівень сформованості культури
поведінки старших дошкільників як такий, що потребує удосконалення і підтвердили припущення
про необхідність організації і проведення спеціальної роботи щодо її виховання.
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Федорова М.А. Особенности становления культуры поведения старших дошкольников и
первоклассников шестилетнего возраста.
Статья посвящена исследованию проблемы воспитания культуры поведения детей 6-7-го годов
жизни в условиях учебно-воспитательного комплекса "школа – детский сад".
Fedorova M.A. Teaching Behavior Code to 6-7 – Year – Old Children (in the Conditions of Educational
Complex "School – Kindergarten").
The article is devoted to the research of education problems of teaching behavior code to 6-7 – year – old
children in the conditions of educational complexes "secondary educational establishment – preschool
educational establishment".
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ОРГАНІЗАЦІЯ ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
У статті представлено аналіз організації художньо-технічної творчості учнів початкових класів у
позашкільних закладах освіти.
Становлення української державності сприяє зростанню етнічної свідомості народу, яка
спостерігається в посиленні його інтересу до історії та культури як фундаменту власної духовності.
Витоки народного мистецтва сягають у сиву давнину. Разом з тим, зберігаючи тісний зв’язок із
традиціями народної творчості минулого, народне мистецтво набуває нового змісту, якостей і рис
сьогодення. Митці вносять нові елементи, в яких відчувається дух свого часу.
Нині відновлення й збереження місцевих традицій, народних художніх ремесел становить
актуальну проблему, яку необхідно розв’язувати в комплексі, залучивши до цього, у першу чергу,
заклади освіти.
Художньо-технічна творчість – це галузь людської діяльності, в якій особистість має можливість
розкриватися цілісно, у пізнанні та творінні. Сприятливі умови для засвоєння вихованцями
культурної спадщини українського народу створюються сьогодні у позашкільних закладах України.
У Законі України "Про позашкільну освіту" одним із основних напрямів діяльності визнано
художньо-естетичну, яка забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань, сприяє здобуттю
вихованцями в умовах позашкільного закладу художніх практичних умінь і навичок, оволодінню
знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва [1: 8].
Концепція позашкільної освіти та виховання визначає, що виховна діяльність у позашкільних
навчальних закладах і гуртках художньо-естетичного профілю забезпечує художньо-естетичну
освіченість та вихованість особистості, здатної до саморозвитку і самовдосконалення.
Концепція позашкільної освіти та виховання підкріплена правом кожної людини на вільний
розвиток особистості (Конституція України, ст. 23), правом дитини на відпочинок, дозвілля, всебічну
участь у культурному і творчому житті, на створення відповідних можливостей для творчої
діяльності (Конвенція про права дитини, ратифікована Верховною Радою України 27 лютого 1991
року) та завданнями освіти щодо забезпечення повного розвитку людської особи і її права вільно
брати участь у культурному житті суспільства, втішатися мистецтвом, брати участь у наукових
програмах і користуватися її благами (Міжнародна хартія прав людини, ст. 26, 27).
Аналіз становлення і розвитку позашкільної роботи з дітьми та учнівською молоддю в Україні
свідчить про наявність прогресивних досягнень і позитивний вплив на творчий розвиток особистості.
У процесі свого історичного розвитку позашкільна освіта і виховання набули певного досвіду,
престижу і сформувалися як невід’ємна частина цілісної системи освіти України.
Метою цієї статті, що становить одну зі складових нашого дослідження, є аналіз організації
художньо-технічної творчості учнів у позашкільних закладах освіти.
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що цій проблемі приділялася належна
увага. Зокрема, окремі аспекти проблеми художньо-технічної діяльності гуртків у позашкільних
закладах освіти розкриті у працях Г. Зборовського, В. Патрушева, С. Петросяна, Л. Герасименко,
Т. Сущенко та інших. Педагогічні умови організації вільного часу в процесі позашкільної роботи з
дітьми розглядали Л. Абакулова, Є. Богородська, Л. Герасименко, В. Дружинін, естетичні
можливості його реалізації вивчали С. Герасимов, Б. Нежинський, В. Петрушин та інші. Таким
аспектам, як обґрунтування ефективних форм і методів розвитку творчих здібностей педагогів-фахівців,
надавали увагу Г. Костюк,
О. Леонтьєв, Ю. Пелех, І. Цимбалюк та інші. Дослідники вважають, що
способи організації творчості учнів повинні бути зумовлені формою суспільного життя, а також суто
індивідуальним, неповторним підходом.
Творча діяльність людини є надзвичайно сприятливим фоном для вияву особистих поглядів і
почуттів. Художньо-технічна творчість – це творчість, яка виступає засобом самовираження, засобом
взаємодії з людьми і світом. Сприятливі умови для самореалізації створюються безпосередньо в
процесі творчої діяльності. До такого виду діяльності належить художньо-технічна творчість, тому
що вона розкриває педагогові широкий діапазон спілкування з вихованцями.
Ми визначаємо художньо-технічну творчість як діяльність, у процесі якої створюються
матеріальні й духовні цінності засобами образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва,
трудового навчання, етнопедагогіки, дизайн-освіти; формуються художні й технічні знання, уміння,
навички у різних видах художньо-технічної діяльності.
Система позашкільного виховання й освіти, що включає науково-технічні й виробничі колективи,
художньо-технічні товариства, клуби юних техніків, малі академії наук, дитячі творчі об’єднання
створює можливості для забезпечення кожній дитині цілеспрямовану й повноцінну організацію
© Колесник Н.Є, 2005
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вільного часу, всебічний розвиток власних здібностей, отримання додаткових знань і оволодіння
професійними уміннями.
Основним принципом виховання майбутнього покоління є збереження надбань минулого та
гармонійне доповнення сучасними ефективними підходами та методами.
Методи позашкільної виховної роботи визначаються тим, що на перший план виступає розвиток
творчої особистості, її ініціативи. Тому особлива увага звертається на способи організації художньотехнічної творчості.
Майстерність педагогів-фахівців, їх творчість проявляється саме у виборі форм організації
навчання. Вибір форм організації педагогічного процесу в позашкільному закладі, поліпшення якості
дитячого життя відбувається на основі творчих ініціатив вихованців і педагогів, доброї волі всіх і
кожного на основі принципів самоорганізації і максимального збагачення соціального досвіду
дитини; духовної єдності особистості й колективу в спільній цікавій діяльності й відпочинку. Склад
дитячих об’єднань у позашкільному закладі є більш однорідним за творчими можливостями,
прагненнями, практичною діяльністю дітей, ніж шкільний.
Найпоширенішими формами колективно-групових занять із дітьми є гуртки, секції, студії,
товариства, різні творчі об’єднання [2: 53]. Таким надбанням передового досвіду працівників
позашкільних закладів освіти і виховання Житомирщини можна вважати гурткову форму організації
художньо-технічної творчості вихованців. Керівники гуртків (А. Цалко, Н. Клименко, Н. Пантус,
Л. Гордієнко та інші), організовуючи діяльність у Обласному центрі науково-технічної творчості
учнівської молоді Житомирської обласної ради, створюють навчальні програми, спрямовані на
всебічний розвиток кожної дитини, всього колективу гуртківців, у основу котрих покладено співпрацю і
співтворчість.
Гурток – це організація діяльності дітей, юнацтва, дорослих за їх інтересами, схильністю на
добровільних засадах [3: 336].
Гуртки дають змогу кожному з його учасників знайти роботу, заняття за своїми потребами.
Перша, найбільш важлива вимога до гурткової роботи – це її життєздатність. До програми занять
повинно включатися не тільки корисне (навчальне, розвиваюче, пізнавальне), а й приємне для
людини, те, чого не буває, як правило, у буднях (розважальне, емоційне, ігрове). Гурток відкриває
перед своїми учасниками великі можливості для зростання і розвитку творчих здібностей та ініціатив.
Гуртки створюються у будинках творчості, за місцем проживання, при клубах, станціях технічної
творчості, у таборах відпочинку, в школах, в інтернатах тощо.
У процесі становлення особистості гуртки виконують різноманітні функції, а саме:
- розширюють та поглиблюють знання дітей у тій чи іншій сфері науки, техніки, мистецтва
(наприклад, гуртки: математики, астрономії, комп’ютерної графіки, іноземних мов та інші);
- здійснюють професійну підготовку (наприклад, плетіння з лози, вишивання, різьблення по
дереву, бісероплетіння, паперопластика, живопис, декоративний розпис, флористика та інше);
- організовують дозвілля людини, сприяють створенню психологічної комфортності
відпочинку, виконують розважально-комунікативні функції.
Заняття у гуртках художньої та технічної творчості не тільки відкривають шляхи до
самореалізації, а й розширюють, і поглиблюють знання та вміння, які можна використовувати у
багатьох професіях. На заняттях гуртківців цього напрямку розриваються та формуються специфічні
навички, вміння користуватися ручними інструментами, приладдям, у процесі навчання розвивається
здібність сприймати кольорове оточення, що важливо для розвитку емоцій, їх рівня.
У м. Житомирі управлінням освіти і науки облдержадміністрації було прийнято рішення ( наказ № 256
від 27.09.2005 року "Про проведення обласних масових заходів у І семестрі 2005 року" ) щодо організації
та проведення обласного гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії" (І етап Всеукраїнського
гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії" Українського молодіжного аерокосмічного об’єднання
"Сузір’я" та Міністерства освіти і науки України) на базі Обласного центру науково-технічної творчості
учнівської молоді Житомирської обласної ради спільно з Житомирським музеєм космонавтики ім.
С.П. Корольова. Обласний гуманітарний конкурс "Космічні фантазії" проводиться відповідно до
положення за трьома напрямками: космічне мистецтво, космічна історія, космічна філософія. Основною
метою і завданням конкурсу є:
виявлення і підтримка обдарованої молоді;
розвиток творчих здібностей учнівської молоді;
формування інтересу до пошукової творчої діяльності;
підвищення знань у галузі природничих та гуманітарних наук;
стимулювання розвитку інтересу до авіації й космонавтики, науки і техніки,
зацікавленості у дослідженні Космосу;
відбір робіт та формування делегації області для участі у фінальному етапі
Всеукраїнського конкурсу.
2-3 листопада 2005 року відбувся обласний гуманітарний конкурс "Космічні фантазії" на базі
Обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, в якому взяли участь делегації з
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м. Житомира, м. Бердичева, м. Коростеня, м. Овруча та Коростенського й Черняхівського районів, до
складу яких увійшли переможці районних (міських) конкурсів, які комплектувалися з учнів шкіл,
ліцеїв, гімназій та інших навчальних закладів, а також вихованців позашкільних закладів, клубів,
гуртків при підприємствах, окремі автори та авторські колективи, які прагнули розкрити свої творчі
здібності, виявили схильність до науково-дослідницької роботи, захоплюються космічним
мистецтвом, філософією, історією.
У напрямку "Космічне мистецтво" учасники представили різноманітні творчі роботи, де в
художній формі були відображені реальні космічні явища, події; фантастичні сюжети, образи;
уявлення авторів про космічні процеси у Всесвіті тощо. Розглядаючи роботи у галузі образотворчого
та декоративно-ужиткового мистецтва можна виділити те, що оцінка робіт, представлених до даного
напрямку, проводилася по секціях:
1. Образотворче мистецтво (малюнок, графіка, естамп, комікс).
2. Декоративно-ужиткове мистецтво (вироби з ниток, хутра, шкіри, колаж).
3. Декоративно-ужиткове мистецтво (вироби з природного матеріалу).
4. Декоративно-ужиткове мистецтво (м’яка іграшка, макраме, вишивка, фріволіте).
5. Декоративно-ужиткове мистецтво (вироби з глини, пластиліну, паперу).
6. Декоративно-ужиткове мистецтво (вироби з бісеру, скла).
Оцінювання творчих робіт учасників конкурсу відбувалося за певними критеріями. Наприклад, при
оцінюванні експонатів у таких техніках – "малюнок", "графіка", "естамп", "комікс" – враховувалося (60
балів максимально): розкриття теми (відображення автором реальних космічних явищ, подій,
фантастичні сюжети, образи, космічні процеси у Всесвіті), композиційне рішення, назва роботи;
втілення авторського задуму (емоційне та естетичне враження від роботи); оригінальність стилю,
манери, технічне виконання.
При захисті творчих робіт учасників враховували (40 балів максимально): змістовність доповіді та
глибина володіння автором космічною термінологією, аргументоване доведення проблеми з
урахуванням внеску автора в дослідження; чіткість, логічність, лаконічність викладення матеріалу;
повнота, вичерпність відповідей на запитання; культура мовлення.
У цьому конкурсі, в секції "Образотворче мистецтво" (малюнок, графіка, естамп, комікс), найвищої
майстерності досягли: Урядко Ольга (І місце, абсолютний переможець) з м. Бердичева, вихованка
міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді; Матвійчук Галина (І місце) з м.
Житомира, вихованка міської художньої школи; Дехтярук Ольга (ІІ місце) та Вітенко Вікторія
(ІІ місце) з м. Житомира, вихованки міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
Липко Наталія (ІІ місце) з м. Овруч, вихованка центру дитячої і юнацької творчості; Ткач Наталія
(ІІІ місце), Студєнтов Олександр (ІІІ місце), Агеєв Ярослав (ІІІ місце) з м. Овруча, вихованці центру
дитячої і юнацької творчості; Ільяшевич Андрій (ІІІ місце) та Супруненко Тетяна (ІІІ місце) – учні
Черняхівської гімназії.
Безпосередня організація й підготовка до конкурсів, змагань, виставок покладалася на методистів
позашкільних закладів. Творцями педагогічного процесу в позашкільних закладах є методисти. Праця
методистів вимагає високої філософської, психологічної й методичної культури. Методист
позашкільного закладу на сучасному етапі – це реформатор, який вносить у повсякденну практику
позашкільного виховання нові прогресивні засоби, прийоми, ідеї й підходи. Основне завдання
методистів – це допомогти вихованцям відкрити їх власні потенційні сили, показати перспективу
зростання; виховувати особистість, котра мріє досягти вершини своїх можливостей; перейти до
гуманізації стосунків і поглибленого пізнання духовного світу дитини, до створення гармонії її
взаємин з ровесниками, дорослими, з самим собою.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У КРАЇНАХ
ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
У статті розглянуто загальні тенденції підготовки майбутнього вчителя у зарубіжній педагогіці,
проаналізовано можливості використання сучасних педагогічних технологій підготовки педагогічних
кадрів у країнах Західної Європи.
В умовах інтеграційних процесів, які відбуваються сьогодні у світі, модернізації педагогічної
освіти України відповідно до положень Болонської декларації, перед системою професійної освіти
України постали нові завдання, шляхи розв’язання яких зумовлені підвищенням ролі особистості
вчителя як фахівця і громадянина для поліпшення соціального господарського, культурного життя
суспільства в умовах ринкової економіки. В утвердженні цих цінностей, які ще перебувають у
зародковому стані, чільне місце належить новій генерації вчителів-європейців. Підготовка таких
учителів є загальною потребою суспільства, що швидко змінюється, вибудовуючи нову історичну
реальність – єдиний європейський освітній простір. Як держава Центральної Європи, Україна має
орієнтуватися на участь у формуванні загальноєвропейського освітнього простору у процесі
конструктивного діалогу із Заходом.
Найскладніша проблема вбачається у тому, щоб перевести концепцію європейської освіти у
системний комплекс видів або напрямків педагогічної діяльності, що міститься у парадигмі
гуманістичних цінностей. З іншого боку, не менш важливою є проблема готовності вчителя до
педагогічної діяльності у межах загальноєвропейського простору, що значною мірою залежить від
здатності вчителя стати над національним контекстом, розвинути в собі європейську свідомість та
індивідуальне відчуття моральної відповідальності у плюралістичному суспільстві [1].
Аналіз наукових досліджень свідчить про те, що сучасна Європа надає великого значення
професійній підготовці вчителя до педагогічної діяльності. Підхід до професіоналізації як до
утвердження сучасного кваліфікаційного стандарту підготовки вчителя (цінності, знання, поведінка)
розробляється зусиллями вчених багатьох країн Європи (Г. Кілчтерман, А. Робер, М. Старіда,
П. Хілгрен та ін.). На початку 90-х років у науковій літературі з’явилися праці, присвячені оновленню
професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів, різні аспекти якої розглядалися в
дослідженнях А. Алексюка, А. Бойко, Н. Кічук, В. Кузя та ін. Сформувалася також школа
дослідників, пошуки яких спрямовані на вивчення питань порівняльної педагогіки: методологічні та
загальнодидактичні проблеми (М. Кларін); методологічні проблеми вищої педагогічної освіти за
рубежем (Л. Пуховська). Таким чином, у вітчизняній та зарубіжній педагогічній освіті народжуються
принципово нові явища, суперечливі тенденції, які не мають аналогів у минулому.
Виявлення тенденцій є важливим моментом системного аналізу та глобального моделювання
освіти. Роль останнього безперервно зростає, оскільки воно "становить якісно новий механізм
самозбереження людства, нову форму випереджаючого відображення". Знання тенденцій в освіті дає
основу для її прогнозування і реального відродження, системного управління нею, подолання
емпіризму в педагогічній науці і практиці. Адже "у розбудові національної освітньої системи в
Україні необхідні чіткі методологічні орієнтири, науково вивірені підходи, позиції, що визначали б
сутність і стратегічні напрями реалізації поставленого завдання" [2]. Ось чому питання про тенденції
в освітній сфері стає дедалі актуальнішим. Метою нашої статті є визначення сучасних тенденцій
щодо підготовки майбутніх учителів у країнах Західної Європи.
Існує чимало спроб встановити освітні тенденції. Проте здебільшого дослідники спираються на
емпіричні спостереження і представляють тенденції безсистемно, майже не обґрунтовуючи їх
теоретично. Тому важко визначити, які з них є головними, а які підпорядкованими, які протиріччя
лежать в їх основі тощо. Одне з центральних місць в освітніх реформах провідних країн світу займає
проблема педагогічних кадрів. Це викликає відповідну увагу до удосконалення педагогічної освіти. У
кількісно-якісному співвідношенні акцент у підготовці педагогів все більше зміщується у бік
поліпшення якості та неперервності педагогічної освіти, посилення професіоналізму, загальної
культури вчительства, відповідальності за результати своєї праці.
За таких умов політика введення багаторівневої педагогічної освіти в Україні має узгоджуватися з
провідною тенденцією еволюції цієї сфери на Заході – переходом до вищої багаторівневої
педагогічної освіти. У процесі освітніх реформ у середині 80-х – на початку 90-х років у країнах
цього регіону взято курс на завершення переходу до вищої освіти як єдиного типу підготовки
вчителів.
Важливою тенденцією в освіті протягом двох останніх десятиріч простежується характерна для
всієї Західної Європи, в тому числі й України, тенденція до посилення інноваційності у сфері
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підготовки вчителів, яка передбачає створення для студентів можливостей займати активну позицію у
навчальному процесі, освоювати новий досвід на основі цілеспрямованого формування творчого і
критичного мислення, набуття власного досвіду.
Все більша увага приділяється професіоналізації відбору осіб для отримання педагогічної освіти,
уточненню критеріїв та підвищенню вимог до її здобувачів як на етапі вступу до вузу, так і в процесі
навчання у ньому. У межах гуманістичних підходів теорія та практика професійної підготовки
вчителя актуалізує ідеї становлення професійної індивідуальності та професійного саморозвитку
вчителя. Їх сутність полягає в тому, що у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя має
формуватися його готовність (теоретична, мотиваційна, практична) до професійного саморозуміння і
гармонійної професійної інтеграції.
Поширена тенденція впровадження і використання нових гнучких технологій, пошукової
орієнтації в освіті і професійній підготовці вчителів, яка передбачає цілісне включення студентівмайбутніх педагогів до системи професійно-значущих відносин, прилучення їх до вирішення
педагогічних завдань, забезпечення системотворчих функцій педагогічної практики в її єдності з
теоретичною професійною підготовкою. Таким чином, слід відзначити, що досліджені тенденції є
стрижнем проблеми професійної підготовки вчителів та їх праці, яка є однією з найактуальніших
проблем педагогічної освіти останніх років на Заході, зокрема в Україні. Ця проблема проявилася у
результаті гострої суперечності між вимогами сучасного швидкозмінного суспільства до педагогічної
діяльності вчителя та наявним рівнем його кваліфікації. Разом з тим, сьогодні в педагогічній науці
виникло гостре протиріччя між наявністю у сфері освіти значних свобод у виборі методів і засобів
для педагогічної діяльності та відсутністю мотиваційних умов, механізмів, належної професійної
підготовки для впровадження нововведень у педагогічну практику. Проектуючись на професійну
підготовку майбутнього вчителя, ця проблема закономірно пов’язується з необхідністю розробки
наукових основ змісту професійної підготовки та адекватних йому методів.
Проблема використання педагогічних технологій та інноваційних методів навчання майбутніх
учителів у країнах Європи, зокрема в Україні, набула актуальності ще з початку ХХ ст. Використання
великої різноманітності навчальних альтернатив завжди було умовою успішного викладання на будьякому рівні. Крім того, більшість країн Західної Європи вимагає, щоб у процесі підготовки вчителів
використовувалася навчальна багатоваріантність.
Останнім часом пожвавішали пошуки методів, форм і прийомів активізації навчально-пізнавальної
діяльності студентів: запроваджуються нові педагогічні технології, (зокрема, драматичний або
сценічний метод, автобіографічний метод [3], антрополого-дискурсивні й соціолінгвістичні методи [4:
114-128], рольові й ділові ігри, проблемне навчання і коопероване навчання, творчі роботи і публічна
презентація проектів), вдосконалюються традиційні форми занять (лекції, практичні та лабораторні
роботи) тощо. Серед найбільш ефективних і цікавих для студентів форм роботи можна назвати лекціїтести, тренінги, моделюючі заняття, практичні заняття з професійної діагностики, використання
навчальних дискусій, атестацію та оцінювання знань студентів за допомогою портфоліо, обговорення
"кейсів" та власного досвіду студентів.
Розглянемо одну з організаційно-методичних форм навчання – збір Портфоліо. У педагогічній
освіті термін "портфоліо" вже протягом десятиріч особливо популярний і означає техніку
оцінювання, що дає змогу студентові інтерну (а також учням школи та дорослим, які звертаються за
освітою) оформити свої відповіді на набір вимог чи завдань для отримання позитивних балів
протягом здобуття педагогічної освіти, успішності його професійної сертифікації та одночасно для
показу своїх професійних умінь на ринку працевлаштування [5]. Отже, концепція портфоліо пропонує
візуальну презентацію здібностей, умінь, слабкості, досягнень і прогресу студента. Портфоліо не
тільки включає продукти академічних зусиль, але також уміщує рефлективний аналіз учіння як
результату тих зусиль. Створення портфоліо дає змогу студентові брати відповідальність за власне
учіння. Важливішим є те, що студент повинен сам сказати, що означає зміст його портфоліо.
Прийняття цих рішень вимагає інтроспективного самоаналізу і сприяє зосередженню інтерна на
власному учінні.
У політичній термінології Англії термін "портфоліо" означає документи, які носять особливі
державні службовці як колекцію, що використовується для оцінювання чи атестації особистого
доробку індивіда – представника певної професії, значенням досвіду і кваліфікації, які можуть
рекомендувати його для проведення бізнесу чи на відповідальну посаду [5].
У світі нової мовної політики Загальноєвропейських рекомендацій пропонується Європейський
Мовний Портфель (ЄМП), заснований на технології портфоліо. ЄМП використовується у навчальних
закладах різних ступенів у більш ніж п’ятнадцяти країнах-членах Ради Європи ще з початку 90-х
років. Узагалі, у сучасній практиці викладання іноземних мов ефективно використовуються різні
види мовного портфеля залежно від його цільової спрямованості. Результатом цього процесу стала
розробка в Україні ЄМП для економістів, який відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з
мовної освіти, студентів, які навчаються у ВНЗ економічного профілю, та їх викладачів іноземних
мов.
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Протягом останніх років спостерігається оновлення інтересу до розвитку і використання "кейс"методу у педагогічній освіті. Звичайно, дослідники майже одноголосно вказують на користь цього
методу у підготовці вчителів. "Кейс"-методи сприяють розвиткові критичної рефлексії, кращому
розумінню педагогічної теорії протягом підготовки вчителів, що озброїть їх вміннями розв’язувати
проблеми й критично їх аналізувати. Деякі дослідники освіти зацікавлені в розвиткові "кейс"літератури, що сприятиме об’єднанню професійних знань педагога і потенційно служитиме як
частина бази для педагогічної освіти. Інші зацікавлені у "кейсах" – як педагогічному інструменті для
підготовки вчителів у вищій школі і подальшого професійного розвитку протягом педагогічної
діяльності у школі. На думку Т. Кошманової, концепція "кейс"-методу і його цілей у педагогічній
освіті все ще перебуває на стадії зародження, тому спробуємо навести найпоширеніші з них. "Кейси"
– це дуже деталізовані, контекстуальні, описові доповіді і повідомлення про викладання й учіння.
"Кейси" повинні бути реальними і комплексними, а також сприяти аналізу та інформації на багатьох
рівнях. "Кейси" – це проблеми, дилеми і складність викладання чогось комусь у певному контексті.
"Кейс-метод" є практикою використання "кейсів" як засобу навчання у таких галузях, як право,
бізнес, медицина, освіта. Викладання, засноване на "кейсах", є методом навчання, що зосереджується
на використанні "кейсів" як частини, так і центрального фокусу курікулуму.
Для підготовки вчителів переважно використовують два типи "кейсів". Один з них – це детальний,
довгий опис викладання студента певного професійного рівня. Цей тип "кейсу" вміщує щоденні,
можливо, навіть із включенням годинної хронології, деталі того, що відбувалося у певній навчальній
ситуації за принципом: коли, де і як. Через великий і глибокий обсяг матеріалу обговорення цього
"кейсу" може тривати протягом декількох занять. Другим типом "кейсового" навчання є обговорення
коротшої і конкретної навчальної ситуації. Це може бути опис однієї події чи обставини, що
трапилася протягом педагогічної практики студента. "Кейси" цього типу мають велику потенційну
цінність, але, зазвичай, стосується специфічного і короткотривалого інтересу [6: 292]. Хоча метод
викладання за допомогою "кейсів" має безумовний потенціал для поліпшення підготовки вчителя,
однак він ще недостатньо вивчений як у зарубіжній, так і у вітчизняній педагогічній освіті. Таким
чином, аналіз зарубіжної, вітчизняної педагогічної літератури й дисертаційних досліджень дозволяє
констатувати, що проблема підготовки вчителів за допомогою "кейс"-методу в країнах Західної
Європи не була предметом системного вивчення й окремого аналізу, який передбачав би цілісну
характеристику її теоретико-методологічних засад, сутності, змісту, форм та методів підготовки
майбутніх учителів, розглядав взаємозв’язок складових процесу підготовки вчителя в країнах
Західної Європи.
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Ковалёва С.Н. Современные тенденции подготовки будущего учителя в странах
Западной Европы.
В статье рассматриваются общие тенденции подготовки будущего учителя в зарубежной
педагогике. Анализируются возможности использования современных педагогических технологий
подготовки педагогических кадров в странах Западной Европы.
Kovalyova S.M. Some Modern Tendencies of the Future Teacher Training in Western Europe.
The present article addresses some general tendencies of teacher training in foreign pedagogy. Analyzed
also are the possibilities of employing modern pedagogical techniques in teaching the training staff in
Western Europe.
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РОЛЬ РИТМУ І ТЕМПУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
У статті розглянуто вплив ритму і темпу на різні сторони життєдіяльності людини, які
виступають домінуючим компонентом узаємозв’язку фізичного та естетичного виховання.
Найбільш ефективна форма ритмічного розвитку – різноманітні види музично-ритмічних занять
(ритміка, ритмічна гімнастика, аеробіка).
Сучасні актуальні проблеми соціально-економічного розвитку держави, визначення пріоритетних
напрямків розвитку справи фізичного виховання в Україні поставили перед наукою питання про
використання функціональної музики, як передумови забезпечення успішності процесу фізичного
виховання молоді у вищих навчальних закладах.
Система освіти в Україні реформується як національна, демократична, гуманістична, що
орієнтується на нове соціальне замовлення у вихованні громадянина України [1].
Державний підхід до проблеми фізичного виховання, фізкультури і спорту відтворюють Закон
України "Про фізичну культуру і спорт", "Державна національна програма", "Освіта" (Україна ХХІ
століття), "Концепція фізичного виховання в системі освіти України", "Національна доктрина
розвитку освіти України у ХХІ столітті", "Цільова комплексна програма", "Фізичне виховання –
здоров’я нації" та інші документи.
Мета статті – проаналізувати наукову літературу з педагогіки, психології, теорії та методики
фізичного виховання студентів; визначити особливості функціональної музики у процесі фізичного
виховання студентів; обґрунтувати зміст, форми і методи, що забезпечують ефективність
використання функціональної музики у процесі фізичного виховання студентів.
Своєрідність музики полягає в тому, що вона ставить художню рефлексію навколишньої
діяльності і потребує від людини, яка її сприймає, не тільки відчуття краси художніх образів, а й
осмислення своїх переривань, уміння вести з мистецькими творами діалогове спілкування на заняттях
фізичною культурою, в якому виявляється рефлексивна активність майбутнього вчителя фізичного
виховання. Особливого значення в наш час набувають питання виховання духовної культури вчителя
фізичного виховання, зв’язок духовного і фізичного у структурі його онтогенезу.
Стає все більш очевидним, що фізична досконалість – це не лише здоров’я, міць, сила людини, а й
краса її тіла. У цьому важливу роль відіграє музика. Ритм і темп – складне багатофункціональне
явище природи, людства і суспільства. Питання ритму та темпу, їх упливу на людину завжди
цікавило педагогів, психологів, філософів та представників інших наук.
Велику увагу темі музичної стимуляції фізичної та розумової працездатності людини приділяв
знаменитий філософ античності Аристотель. Розвиваючи цю тему, він зробив висновок, що музика
виконує в суспільстві певні завдання: вона здатна керувати розумом і поведінкою людей, регулювати
розумову та фізичну діяльність людей, давати естетичну насолоду, виліковувати від недуг, формувати
у слухачів смаки, інтереси, норми та ідеали.
Філософ тезисно виклав свої погляди у трактатах "Політика", "Поетика", "Етика", "Риторика"
тощо. Музика – це емоції, ритм, а ритм – це такий компонент, що найбільш природно відбивається в
русі. Ритм рухів тісно пов′язаний із ритмом музики. Насолода ритмом як руховим, так і музичним
залежить від його відчуття.
Спираючись на наукові дослідження в галузі естетики (А. Шопенгауер, Г. Гегель, Ф. Шеллінг та
інші), встановлено, що ритм і темп є першоосновами природного почуття краси, виступають
естетичними категоріями.
Давні греки високо цінили ритм за його естетичні якості. Вони вважали, що через ритм
передається краса і виразність музичного твору [2]. У своїй роботі "Основний початок свідомості"
А. Чижевський підкреслює, що в давнину люди високо цінили ритм, пластику, ритмічний рух тіла,
про це говорять різноманітні танці та інші рухи людського організму, в яких ритм та темп викликав
ряд приємних відчуттів і служив джерелом естетичного задоволення.
Документальні підтвердження функціональної ролі музики в житті слов′янських народів свідчать
про те, що вона використовувалась уже у другий половині ІХ століття. Як і в інших народів, давні
пісні Київської Русі були пов′язані із різними видами робіт. Пісні мали чітко виражену функціональну
спрямованість і слугували виключно практичній меті: полегшити, стимулювати супутню діяльність
людини.
У середньовіччі проблема ритму та темпу постійно розглядалась у контексті музики та поезії, в
епоху Просвітництва пов’язувалась із музично-поетичним мистецтвом. Психологи С. Рубінштейн і
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А. Леонтьєв установили, що людина до своєї особистості включає і своє тіло. Саме через тілесні рухи
в певному просторі та часі людина зовнішньо виявляє власні внутрішні почуття, емоції, прагнення.
В епоху Ренесансу англійський лікар Р. Бартон досліджував уплив різноманітної музики на
лікування хворих. Лікарі різних країн почали проводити спеціальні дослідження щодо впливу
функціональної музики на організм людини.
У Франції лікар-хірург А. Паре застосовував музику під час операцій, щоб зменшити у хворих
почуття болю. Ця проблема знайшла відображення в багатьох дослідженнях. Так, у галузі педагогіки
питання взаємодії в людині фізичного і духовного, краси "тіла і духу" привертало пильну увагу таких
учених, як Я. Коменський, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, К. Гельвецій та інших.
У ХVІІІ-ХІХ століттях у слов`ян існували спеціалізовані за професією пісні орачів, косарів, ткачів,
лісорубів, плотогонів тощо. Зразками таких пісень є українська народна пісня "Вийшли в поле
косарі", російська народна пісня "Дубинушка", а також найбільш популярну пісню бурлаків "Эй,
ухнем".
У фізичному вихованні почуття ритму залежить від відчуттів простору, часу, точності м′язових
зусиль (М. Бурцева, Н. Збруєва, Д. Донський, Е. Далькроз, Н. Александрова), почуття музичного
ритму ґрунтується на відчутті звуків різної тривалості та визначенні їх тривалості в рухах
(С. Максимів, І. Способін, О. Ростовський та інші). З цього приводу Б. Теплов стверджує, що
схоплювати та репродукувати музичний ритм можливо тільки на підставі почуття ритму, тобто на
основі музичного критерію, який опирається на моторику.
Отже, ми дійшли висновку, що функціональна музика – це засіб наукової організації навчальної
діяльності студентів на заняттях фізичного виховання і має конкретне призначення допомогти
викладачам, тренерам вирішувати завдання занять шляхом тонкої підсвідомої регуляції психічного
стану та рухливої активності студентів.
Серед багатьох засобів фізично-естетичного виховання студентів великого значення набуває
музична ритміка, яка є органічним компонентом музичного мистецтва і краси фізичних рухів [3].
Саме у цьому виді фізичних управ досить яскраво проявляються засоби використання функціональної
музики.
Теорія взаємодії фізичного та естетичного виховання базується на тому, що насолода ритмом
залежить від почуття рухового ритму. Звуковий ритм упливає на психічну сферу людини своєю
музикальністю. Поєднання ритмів рухів та музики дає велике емоційне та м′язове задоволення [4: 58].
Це пояснюється тим, що рухова дія, як і музика, розподіляється у часі.
Просторовий ритм пластичних рухів співвідноситься із часовим ритмом музики, підказує рухи та
обмежує їх у часі, просторі відповідно до м′язових зусиль, а рух, у свою чергу, допомагає краще
виразити та зрозуміти музику через створення музично-ритмічного образу. Саме тому рухи мають
бути емоційно виразними та музично ритмічними, що сприятиме злиттю тіла і духу [3: 39].
Характер ритму і темпу функціональної музики на різноманітних заняттях фізичного виховання
підбирається з урахуванням ритму і темпу рухів, що виконуються. При цьому бажано, щоб музика
подобалася всім або більшості студентів. У разі неприйняття запропонованої музики може бути
роздратованість, нервово-психічна напруга. У такому випадку музика буде не допомагати, а, навпаки,
заважати виконанню навчальної роботи. Давно відомо, що педагогічна результативність залежить від
позитивних емоцій: чим більше позитивних емоцій, тим кращий кінцевий результат.
Навчально-пізнавальні функції музики полягають у закріпленні знань, умінь, що одержали
студенти на заняттях, використовуючи фізичні вправи.
Емоційну функцію музики ми розглядали у двох аспектах: музика на заняттях підвищує
емоційний настрій та інтерес до занять; утілення змісту музики в русі позитивно діє на почуття
студентів.
На думку психологів, кожне почуття та емоції передаються певними рухами. Емоційна функція
пов′язана з виразною функцією, що являє собою синтез уяви рухів під музику і відповідного почуття.
При цьому виразна функція музики спрямована на виховання у студентів творчого виконання вправ, а
не механічного загальноприйнятого на заняттях фізичного виховання.
Результат роботи із використанням функціональної музики знаходиться у прямій залежності від
теоретичного та практичного рівня викладача фізичного виховання. Він не обов’язково повинен
розбиратись у музичній формі, тональному плані, аналізувати труднощі при виконанні музики тощо.
Але тим викладачам, які використовують функціональну музику на заняттях, обов’язково потрібно
знати: розміри музичних творів (хоча би прості – 2/4; 3/4; 4/4); темпові позначення: повільні, помірні,
швидкі, прискорення (con moto), та поступове сповільнення (poco a poco, ritenuto); штрихи: легато
(legato), нон легато (non legato), стоккато (stoccato); музичні стилі: марш, вальс, танго, диско та інші, а
також динамічні відтінки: крещендо (cresc.), димінуендо (dim.), що позначають відповідно поступове
наростання та затухання сили звука; розбиратись у музичних жанрах.
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Наші дослідження показують, що музично-стимулюючі заняття корисно періодично чергувати із
заняттями, які проводяться без музики. Такий методичний прийом дозволяє студентам та викладачам
проаналізувати їх ефективність.
Ритмічний розвиток студентів передбачає організацію педагогічного процесу, теоретичною
основою якого є сукупність засобів і прийомів, що дозволяють здійснити педагогічний
цілеспрямований узаємозв’язок між змістом, формами, методами фізичного та естетичного
виховання.
Найефективнішим засобом ритмічного розвитку особистості є музично-ритмічні заняття, які
поєднують у собі елементи ритміки, ритмічної гімнастики та аеробіки. В останні роки музичноритмічні заняття стали досить популярними серед різних категорій студентської молоді. Притягуючи
своєю емоційністю та схожістю із сучасними танцями, музично-ритмічні заняття дають змогу
позбавитися монотонності у виконанні вправ і водночас сприяють розвитку фізичних якостей,
зміцненню здоров′я, підвищенню функціональних можливостей організму.
У процесі проведення занять фізичного виховання функціональна музика приносить велику
користь студентам при виконанні нескладних, простих управ, добре заучених, що не потребують
високої концентрації їхньої уваги.
Подаючи сигнали до початку виконання вправ, викладач мусить розібратись, на яку долю такту
він повинен дати команду. Тому що різні музичні твори починають звучати на різні долі такту
(сильну, відносно сильну, слабку). Деякі музичні твори розпочинаються із-затакту. Подаючи команду
"закінчити вправу", викладач повинен точно співвіднести її із моментом закінчення музичної фрази.
Невиконання такої умови може порушити метроритмічну узгодженість між музичним супроводом та
виконанням.
Для стимуляції фізичного стану найкраще використовувати не класичну, а легку естрадну музику,
інструментальні твори й марші, а також дитячі, танцювальні та народні мелодії.
Ми виділили три основні компоненти використання функціональної музики у процесі фізичного
виховання студентів під час аудиторних занять.
1. Музика настрою виконує функції переведення уваги студентів із рухової пасивності організму
до активності. Тому що в основній частині заняття викладачем заплановані значно більші фізичні
навантаження. Основне завдання музики настрою – піднести настрій, звільнитися від перевтоми, і
одночасно розвантажити нервову систему від небажаного психоемоційного напруження, настроїти
тіло на ритм тренувального процесу [2: 25]. Програма, що призначена для музичної оптимізації
розминки, зумовлена змістом фізичних управ, що виконуються. Музика цього періоду відрізняється
чітким і ясним ритмічним малюнком (moderato, sostenuto, con moto, allegretto, allegro, vivo, vivace,
presto). Ми пропонуємо музику настрою застосовувати у всіх видах спорту, що використовують
класичну форму розминки.
2. Музику розбудження використовують в основній частині заняття. У практиці фізичного
виховання і спорту в першій половині основної частини заняття вирішуються більш складні
педагогічні завдання, пов’язані із вивченням нового матеріалу, теоретичного інформацією,
установленням контакту викладача (тренера) із студентами. То музична стимуляція в цей час
особливо не потрібна. Але у другій половині основної частини заняття функціональна музика
викликає у студентів відчуття особливого задоволення, зберігає високу інтенсивність спортивної
діяльності, навіть коли спортсмен дуже втомлений. Конкретизація змісту і дози музики збудження
знаходиться у прямій залежності від того, які педагогічні завдання було поставлено, а також
стимулюючого виду спорту і характеру основного виду діяльності в ньому.
3. Основні завдання музики заспокоювання – зняти зайве нервово-психічне напруження. Вона
позитивно діє на серцево-судинну, дихальну, м’язову та інші системи організму. Характеризується
поступово сповільненими темпами, плавними рівними рухами. Сила звука поступово зменшується,
ритмічний малюнок нескладний, відсутні динамічні перепади. Наприкла, р (піано) – раптово mf
(меццо форте) або, навпаки, ff (фортісімо) – рр (піанісімо). Рекомендуємо підібрати музику
заспокоювання, звернувши увагу на такі темпи: andante, adagio, grave, lento, largetto і largo.
Сьогодення характеризується посиленням уваги до фізичного виховання студентів засобами
функціональної музики для формування здоров′я. Міністерство освіти і науки України не стоїть
осторонь проблеми теорії і практики фізичного виховання студентів у вищих закладах освіти.
Якщо проаналізувати заходи, спрямовані на покращення роботи в цьому напрямку, то слід
зазначити, що Міністерство освіти і науки України постійно вивчає, узагальнює і скеровує проблему
теорії і практики фізичного виховання студентів (питання теорії і практики фізичного виховання
студентів у вищих закладах освіти розглядалися на Міжнародній науково-практичній конференції
"Фізична культура, спорт і здоров`я нації" (Вінниця, 1994), Всеукраїнській науково-практичній
конференції "Актуальні проблеми фізичного виховання у вузі" (Донецьк, 1995), науково-практичній
конференції викладачів "Фізична культура та спорт – важливі фактори виховання особистості та
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зміцнення здоров`я" (Львів, 1995), ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Концепція
підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні" (Київ, 1996), Всеукраїнській науково-практичній
конференції "Студентський фізкультурно-спортивний рух в Україні на порозі ХХІ століття" (Київ,
1998), ІV Міжнародному науковому конгресі "Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми
здоров`я, рекреації, спортивної людини та реабілітації" (Київ, 2000) [5].
Аналізуючи вищевикладене, на підставі теоретичних узагальнень визначено, що ритм та темп є
складовими частинами як фізичного, так і естетичного виховання. Педагогічний зміст узаємодії
фізичного та естетичного виховання полягає, передусім, у тих нових духовних властивостях
особистості, які виявляються саме як наслідок узаємодії фізичного й естетичного виховання і
відбиваються в ритмі та темпі. Вони є природною властивістю людини. Поза ритмом та темпом не
існує ніякий життєвий процес. Велике значення має ритм та темп у руховій діяльності людини та
мистецтві. У теорії фізично-музичного виховання ці компоненти є комплексною характеристикою
рухів, які є частиною національної культури людства.
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Багрий Н.Ф. Роль ритма и темпа в улучшении эффективности занятий физического
воспитания студентов.
В статье рассматрено влияние ритма и темпа на разные стороны жизнедеятельности человека,
которые выступают доминирующим компонентом взаимосвязи физического и эстетического
воспитания.
Bagrij N. The Role of Rhythm and Tempo in Raising Effectiveness of Students′ Physical
Education.
The paper addresses the influence of rhythm and tempo on different sides of human life. The former are
dominant elements of physical and esthetical education.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ВЗАЄМИН У
КОЛЕКТИВІ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ
У статті розкрито технологію педагогічної підготовки студентів до формування культури
міжособистісних взаємин у колективі старших підлітків в умовах спеціально організованого
навчання. Описано організаційні умови проведення занять, зміст, форми і методи роботи з
майбутніми вчителями.
Проблема формування особистості на кожному етапі розвитку суспільства є центральною темою і
предметом осмислення та вивчення. Сучасна соціальна ситуація вимагає від молодої людини вміння
гідно жити у соціумі, свідомо здійснювати вибір ідеалів та цінностей у повсякденній поведінці,
готовності узгоджувати своє життя із запитами, потребами та нормами людських взаємин, логіка та
необхідність яких апробовані самим життям. Разом із тим, відзначимо, що рівень культури
міжособистісних взаємин сучасних підлітків не відповідає реальним потребам суспільства, яке
ставить перед кожним своїм громадянином вимогу дотримання норм загальнолюдської моралі,
шанобливого та поважного ставлення до прав і свобод іншої особистості, високого вміння
міжособистісної взаємодії, здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушенням,
бездуховності, породженим реаліями нашого життя.
Як свідчать дослідження сучасних педагогів і психологів (Л. Анн, І. Гояна, М. Заброцького,
В. Кушнірюка, І. Мезері, Л. Орбан-Лембрик, М. Сисун, В. Штифурак та інших), недотримання
культури у взаєминах із іншими або ж будь-які порушення взаємин зумовлюють стан тривожності
(відчуття дискомфорту, незахищеності), породжують конфліктність, спричиняють руйнівний,
деструктивний вплив на особистість підлітка.
Важливим чинником формування культури взаємин у підлітковому середовищі дослідники
В. Бєлкіна, І. Краснощок, Л. Куренда, В. Кушнірюк та інші вважають особистість учителя.
Л. Артемова, І. Булах, С. Вітвицька, Л. Долинська, О. Дубасенюк, І. Зязюн розглядають різні аспекти
підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності як складової педагогічної майстерності.
Однак проблема оптимізації взаємин у середовищі старших підлітків на сьогодні не є вирішеною, і
тому питання підготовки майбутнього вчителя до формування культури міжособистісних взаємин у
підлітковому середовищі, на наш погляд, є однією з умов забезпечення ефективного розв’язання цієї
проблеми у практиці роботи школи.
Метою нашої статті є опис експериментальної апробації спеціально організованого навчання з
підготовки майбутніх учителів до формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків.
Завдання статті: окреслити проблеми міжособистісних взаємин у підлітковому колективі за
результатами проведеної діагностики; розкрити можливості спеціально організованого навчання у
підготовці майбутніх учителів до формування культури взаємин у підлітковому колективі.
Виховання культури взаємин у підлітковому колективі передбачає створення умов для
формування кращих якостей і здібностей дитини, гуманізацію взаємин між вихователем і
вихованцями, вияв довіри, поваги до особистості, турботи про її гармонійний розвиток, глибокого
розуміння її індивідуальних рис і можливостей, запитів та інтересів, становлення взаємин
співробітництва, особистісно орієнтованого підходу у формуванні культури взаємин. Такий підхід
передбачає ставлення до кожного вихованця як до неповторної особистості, суб’єкта вільного
розвитку, визнання його прав [1; 2].
Висока здатність особистості до гуманних стосунків з іншими, на думку О.Бодальова [3], вимагає
наявності у людини і певної психологічної культури: вміння розбиратися в інших людях і правильно
оцінювати їх психологію, адекватно емоційно відгукуватися на їх поведінку і стан та вибирати
стосовно них такий спосіб звертання, який би найповніше враховував індивідуальні особливості
суб’єктів взаємодії.
З метою вивчення та оцінки взаємин у підлітковому колективі ми застосували метод
спостереження, інтерв’ю, бесіди з учителями, з підлітками, різноманітні опитувальники. Результати
засвідчують, що більш позитивні взаємини фіксуються у класах, де невелика наповнюваність учнів, а
це, переважно, сільські школи (25%). В окремих колективах взаємини не набувають гостро вираженої
конфліктності, якщо всіма учнями сповідуються єдині цінності. Хоча, як зазначають опитувані (82%),
непорозуміння у колективах мають місце, і виникають вони з приводу негативних висловлювань,
критичних оцінок підлітків стосовно один одного.
Зауважимо, що на сьогодні у міжособистісних взаєминах старших підлітків існує ряд проблем,
серед яких виділимо проблему відторгненої, "зацькованої" дитини (негативне ставлення до однолітків
© Бісик Н.М., 2005
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через матеріальні нестатки, зовнішність, неблагополуччя у сім’ї); зверхність, цинізм у ставленні до
інших тих підлітків, які мають високий статус (є лідерами; є успішними у навчанні чи якійсь іншій
сфері; матеріально більш забезпечені від інших); проблема взаємодії хлопців і дівчат (є потреба у
гетеросоціальних контактах, але відсутні вміння практикувати моделі взаємин із протилежною
статтю); прагнення до натурального спілкування як способу самоствердження (використання
ненормативної лексики, паління).
Розв’язання названих проблем потребує зусиль батьків, учителів, самих підлітків. Особлива роль
тут належить, як стверджує Л.Куренда, організаційно-мобілізуючій діяльності педагога, його
високому теоретичному, психолого-педагогічному та методичному рівням [4].
В.Бєлкіна детально розглядає стилі і типи педагогічного регулювання взаємодії між підлітками [5].
Зокрема, вона підкреслює, що адекватне використання педагогом того чи іншого типу педагогічного
регулювання забезпечують розвиваючий характер взаємодії дітей стосовно кожного суб’єкта взаємин.
Основними умовами ефективності такого регулювання є: включеність дорослого у взаємодію;
гнучкість функцій, які виконують дорослі; співтворчість із дітьми на всіх етапах; емоційна співучасть
і децентрація; професійна рефлексія, яка дозволяє адекватно оцінити педагогічну ситуацію в умовах
взаємодії дітей і свої власні педагогічні дії; чітке диференціювання у свідомості педагога цілей і
завдань власної професійної діяльності та змісту і структури спільної дитячої діяльності і
спілкування; глибина знань про предмет регулювання [5: 135].
Таким чином, завдання вчителя – створити оптимальні умови для культурного розвитку
особистості дитини, надати їй допомогу у виборі цінностей і способів культурної самореалізації з
метою посісти гідне місце у суспільстві – потребує від учителя вміння бачити особливості розвитку
вихованців, їх місце у системі міжособистісних взаємин; ураховувати рівень їхньої культури;
виявляти і розвивати позитивні нахили та здібності; формувати здатність адекватно ставитися до
проблем, які виникають у повсякденному спілкуванні; допомагати долати труднощі у взаєминах із
іншими; обирати схвалювані форми взаємодії.
На жаль, молодий учитель, який приходить до школи, недостатньо озброєний відповідними
знаннями та практичними уміннями, що дозволяють йому успішно здійснювати виховання культури
міжособистісних взаємин у підлітків. Тому підготовка майбутніх учителів до формування культури
взаємин у дітей є запорукою успішної організації виховного процесу в школі.
З цією метою ми розробили програму і впровадили у навчальний процес Житомирського
державного університету імені Івана Франка спецкурс "Підготовка майбутніх учителів до
формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків".
Програма названого спецкурсу включала навчальну діяльність студентів (лекції та семінари) і
квазіпрофесійну діяльність, що передбачала відтворення в аудиторних умовах елементів педагогічної
праці, зокрема моделювання предметного та соціального змісту майбутньої педагогічної роботи щодо
формування культури взаємин старших підлітків.
У ході читання лекцій та в результаті самостійної пошукової роботи студенти познайомилися із
базовими основами культури особистості, місцем і роллю культури взаємин у повсякденних
стосунках, її функціями, підходами до розгляду культури людських взаємин у соціології, етиці,
естетиці, конфліктології. Майбутні вчителі отримали також знання стосовно змістової структури
культури міжособистісних взаємин, показників та критеріїв сформованості виділених нами
компонентів: когнітивного, емоційно-мотиваційного, регулятивного та діяльнісно-практичного;
оволодіти методикою вивчення культури міжособистісних взаємин у підлітковому колективі.
Лекція "Взаємини у шкільному колективі та особливості культури взаємин підлітків" мала на меті
розкрити психологічні характеристики старшого підліткового віку, познайомити студентів з
особливостями взаємин старших підлітків, вказати на труднощі, які виникають у міжособистісних
взаєминах дітей, окреслити шляхи їх корекції. При вивченні теми "Технології формування культури
міжособистісних взаємин старших підлітків студентів" студентів ознайомлено із технологією
виховання культури міжособистісних взаємин старших підлітків, представлено конкретні техніки
формування знань, умінь та навичок етичної взаємодії, а також розглянуто педагогічні умови
забезпечення формування культури взаємин у підлітковому колективі.
Відомо, що якісним показником знань є вміння застосовувати їх на практиці. І.Пальшкова [6]
обґрунтовує необхідність використання практико-орієнтованого підходу у підготовці майбутніх
педагогів, переваги якого – у орієнтуванні на кінцевий продукт навчання, тобто на формування і
вироблення у студентів практичних навичок застосування різноманітних технологій. Саме тому ми
намагалися більше уваги приділяти формуванню у майбутніх учителів практичних умінь та навичок,
здатності виявляти творчість та пластичність у проблемних ситуаціях, закласти основи для їх
майбутнього успіху в ситуаціях взаємодії з підлітками.
Практичні заняття зі студентами проводилися у формі етичного практикуму, мета якого –
розвиток творчого мислення майбутніх учителів у сфері педагогічної етики, набуття вмінь приймати
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моральні рішення, збагачення досвіду взаємодії з учнями. Видами роботи на практичних заняттях
були різні вправи, ділові ігри, моделювання та розгляд життєвих ситуацій, обговорення та дискусії,
підготовка та захист проектів, пам’яток, створення студентами власних методик вивчення культури
взаємин, розробка етичних занять для підлітків, практичні дослідження.
Студенти брали інтерв’ю у вчителів стосовно їх взаємин із підлітками, здійснювали
індивідуальний та порівняльний аналіз результатів опитування; досліджували взаємини підлітків,
визначали рівень їх етичних знань, мотиви взаємин із допомогою анкетування; здійснювали аналіз
власної особистості, давали оцінку своєї поведінки у ситуаціях взаємодії з іншими.
Загальними організаційними умовами проведення занять були:
підготовча робота: попереднє анкетування студентів, виконання студентами
запропонованих завдань, визначення структури заняття;
утворення творчих груп для виконання завдань;
нестандартний, творчий підхід у виконанні завдань;
участь у підготовці й проведенні заняття всіх студентів;
підбір завдань, які сприяють виробленню практичних навичок вивчення і формування
культури міжособистісних взаємин старших підлітків;
використання різних форм проведення занять;
аналіз, оцінка, обговорення, доповнення, корекція, внесення пропозицій щодо
обговорюваних проблем і проведення занять.
Важливою умовою педагогічного керівництва вихованням культури взаємин у шкільному
колективі старших підлітків є використання нових форм і методів організації діяльності учнів. З цією
метою у рамках програми спецкурсу "Підготовка майбутніх учителів до формування культури
міжособистісних взаємин старших підлітків" студенти знайомилися з новими формами роботи (уроки
культури, етичні студії, філософські столи, етичний театр, творчі лабораторії, мозковий штурм,
імаготерапія), методикою їх проведення, розробляли власні проекти, складали плани етичних занять
тощо. Пропоновані форми роботи з підлітками практично апробовувалися під час проведення занять
у студентській групі.
Так, на практичних заняттях зі студентами були проведені: дискусія "Без світу культури важко
уявити собі світ особистості", засідання круглого столу " Що, на вашу думку, заважає дитині
спілкуватися?", філософський стіл "Проблеми практичного формування культури взаємин старших
підлітків", ділова гра: педагогічна рада "Спільна діяльність підлітків як чинник формування культури
взаємин". Студенти розробляли і захищали проект "Культура взаємин – запорука успіху людини",
завданням якого було показати важливість дотримання культури взаємин у різних сферах людської
життєдіяльності: у сім’ї, професійній діяльності, у взаєминах із друзями, у діловій сфері, у соціальних
контактах тощо.
Група студентів також вивчала інтереси старших підлітків стосовно друкованої продукції: які
газети і журнали є популярними у середовищі учнів восьмих-дев’ятих класів. З’ясувалося, що сучасні
підлітки цікавляться журналами "Юний натураліст", "Древо познания", "Мадемуазель", "Отдохни",
"Хакер", "Moбила", "Cool", "Cool girl", "Extreme XЗМ and M-молоко". Студенти аналізували зміст
рубрик названих журналів, визначали їх виховні можливості, анонсували окремі матеріали, які
доцільно використати у роботі з підлітками.
Відомо, що взаємини складаються і розвиваються у діяльності. Саме діяльність служить засобом і
сферою самоствердження особистості, розвитку її індивідуальності, породження і утвердження
почуття самоцінності, значимості, формування поважного ставлення до неї однолітків. Вагомого
значення у розвитку культури міжособистісних взаємин старших підлітків ми надаємо позаурочній
діяльності, яка відкриває можливості для самовираження і самореалізації особистості дитини, для
налагодження контактів із однолітками, для задоволення потреби у спілкуванні. Тому на заняттях
спецкурсу студенти розробляли низку колективних справ для підлітків, складали програму роботи
Етичного театру, розробляли план засідань етичної студії, проектували моделі різних заходівкомплексів для підлітків: "Відкритий мікрофон", "Ти-Я-Ми: компроміс", "Криві дзеркала", "Будемо
знайомі" тощо. Фрагменти окремих заходів були проведені у студентській групі, зокрема КТС "Ми
класні", етична бесіда "Твоя система цінностей", етичний міні-театр "Ситуація", заняття-тренінг
розвитку комунікативних умінь.
Змістом занять було передбачено опрацювання методик вивчення взаємин у підлітковому
колективі і застосування їх до вивчення взаємин у студентській групі: анкета "Твоя думка про
взаємини у класі", методика "Кола ставлень", методика "Визначення привабливості для школяра
групи однокласників" (на основі індексу групової єдності Сішора), методика В. Стефансона
"Q-сортування: діагностика основних тенденцій поведінки у реальній групі", ігрова процедура
"Цінності мого життя" (за Д.Григор’євим), інші. Студенти також розв’язували педагогічні задачі;
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моделювали життєві ситуації, що дублюють реальні взаємини, відтворювали їх в аудиторних умовах,
давали власну оцінку, пропонували шляхи їх вирішення.
Суттєвим чинником впливу на школяра є особистість вчителя, його загальна культура,
майстерність, професійні здібності, а також здатність творчо реагувати на ситуації взаємин,
прогнозувати наслідки взаємодії підлітка з однолітками, вчителями, адекватно підходити до
розв’язання проблем, які виникають у повсякденному спілкуванні старших підлітків. Для розв’язання
цього завдання ми застосували у роботі зі студентами метод моделювання й аналізу педагогічних
ситуацій, які виникають у взаєминах учителя та учнів, розв’язування задач, складання пам’ятки
"Поведінка вчителя у взаєминах із старшими підлітками", а також вправи на аналіз студентами
особливостей власної особистості та проявів поведінки у взаєминах з іншими.
Узагальнюючи вищевикладене, зазначимо, що підготовка студентів до формування культури
міжособистісних взаємин підлітків є складовою професійного навчання і підвищення їхньої
кваліфікації. Виховання високої професійної культури студента педагогічного вузу, а отже, і його
готовності до майбутньої виховної діяльності у загальноосвітніх закладах передбачає формування
педагогічного мислення, яке базується на системі теоретичних знань із педагогіки і психології та
виявляється у здатності використовувати ці знання, оперувати ними у практичній діяльності – у
ситуаціях спілкування з учнями, у налагодженні між ними ефективних взаємин, в організації
виховного процесу загалом.
Організація спеціального навчання студентів із підготовки їх до формування культури взаємин дає
змогу зробити наступні висновки: результативними є такі методи роботи зі студентами: послідовна
система завдань самостійної роботи у підготовці до занять; групова робота з розв’язання поставлених
завдань; застосування методик вивчення і формування взаємин підлітків безпосередньо у
студентській групі; дослідження проблеми у реальній практиці; студенти реально оцінюють проблему
міжособистісних взаємин підлітків, є мотивованими на пошук і застосування оптимальних способів
взаємодії з підлітками; вчаться практично застосовувати здобуті знання.
Підготовка майбутніх учителів до виховання культури міжособистісних взаємин у підлітковому
колективі уможливлює розкриття взаємодії вчителя і учнів у практиці роботи загальноосвітньої
школи, що буде схарактеризовано у наступних роботах.
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Бисик Н.М. Подготовка будущего учителя к формированию культуры взаимоотношений в
коллективе старших подростков.
В статье представлена технология педагогической подготовки будущих учителей к формированию
культуры межличностных отношений в коллективе старших подростков в условиях специально
организованного обучения. Описаны организационные условия проведения занятий, содержание,
формы и методы работы с будущими учителями.
Bisyk N.M. Training Prospective Teachers for the Formation of Cultural Relations in Groups of
Teenagers.
This article presents some technologies of training prospective teachers for the formation of cultural
relations in groups of teenagers in the conditions of purposefully organized training with special emphasis
on conditions of its content, form and methods of training.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНОЇ
АДАПТАЦІЇ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У статті здійснено аналіз концептуальних засад дослідження професійної адаптації викладача
вищого навчального закладу.
Актуальність дослідження професійної адаптації викладачів вищих навчальних закладів (ВНЗ),
окрім загальної її важливості як елемента цілісної проблеми професійної педагогічної адаптації
особистості, обумовлена декількома чинниками. По-перше, тим, що у сучасній науці взагалі існує
певна невизначеність сутності адаптивних процесів індивіда, а сама адаптація особистості, як
методологічна категорія, є фундаментальним поняттям цілого комплексу галузей знань. По-друге,
більшість дослідників приділяли достатньо уваги професійній адаптації вчителя, орієнтуючись на
можливість екстраполяції результатів на педагогіку вищої школи.
Так, Н.Ф. Тализіна стверджує, що протиставлення педагогіки середньої та вищої школи є
невиправданим. Спеціаліст, який оволодів закономірностями процесу засвоєння та психологічного
розвитку особистості, а також певним колом фундаментальних знань і адекватними їм загальними
педагогічними вміннями, зможе самостійно використовувати засвоєне стосовно будь-якого віку того,
хто навчається, та будь-яких цілей навчання і виховання. А перейти з одного рівня освіти на інший
важко лише тому викладачу, який працює тільки на рівні особистого педагогічного досвіду, коли він
приймає рішення на основі власної інтуїції [1].
Відтак, дослідженню професійної адаптації педагога вищої школи у вітчизняній науці уваги не
приділялося і припускалося механічне застосування концептів професійної адаптації вчителя на
діяльність викладача. Оскільки процес професійної адаптації особистості є складним,
багатофакторним явищем, то професійна адаптація педагогічних працівників, як і адаптація фахівців
кожної сфери діяльності, має загальні характеристики – ознаки адаптаційних процесів. Однак,
наприклад, професійна адаптація вихователя дошкільного закладу буде суттєво відрізнятися від
професійної адаптації викладача вищої школи, що спричиняється специфічними особливостями
професійного середовища і професійної діяльності (зовнішні чинники), а також відмінністю самих
суб’єктів професійної діяльності: їх соціальним статусом, освітою та ін. (внутрішні чинники). Таким
чином, професійна адаптація викладачів ВНЗ має свої особливості, закономірності, які суттєво
відрізняють її від перебігу адаптаційних процесів у педагогічних працівників дошкільних та шкільних
навчальних закладів.
Оскільки більшість досліджень із цієї проблеми обмежуються розумінням професійної адаптації
як початкового етапу професійного становлення педагога – молодого фахівця, вивчаючи особливості
професійної адаптації викладача ВНЗ, необхідно усвідомлювати, що окреслену проблему потрібно
досліджувати у двох напрямах: 1) професійна адаптація молодих викладачів, які тільки починають
працювати у ВНЗ; 2) професійна адаптація викладачів без педагогічного стажу, які вже мали досвід
роботи в іншій професійній діяльності.
Метою статті є спроба дослідити концептуальні основи дослідження професійної адаптації
викладача вищого навчального закладу. Основними завданнями є такі: визначити методологічний
підхід до вивчення адаптації особистості як цілісного явища; охарактеризувати особливості
професійної адаптації педагога вищої школи.
Виникнення терміна "адаптація" відносять до другої половини XVIII століття. Уведення його в
науковий обіг пов'язують з ім'ям німецького фізіолога Ауберта (H. Aybert), що використовував його
для характеристики явища пристосування чутливості органів зору (чи слуху), що виражається у
підвищенні чи зниженні чутливості у відповідь на дію адекватного подразника [2: 119]. Разом з тим,
широка зацікавленість проблемою адаптації людини дозволяє говорити про багатосторонність,
універсальність класу адаптивних явищ. Тому важливо з міждисциплінарних позицій розглянути
багаторівневе явище складно організованої біологічної, психічної і соціальної природи адаптації.
Такий підхід, що закріпився в якості провідного у сучасній вітчизняній літературі з проблем
комплексного вивчення людини, відбиває погляд на людську діяльність і поведінку, які обумовлені
взаємозв'язком біологічних, психічних і соціальних закономірностей за умови провідної ролі
останніх.
Поняття адаптації відіграє важливу роль у різних сферах психолого-педагогічної науки. Проте
ставлення до нього з боку багатьох вітчизняних учених (педагогів, психологів, соціологів, філософів)
своєрідне. У прикладних галузях гуманітарних наук (у медичній психології, спеціальній педагогіці,
соціальній роботі, у дослідженнях девіантної поведінки і т.д.) забезпеченню адаптації індивіда в тому
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чи іншому середовищі і подоланню його дезадаптації приділяється чимало уваги. Однак розгляд
теоретичних проблем, що мають відношення до психології особистості, психології та педагогіки
вищої школи, на думку Г.О. Бала [3: 92], надають приватного значення (наприклад, розглядають її як
першу фазу особистісного становлення індивіда, що вступає у відносно стабільну соціальну
спільність) або взагалі висловлюють негативне ставлення щодо застосування окресленого поняття, аж
до того, що уявлення про пристосувальну функцію психічного й особистості є "зовсім помилковим"
[4: 237].
Заперечення застосування терміна "адаптація" при вивченні особистості, її діяльності і поведінки
не може не мати підґрунтя, якщо адаптацію розглядають у досить вузькому аспекті: як
підпорядкування індивіда практично незалежному від нього середовищу, і при цьому середовище
трактується як безпосереднє оточення індивіда чи принаймні вважається дуже обмеженим у просторі
і часі. У такому випадку стає очевидним, що поняття адаптації не може виступати в ролі
пояснювального принципу при аналізі функціонування, а тим більше розвитку і формування
особистості, оскільки визначальною властивістю особистості є її активність, цілеспрямованість.
Негативне ставлення багатьох психологів, педагогів і філософів до використання поняття
адаптації як одного з основних (тобто як категорії) у рамках гуманітаризації науки може
пояснюватися й тим, що застосування цього терміна (у вузькому трактуванні) може надати
дослідженню механістичного чи біологізаторського відтінку. Так, наприклад, у багатьох
філософських словниках знаходимо, що "стосовно людини і суспільства поняття адаптації має
обмежені можливості, оскільки воно відбиває головним чином реактивну поведінку, пов'язану з
пристосуванням до навколишнього середовища, а не з активним і цілеспрямованим її перетворенням"
[2: 7]. Справді, у деяких тлумаченнях термін "адаптація" трактується навіть не як пасивне
пристосування, а як звикання. Природно, що сучасна особистісно зорієнтована наука не буде
приймати такий підхід, адже, на думку більшості теоретиків гуманістичної парадигми, він
приречений на нерозуміння.
Таким чином, крім розуміння адаптації як пристосування будови і функцій організму та його
органів, клітин до умов середовища і, на цій основі, пасивного підпорядкування індивіда умовам, які
його оточують, існує інший науковий підхід до сутності адаптації, що має значні можливості для
використання [5]. У цьому концептуальному підході адаптацію розглядають як єдність
взаємообумовлених протилежно спрямованих процесів зрівноважування суб'єкта із середовищем
(Г.О. Бал, А.А. Налчаджян, А.В. Петровський, А.В. Фурман та ін.).
Методологічною основою цього підходу є принцип універсального характеру тенденції до
встановлення рівноваги між компонентами реальних систем. Тенденція до досягнення рівноваги, у
якій знаходить прояв принцип закономірного буття, має місце на всіх рівнях розвитку матерії,
охоплює усі форми її руху – від фізичної до соціальної. Тенденція до встановлення рівноваги у
процесі взаємодії активної підсистеми і середовища, за умови, що зазначена активна підсистема не
руйнується і підтримуються певні параметри її функціонування, й розглядається як адаптація [4: 93].
Таким чином, професійна адаптація як специфічний вид адаптивних процесів особистості є
двовекторним процесом і розглядається в єдності активного і пасивного, продуктивного і
репродуктивного, змінюваного і змінюючого.
Здійснений аналіз сучасних підходів вивчення сутності професійної адаптації особистості
дозволяє стверджувати, що у більшості наукових досліджень процесу становлення фахівця різних
сфер діяльності під професійною адаптацією особистості розуміють:
– процес повного освоєння професії, пристосування спеціаліста до професійного середовища, до
вимог, норм, цінностей майбутньої діяльності; процес становлення та збереження динамічної
рівноваги в системі "людина – професійне середовище" (М.О. Дмитрієва);
– процес формування професійно значимих якостей особистості, необхідних для успішного
виконання професійної діяльності (Г.О. Качан, Л.М. Растова);
– процес оволодіння особистістю характерних рис і умов праці за фахом, що виражається надалі в
оволодінні обраною професією, професійними навичками, формуванням професійних якостей
особистості, необхідних для оволодіння спеціальністю (Н.П. Лукашевич, В.В. Шкурко);
teacher – оволодіння всією сукупністю знань, умінь, навичок, необхідних для повного освоєння
професії і виконання вимог, які вона пред'являє (М.О. Свиридов);
– процес взаємодії особистості і соціального середовища з метою досягнення таких відносин між
ними, що більшою мірою забезпечують ефективність професійної діяльності (Н.О. Чайкіна) і т.д.
Аналізуючи ці підходи до розуміння сутності поняття "професійна адаптація", необхідно
відзначити, що його термінологічне поле є досить широким. Так, професійна адаптація особистості
ототожнюється і з процесом професійного навчання, і з соціально-психологічною адаптацією
особистості, і з професійною компетентністю фахівця. Таке неоднозначне тлумачення понять
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актуалізує потребу в обґрунтуванні визначення, що відображає сутнісні характеристики процесу
професійної адаптації особистості, які стали критеріями його виділення із системи понять.
Професійна адаптація як складний феномен традиційно розглядається як особливий процес та
результат цього процесу. При розгляді професійної адаптації як процесу визначаються його часові
характеристики, стадії та їх тривалість. Відтак, професійна адаптація педагога вищої школи – це
процес активної взаємодії особистості і професійного середовища, що забезпечує ефективність
професійної педагогічної діяльності викладача і виступає основою його професійного саморозвитку і
самовдосконалення.
Результативний аспект професійної адаптації викладача ВНЗ розглядається як основний елемент
при оцінці успішності адаптаційних процесів особистості. Критеріями її успішності можуть бути
показники двох видів: зовнішні по відношенню до фахівця (об’єктивні) та внутрішні (суб’єктивні). Це
ефективність професійної діяльності як інтегральний показник, який уключає: успішність виконання
всіх видів роботи (навчальної, методичної, організаційної та науково-дослідницької), зростання
кваліфікації, успішність взаємодії зі студентами та колегами по кафедрі; здатність фахівця уникати
ситуацій, які створюють загрозу для трудового процесу, й ефективно долати загрозу, яка виникла;
здійснення професійної діяльності без значущих порушень фізичного та психічного здоров’я
(В.Ф. Березин, С.О. Дружилов).
Результатом професійної адаптації викладача ВНЗ є його професійна адаптованість як цілісна
психологічна якість, яка відображає гармонійність між суб'єктивними цілями і кінцевими
результатами праці фахівця, що супроводжується його позитивним відношенням (оцінкою,
розумінням, прийняттям) до професійної діяльності, професійного середовища і власного
професійного "Я".
Крім розуміння професійної адаптації особистості як певного процесу та його результату, сучасні
дослідники (П. Медавар, А. Реан та ін.) розглядають ще один аспект цього складного явища:
професійна адаптація особистості як джерело новоутворень. Цей аспект у певному розумінні інтегрує
раніше визначені підходи (процесуальний та результативний), але в ньому об’єктом розгляду є
сукупність психічних властивостей, які сформувалися у процесі професійної адаптації і призвели до
того чи іншого результату. За таких умов у систему новоутворень уключається не тільки сукупність
нових професійних знань, умінь та навичок, що отримав і сформував фахівець, але і система
міжособистісної взаємодії із професійним середовищем. Таким чином, феномен професійної адаптації
викладача вищого навчального закладу може розглядатися як фундаментальна основа для розвитку
його професійної компетентності, яка, у свою чергу, певною мірою і є новоутворенням успішності
протікання адаптивних процесів у професійному середовищі, проте це потребує подальшого
експериментального підтвердження.
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НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО
СПРЯМОВАНОМУ МОНОЛОГУ-МІРКУВАННЮ НА ОСНОВІ АНГЛОМОВНИХ ФАХОВИХ
АВТЕНТИЧНИХ АУДІОТЕКСТІВ
У статті теоретично обґрунтовано і запропоновано методику навчання професійно спрямованому
монологу-міркуванню на основі фахових автентичних аудіотекстів.
Сучасні умови розширення економічних, технічних, політичних, соціальних та культурних
зв’язків України з зарубіжними країнами, 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 як в усній, так і
письмовій формах іноземною мовою (ІМ) і були здатними залучатися до комунікації та співпраці зі
своїми партнерами та колегами за кордоном.
У зв’язку з цим все більшого значення набувають проблеми подальшого вдосконалення методики
навчання іншомовного спілкування за обраним фахом випускниками немовних вищих навчальних
закладів (ВНЗ), а також необхідність усвідомлення різниці між навчанням ІМ для загальних цілей та
ІМ спеціального вжитку. Зважаючи на аналіз потреб сучасного ринку працевлаштування, метою
курсу англійської мови спеціального вжитку є навчання студентів успішному функціонуванню в
професійному середовищі; зміст навчання базується на ймовірних майбутніх професіях студентів, а
знання мови (включаючи фаховий вокабуляр) виходить із потреб цих спеціальностей [1], тобто
навчання студентів ІМ повинно мати виключно професійну спрямованість для подальшого її
використання у своїй професійно-трудовій діяльності. У результаті побудови навчання на основі
професійної спрямованості у студентів виникає так званий спеціалізований білінгвінізм, тобто
своєрідна комунікативна компетенція, яка дозволяє спілкуватися, головним чином, з питань, що
представляють професійний інтерес. Наприклад, професійно спрямоване навчання ІМ студентів
фізико-математичних факультетів має будуватися як курс фізики чи математики ІМ [2]. Це знаходить
своє підтвердження і в освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра
різних напрямків [3; 4], згідно з якою провідною настановою в оволодінні ІМ студентів немовних
ВНЗ є формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного
спілкування в усній та письмових формах.
Зважаючи на розширення міжнародних стосунків України з країнами світового співтовариства,
для яких необхідними є вміння розуміти подану інформацію та брати участь у її обговореннях,
основним видом мовлення при навчанні студентів немовних ВНЗ усного професійного спілкування
нами обране монологічне мовлення, яке, за результатами досліджень, є більш поширеною формою
спілкування в сфері навчально-професійної діяльності і при цьому більш складною порівняно з
діалогічним мовленням [5]. Наш вибір також пов’язаний з тим, що спілкування з професійної
тематики диктує необхідність представляти свою продукцію, робити презентації, невеликі доповіді,
переконувати своїх співрозмовників, тобто постійно звертатися до різних видів монологічного
мовлення. Крім того, за результатами відбору моделей дискурсів для ділового та професійного
спілкування, найхарактернішою формою комунікації є діалог з елементами монологу, коли один, а
частіше два співрозмовники по черзі обмінюються достатньо просторовими монологічними
висловлюваннями [2].
Наші спостереження за процесом навчання та підготовки майбутніх фахівців у системі вищої
освіти виявили, що формуванню навичок й умінь іншомовного професійного усного монологічного
мовлення приділяється недостатня увага. Тому вирішення проблеми формування та розвитку
спеціальних умінь, пов’язаних з професійним іншомовним усномовленнєвим спілкуванням, є
необхідною умовою навчання в немовних ВНЗ і метою статті. У межах своєї розвідки ми
розглядаємо професійно спрямоване усне монологічне мовлення, а саме монолог-міркування як його
вид, необхідною умовою навчання студентів немовних ВНЗ.
Уміння створювати монологи-міркування з професійної тематики студентами фізикоматематичних факультетів – це вміння не лише передавати отриману інформацію, а й
систематизувати отримані знання, прийняти рішення щодо розв’язання проблеми, обмірковуючи всі
можливі наслідки, обґрунтовуючи свій вибір або дії, логічно і зв`язно пояснити хід свого мислення,
охарактеризувати проблему/предмет/явище, зупинившись на його слабких або сильних сторонах,
аргументуючи свою думку, переконуючи співрозмовника чи аудиторію в правильності своїх
висновків.
© Петранговська Н.Р., 2005
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Слід зауважити, що за останні роки в методиці викладання ІМ проблема навчання усного
мовлення, зокрема монологічного спілкування, в системі середньої та вищої освіти досліджувалася
багатьма вченими (Н.Ф. Бориско, І.В. Самойлюкевич, М.С. Балабайко, В.Л. Скалкін, Л.І. Дєвіна,
І.О. Зимня, Г.В. Ільїна, В.В. Єрьоміна, Г.В. Ієвлєва, Т.В. Каріх, В.І. Кунін, І.В. Рахманов,
Л.Н. Смирнова, Г.Є. Чечель, Л.І. Шевченко та інші), в тому числі і в немовному ВНЗ (І.А. Алешко,
А.А. Ємельянова, В.Л. Гаращенко, Л.Б. Котлярова, Т.В. Кучма, Н.Д. Соловйова, В.М. Селезньова,
Brown G., G.Yule, D. Byrne та інші).
Звертаючись до проблеми навчання говоріння (як діалогу, так і монологу), методисти часто
використовували друковані автентичні або навчальні тексти. У нашому дослідженні засобом
навчання професійно спрямованих монологів-міркувань (ПСММ) було обрано фахові автентичні
аудіотексти (ФААТ), оскільки вони сприяють швидкому й адекватному сприйняттю матеріалу. На
нашу думку, саме слухова, а не зорова опора являє собою найкоротший і найраціональніший шлях до
засвоєння нового мовного матеріалу.
Результати проведеного опитування (186 фахівців фізико-математичних спеціальностей)
дозволяють зробити висновок, що фахівці цього профілю усвідомлюють необхідність володіння
вміннями створення англомовних монологічних висловлювань за фахом, та підтвердив доцільність
використання аудіювання як засобу навчання професійно спрямованого іншомовного
усномовленнєвого спілкування загалом і монологу-міркування зокрема.
Аналіз опрацьованих першоджерел дозволив визначити поняття "професійно спрямований
монолог-міркування" як узагальнене вираження засобами мови власного мислення про будь-які
професійно значущі предмети чи явища, яке характеризується чіткими логічними зв’язками між
елементами свого висловлювання і має на меті залучення співрозмовника або аудиторії до процесу
міркування щодо істинності чи хибності предмета висловлювання.
Базуючись на традиційно виділених складових структури монологу, а саме: вступу (Introduction),
основної частини (Main Body) та висновків (Conclusion), було визначено спільні риси монологуміркування з професійної тематики з такими складниками, як постановка питання (Posing a
Problem); логічне обґрунтування своїх міркувань (Logical Substantiation of Reflections); висновки
(Conclusion). У процесі аналізу такої логіко-композиційної структури монологу-міркування на основі
його комунікативних функцій було запропоновано такі види ПСММ: монолог-міркування з описовою
функцією, монолог-міркування з оцінюючою функцією, монолог-міркування з протиставною
функцією. Крім того, проаналізовано наповнення кожної з виділених специфічних функцій, що є
властивими ПСММ; охарактеризовано загальні мовні особливості ПСММ (на рівні граматики,
лексики та фонетики) та мовні особливості, притаманні ПСММ з кожною виділеною специфічною
функцією.
Ґрунтуючись на таких загальних вимогах до фахових аудіотекстів для немовних ВНЗ, як
належність до усної форми професійного спілкування фахівців, науковість, відповідність
спеціальності студентів, тематиці профілюючих дисциплін немовного ВНЗ, доступність у мовному і
змістовному відношеннях, а також за тривалістю звучання, ми визначили дві основні групи критеріїв
відбору ФААТ, необхідних для формування вмінь ПСММ: за змістом; за походженням і мовним
оформленням. Автентичність розглядається нами як основний критерій відбору ФААТ для навчання
студентів немовних ВНЗ, що зумовлює ефективність досягнення поставленої в нашому дослідженні
мети, оскільки, як зазначає Є.В. Носонович (2000), використання штучних, спрощених текстів може
призвести в подальшому до труднощів сприйняття текстів, які беруться з "реального життя";
автентичні тексти є різноманітними за стилями та тематикою, що викликає зацікавленість у студентів;
вони є засобом навчання культури країни, мова якої вивчається, й ілюструють функціонування мови у
формі, яка прийнята її носіями в природному соціальному контексті [6].
Аналіз критеріїв відбору англомовних ФААТ з фізико-математичних спеціальностей дозволив
виділити типи ФААТ (ФААТ-опис (статичний); ФААТ-повідомлення (динамічний); ФААТ-роздум
(абстрактний)) та підтипи за способом викладу в межах кожного типу (див. рис.1).
Фахові автентичні аудіотексти
Опис

Повідомлення

Роздум

Інструкція
Протиставлення
Опис
Предикція
З елементами доказовості
Констатація
Розповідь
З елементами особистісної оцінки
Рис. 1. Типи фахових автентичних аудіотекстів для формування вмінь професійно спрямованого
монологу-міркування
На підставі теоретично обґрунтованого застосування мовного та мовленнєвого матеріалу,
сформульованих критеріїв його відбору та класифікації, а також поетапності формування та розвитку
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мовленнєвих навичок й умінь, було розроблено система вправ для навчання професійно спрямованих
монологічних висловлювань, зокрема монологів-міркувань. При розробці цієї системи ми
використовували основні положення загальної системи вправ для навчання спілкування ІМ,
розробленої Н.К.Скляренко [7].
Розроблена система вправ з навчання ПСММ на основі англомовних ФААТ зумовила структуру
моделі навчання студентів немовних ВНЗ, яка характеризується циклічністю, системністю,
спрямованістю на оволодіння навичками й уміннями професійно спрямованого монологічного
мовлення, зокрема монологу-міркування, та інтенсивним використанням звукотехнічних засобів як в
аудиторії, так і в лінгафонних класах, і є професійно орієнтованою. Ця система включає три
підсистеми вправ, спрямованих на засвоєння мовного і мовленнєвого матеріалу, які складаються з
відповідних груп вправ у межах кожної підсистеми, спрямованих на формування загальних і
специфічних навичок та вмінь ПСММ [8].
Експериментальне навчання проводилося в умовах природного навчального процесу на третьому
курсі фізико-математичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка
в ході проведення двох серій експериментального навчання протягом VІ семестру 2003 р. та V
семестру 2004 р. Експеримент базувався на порівнянні послідовності використання вправ для
навчання ПСММ на основі англомовних ФААТ у двох запропонованих варіантах підсистем вправ у
межах описаної моделі навчання і мав на меті перевірити та встановити ефективність запропонованої
методики навчання ПСММ та встановити оптимальний варіант послідовності вправ для розвитку
навичок та вмінь у різних видах ПСММ у розробленій системі вправ. Експеримент проводився в
чотирьох експериментальних групах з однаковим співвідношенням вправ усередині кожної
підсистеми (0,5:2:1).
Результати експерименту показали, що формування вмінь ПСММ на основі англомовних ФААТ з
використанням запропонованої системи вправ сприяє не лише підвищенню рівня сформованості
професійної англомовної усномовленнєвої компетенції та рівня загальної культури професійно
спрямованого усного мовлення, а й рівня загальної грамотності усного мовлення студентів фізикоматематичних факультетів.
Проте проведене дослідження не претендує на остаточне розв’язання проблеми навчання
іншомовного професійного усного спілкування. Отримані результати доводять необхідність
подальшого теоретичного та експериментального дослідження цієї проблеми.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.

Англійська мова спеціального вжитку в Україні (ESP). Допроектне дослідження. – К.: Ленвіт, 2004. – 124 с.
Тарнопольский О.Б.,Кожушко С.П. Методика обучения английскому язику для делового общения: Учебное
пособие. – К.: Ленвит,2004. – 192 с.
3. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки спеціаліста. – Міністерство освіти і науки України. –
К., 2002. – 31 c.
4. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра. – Міністерство освіти і науки
України. – К., 2002. – 51 с.
5. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: Просвещение, 1969. – 214 с.
6. Носонович Е.В. Методическая аутентичность в обучении иностранным языкам // Иностранные языки в
школе. – 2000. – №1. – С. 11-16.
7. Скляренко Н.К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленневих навичок і вмінь //
Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 3-7.
8. Петранговська Н.Р. Система вправ для навчання студентів немовних спеціальностей вищих закладів освіти
професійно спрямованого монологу-міркування // Іноземні мови. – 2003.– Вип. 2. – С. 17-24.

Матеріал надійшов до редакції 03.12.2005 р.
Петранговская Н.Р. Обучение студентов неязыковых высших учебных заведений
профессионально направленному монологу-размышлению на основе англоязычных аутентичных
аудиотекстов по специальности.
В статье теоретически обоснована и практически разработана методика обучения
профессионально направленному монологу-размышлению на основе англоязычных аутентичных
аудиотекстов по специальности.
Petrangovska N. R. Teaching Professionally Oriented Monologue-Reflection on the Basis of Specialized
English Authentic Audiotexts to Physics and Mathematics Students.
The article provides theoretical substantiation and practical elaboration of the methodology of teaching
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ФОРМУВАННЯ ЯКОСТЕЙ ТА ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ
МОВИ У КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ
У статті розглянуто роль, місце і структуру професійно значущих якостей і здібностей учителя
ІМ, необхідних для роботи в новому соціокультурному контексті як компонент його професійної
компетентності.
Сьогодні акцент професійної підготовки педагога зміщується на розвиток особистості вчителя,
який володіє інноваційними технологіями навчання учнів у полікультурних умовах. У підготовці
майбутнього вчителя ІМ необхідно розглянути зазначене поняття у двох площинах його професійної
компетентності – як користувача мови і як учителя. Аналіз педагогічної, методичної та лінгвістичної
літератури, зокрема робіт І.А. Бім, В.В. Вартанова, Г.А. Воробйова, Н.Б. Ішханян, Ю.І. Пассова,
В.В. Сафонової, Н.К.Скляренко та інших, та проведений нами контент-аналіз цього поняття дозволив
визначити основні компоненти СКК учителя у двох вище згаданих площинах. Метою статі є розгляд
місця та структури одного з важливих компонентів, який характеризує професійну компетентність
учителя як користувача мови і як вчителя, а саме – якості та здібності майбутнього вчителя, здатного
до роботи у новому соціокультурному просторі.
Деякі зарубіжні дослідники розглядають культуру будь-якої країни як набір стереотипів поведінки
цієї країни і при вивченні іншомовних культур порівнюють перш за все стереотипи поведінки
(Behavior patterns ), притаманні цим культурам. Н.В. Баришніков називає мовленнєву і немовленнєву
поведінку під час іншомовної комунікації патернуванням і визначає його як репродукування
стереотипів поведінки, наслідування культурного зразка [1: 29]. На думку О.Б. Тарнопольського,
поведінку і мовлення згідно з нормами етикету можна назвати етикетною мовленнєвою і
немовленнєвою поведінкою [2: 11].
Як частина культури, поведінка має свою національну специфіку і характеризується стійкими
стереотипами. Засвоєння норм і моделей вербальної та невербальної поведінки, зумовлених соціумом
країни мови, що вивчається, веде до оволодіння СКК учителем – користувачем мови. Наше
дослідження за методом контент-аналізу довело, що вербальна поведінка складає 56,6%, а
невербальна – 60%. Обидва види поведінки – складники одного з компонентів структури СКК
учителя – користувача мови, якими називаємо компонентом моделей комунікативної поведінки
(термін О.Б. Тарнопольського) [2].
Однак уміння навчати учнів необхідним моделям комунікативної поведінки потребує
найменування у вчителя цілої низки професійних якостей та здібностей. Тому, визначаючи структуру
ПСКК (професійної соціокультурної компетенції вчителя) слід також виділити компонент, який
описує специфічні якості і здібності вчителя та формує СКК учнів. Дослідники концептосфери
вчителя-гуманітарія виділяють поняття педагогічного професіоналізму, яке розглядається як
комплекс властивостей особистості, що забезпечують високий рівень самоорганізації професійної
педагогічної діяльності і містять такі елементи: гуманістичну спрямованість, професійні знання,
вміння, педагогічні здібності, педагогічну техніку [3].
Серед найважливіших вимог до професійних якостей учителя вчені виділяють інтегративні
загальнопедагогічні якості, що характеризують особистість у цілому. Це педагогічна винахідливість
– уміння гнучко перебудовувати складну педагогічну ситуацію, надавати їй позитивного емоційного
тону, позитивної та конструктивної спрямованості; педагогічне передбачення, прогнозування –
вміння перш за все визначати поведінку та реакцію учнів до початку або на завершальному етапі
педагогічної ситуації, прогнозувати труднощі (свої та учнів); педагогічний такт – почуття міри на
основі зіставлення задач, умов і можливостей учасників спілкування; педагогічна емпатія – емоційне
співчуття учню – мовленнєвому партнеру, відгук на вираження ним своїх почуттів.
Важливими вимогами до особистісних якостей будь-якого вчителя, в тому числі і вчителя ІМ, є
любов і повага до дітей, розвинута педагогічна інтуїція, інтелект, високий рівень загальної і
педагогічної культури. Оскільки формування СКК передбачає готовність і здатність брати участь у
міжкультурному спілкуванні, контакт між учнями і вчителем відіграє першочергову роль. Не можна
навчити спілкуватися, якщо в класі немає атмосфери довіри, яка налаштовує на спілкування. Тільки
доброзичливі, щирі стосунки в класі будуть сприяти зняттю "мовного бар’єра", стимулюванню учнів
до висловлювання своїх думок, суджень, поглядів.
Крім зазначених якостей, притаманних будь-якому педагогу, вчитель ІМ, який займається
формуванням СКК учнів, повинен мати, на нашу думку, ряд характерних специфічних рис і
здібностей, типових тільки для нього. До них належать: 1) здатність бути мовленнєвим партнером
© Калінін В.О., 2005
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для учня (зрозуміти позицію іншого у спілкуванні, проявити інтерес до його особистості, його
проблеми, інтерпретувати і "читати" його внутрішній стан через нюанси поведінки, впливати на учня
опосередковано, через створення умов для появи у нього бажаної реакції на явища та факти
іншомовної культури, приймати думку партнера по спілкуванню); 2) переважне використання
стимулюючих впливів порівняно з оцінювальними і особливо дисциплінуючими, які блокують
іншомовне спілкування, демократичного стилю керівництва процесом формування СКК; 3) уміння
підтримувати рівне ставлення до всіх учасників спілкування; відмова від корпоративного стереотипу
"вчитель завжди правий" як несумісного з процесом навчання; 4) здатність виступати посередником
між іншомовною культурою та учнями, допомогати їм розглянути все цінне, особливе в "чужій"
іншомовній культурі, побачити її з позицій своєї національності; 5) здійснювати соціокультурне
виховання, тобто залучати до правильного сприймання іншомовної культури, її народних традицій,
виховувати повагу та толерантне ставлення до її представників; 6) створювати атмосферу
психологічного комфорту під час вивчення ІМ, ситуацію співробітництва у навчанні іншомовного
спілкування. У зв’язку з цим особливого значення набуває автопсихологічна компетентність
учителів, що ґрунтується на понятті "соціального інтелекту" – стійкої здатності розуміти самого себе,
а також інших людей, їх взаємостосунків, прогнозувати міжособові події [4].
Вищезазначені якості та здібності вчителя складають важливий компонент ПСКК.
Зрозуміло, що зовні майстерність полягає в тих якостях особистості вчителя, які породжують
діяльність учителя щодо формування СКК, забезпечують її успішність. Ці якості слід враховувати не
лише в уміннях, а й у тому складі властивості особистості, її позиції, які й дають педагогу змогу діяти
продуктивно і творчо.
Загальнопедагогічні, особистісні та специфічні фахові якості та здібності вчителя складають
окремий блок ПСКК майбутнього вчителя – особистісний.
З метою визначення рівня значущості та самооцінки виділених нами професійно необхідних для
формування СКК учнів якостей та здібностей, ми провели опитування студентів ІІІ курсу
Житомирського державного університету імені Івана Франка. Аналіз результатів дослідження
проводився відповідно до методики О.В. Смирнова, Р.А. Смирнової з використанням відносних
частот. Перевірку достовірності отриманих висновків проводили t – Стюдента, при якому t – Ст. було
значно більшим, ніж 2,36.
При аналізі результатів самооцінки значущості якостей та здібностей учителя ІМ, необхідних для
формування СКК, виявилося, що студенти групи з високим рівнем на перше місце ставлять якості та
здібності, які пов’язані з їх професійною СК діяльністю в школі: здатність зацікавити та заохочувати
учнів до СК спілкування (0,95), здатність бути мовленнєвим партнером для учнів (0,92); студенти
групи з достатнім рівнем віддали перевагу своїй мовній підготовці: достатній рівень іншомовного
спілкування (0,82); студенти групи з низьким рівнем найбільш значущими вважають
загальнопедагогічні якості, тобто природність поведінки на уроці (0,62), щирість у ставленні до учнів
(0,66).
При самооцінці рівня сформованості якостей та здібностей у студентів усіх груп найнижчий
рівень розвитку мають суто професійні СК уміння, які потребують формування передбаченості у
плані вибору форм та методів спілкування (0,68 – 0,47 – 0,25), рефлексивності мислення (0,69 – 0,48 –
0,26), здатність змінити стратегію та тактику формування СКК залежно від створеної ситуації (0,70 –
0,48 – 0,26). Такими були результати опитування майбутніх учителів до початку їх цілеспрямованого
формування.
Оскільки особистісний компонент є складовою частиною розробленої нами моделі формування
професійної компетентності вчителя, ми також ставили питання контролю за формуванням якостей та
здібностей учителя ІМ протягом усієї експериментальної роботи.
Анкета з самооцінки визначення професійних якостей та здібностей учителя ІМ являє собою
інтегроване утворення, отримане на основі переліку якостей, якими повинен володіти вчитель, що
представлено в роботах багатьох учених, та адаптовані нами відповідно до теми нашого дослідження,
а також виділені нами специфічні якості, властиві вчителеві ІМ. Усі відібрані якості ми вважаємо
можливим спроектувати на особистість студента – майбутнього вчителя ІМ. Обробка результатів
діагностики відбувалася за методикою М.А. Ларіонової [5]. Отриманий нами коефіцієнт рангової
кореляції виражав характер зв’язку між ставленням студента до якостей, названих в анкеті, та
самооцінкою тих же якостей у самого себе. Чим ближчий коефіцієнт кореляції до +1, тим вища
професійна самооцінка майбутнього вчителя.
Завдяки оціночній шкалі ця діагностика дозволяє визначити перелік тих професійно значущих
якостей, над розвитком яких необхідно ще працювати майбутнім учителям у процесі професійної
підготовки. Крім того, така методика допомогла нам уточнити той блок якостей, які оцінюються
найвище після першої педпрактики.
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У своїх відповідях студенти 4-го курсу акцентували увагу на важливості професійних якостей,
відсутність чи недостатність яких вони відчували під час перших самостійних кроків у школі та які
ми умовно класифікували на чотири групи: інтелектуальні, творчі, організаторські, комунікативні.
Серед інтелектуальних якостей найбільш значущими у 74% студентів стали: ерудованість у
психолого-педагогічних питаннях; рефлексивність та критичність мислення; здатність виділяти
вузлові поняття і закономірності в СК явищах та співвідносити їх з теоретичними знаннями тощо.
Серед творчих якостей: педагогічне уявлення; вміння творчо інтерпретувати отриману СК
інформацію; ініціативність; пошук нової СК інформації, проблем; здатність вирішувати нестандартні
СК завдання. Серед організаторських якостей: здатність змінювати стратегію та тактику уроку з
формування СКК залежно від створеної ситуації; здатність до самовдосконалення; здатність
організувати самостійний пошук СК інформації. Серед комунікативних якостей: толерантність до СК
помилок; емпатія; щирість у ставленні до учнів; природність поведінки на уроці; здатність достойно
оцінювати успіхи учнів в оволодінні СКК.
Після закінчення експериментального навчання з метою отримання фінальних результатів з
формування професійно значущих якостей та здібностей майбутнього вчителя ІМ ми провели
повторну діагностику, використовуючи ту саму анкету самооцінки сформованості професійної
компетентності та методику узагальнення результатів, які застосовувалися на початковому етапі
експерименту.
У студентів І групи найвищого рівня досягли критичність мислення, чого не було під час вхідної
діагностики, що свідчить про їх професійну компетентність. Здатність бути мовленнєвим партнером
високо оцінена студентами всіх трьох груп (1,00 – 0,80 – 0,56). Студенти І та ІІ груп також високо
оцінили свою здатність зацікавити та заохочувати учнів до СК спілкування (1,00 – 0,78); студенти ІІІ
групи вважають, що їх здатність достойно оцінювати успіхи учнів в оволодінні СКК, ініціативність у
формуванні СКК також стали вище 0,54 проти 0,26, як було у вхідній діагностиці.
Іншим результатом підсумкової діагностики якостей та здібностей майбутнього вчителя є те, що
близько 22% студентів отримали більш високу оцінку своїх товаришів, ніж вони оцінили себе самі.
Ми можемо пояснити це тим, що майбутні вчителі навчилися професійно грамотно оцінювати
педагогічну діяльність своїх однокурсників, бачити в ній те, що дійсно сприяє розвитку їх
професійної компетентності. Особливо це стосується таких якостей, як: творчість в інтерпретації СК
інформації; здатність створювати позитивний емоційний клімат на уроці, бути мовленнєвим
партнером та інше. Всі вони були оцінені оцінкою 19 – 20.
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Калинин В.А. Формирование качеств и способностей будущего учителя иностранного языка в
контексте социокультурной подготовки.
В статье рассматривается роль, место и структура профессионально значимых качеств и
способностей учителя иностранного языка, необходимых для работы в новом социокультурном
контексте как компонент его профессиональной компетентности.
Kalinin V.A. The Formation of Qualities and Abilities of a Prospective Teacher of Foreign Languages in
the Context of Sociocultural Training.
The article addresses the role, the place and the structure of professionally significant qualities and abilities
of a teacher of foreign language required in a new sociocultural context as a component of his/her
professional competence.
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ФОРМУВАННЯ У ШКОЛЯРІВ-ПІДЛІТКІВ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ
ДО ПРИРОДИ
У статті розглянуто психолого-педагогічні основи формування відповідального ставлення до
природи школярів, підкреслено, що формування екологічної свідомості передбачає таку перебудову
поглядів людини, коли засвоєні екологічні норми стають одночасно і нормами поведінки у ставленні
до природи.
Одним із принципів реалізації Державної програми "Освіта" (Україна – XXI століття) є
гуманізація освіти, що полягає в утвердженні у людини соціальних якостей, формування особистості,
здатної усвідомлювати свою соціальну відповідальність.
У наші дні особливого значення набуває формування відповідального ставлення людини до
природи. Збереження здоров’я людей, забезпечення їх продуктами харчування, енергією, охорона
природного середовища від забруднення і руйнації, збереження генетичної різноманітності біосфери
стали глобальними проблемами, які потребують негайного вирішення. Зростає роль школи у
формуванні відповідальності дітей і молоді за історичну долю країни, всебічний прогрес українського
суспільства. Цілеспрямований процес формування відповідального ставлення школярів до природи в
усіх видах навчальної, суспільно корисної діяльності та спілкування з природою складають сутність
екологічної освіти та виховання, які конкретизують та поглиблюють основну мету – сформувати
екологічну культуру шкільної молоді.
У цьому полягає актуальність означеної проблеми. Загальні питання формування відповідального
ставлення школярів до природи досліджували К. Бункер, Г. Плеханов, А. Луначарський, Г. Шульц.
Окремі аспекти організації природоохоронної діяльності школярів представлені в працях
Л. Виготського, А. Маслоу, К. Роджерс, К. Ушинського, В. Сухомлинського.
Мета нашої роботи – обґрунтувати психолого-педагогічні основи формування відповідального
ставлення в школярів до природи. Завдання: проаналізувати поняття "відповідальне ставлення до
природи", зробити висновки щодо психолого-педагогічних основ його формування в навчальновиховній практиці загальноосвітньої школи.
Принципове значення в педагогіці і психології має положення про те, що ставлення до природи
набуває рис відповідального тільки за умови всебічного екологічного виховання особистості з
дошкільного віку до старості. Соціальна відповідальність є універсальною формою зв’язку і
взаємозалежності особистості та суспільства. Суб’єктивно передумовою соціальної відповідальності є
свобода волі, розуміння, здатність суб’єкта приймати рішення компетентно. Умовою та компонентом
свободи волі є пізнання зовнішньої необхідності. Не пізнавши об’єктивних законів природи і суспільства,
люди не вільні як у своєму виборі (свобода волі), так і в своїй діяльності (свобода дії) [1: 21].
Особиста відповідальність має два аспекти – як ставлення особистості та як її якість. В особистому
плані відповідальність є соціальною, моральною і психологічною якістю людини, яка проявляється в
найважливіших рисах характеру [2].
Спираючись на викладені вище підходи, ми визначаємо ставлення до природи як свідомий вибір
зв’язків (школяра) з різними природними об’єктами та явищами. Природними об’єктами в цьому
випадку є сама природа, екосистеми і геосистеми, власне людина як природна істота. Крім того, в
систему екологічних відносин включається ставлення до діяльності, пов’язаної з використанням та
охороною природи. Названі відносини проявляються у вигляді необхідності, а також емоцій, симпатії,
залежності, любові, байдужості, ворожнечі, антипатії тощо.
Відповідальним визначається таке ставлення школяра до людини як природної істоти, до природи
як об’єкта і предмета праці, до природоохоронної діяльності, що відповідає правилам та нормам
цивілізованого суспільства, принципам та нормам високої моралі.
Відповідальне ставлення до природи – це здатність і можливість школяра свідомо, а значить,
цілеспрямовано, добровільно, виконувати вимоги та вирішувати завдання морального вибору,
досягаючи певного економічного результату. Метою поведінки школяра повинні бути такі вчинки, які
спрямовані на підтримку відтворюючих сил природи, на нейтралізацію шкоди нанесення її
естетичним і матеріальним цінностям, на збереження природи для майбутніх поколінь. Добровільне,
вільне дотримання моральних вимог, позв’язаних зі ставленням до природи, передбачає певну
переконаність у необхідності такої поведінки. Саме переконаність дозволяє людині протидіяти будьяким впливам, а також долати свої бажання й сумніви, що не відповідають екологічній необхідності.
Вчені – психологи (А.М. Захлебний, І.Т. Суравегіна) вважають, що відповідальність, як внутрішня
якість особистості, є поєднання раціонального й емоційного, гармонійне поєднання розуму й почуттів
Екологічна відповідальність пов’язана з такими якостями школяра, як цілеспрямованість, зібраність,
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уміння мобілізувати свої можливості, самоконтроль, передбачення близьких та віддалених наслідків
своїх дій у природному середовищі, критичне ставлення до себе та інших. Учителю необхідно знати,
що екологічна відповідальність, як і інші явища соціальної відповідальності, виражається в таких
емоційних станах, як турбота, занепокоєння, тривога, напруженість, хвилювання, зосередженість,
сумнів та ін.
Формування відповідального ставлення школяра до природи
розглядається як аспект
утвердження відповідальності як стійкої риси характеру особистості [3: 33-45]. Екологічна
відповідальність як внутрішня якість, як елемент свідомості є формою прийняття системи
відповідальної залежності людини і природи. Вона характерна позитивним ставленням до суспільних
потреб і заснована на глибокому розумінні своїх вчинків, в усвідомленні своєї соціальної ролі в
певних екологічних ситуаціях.
У реальному житті між відповідальністю, як рисою особистості, та безвідповідальністю, як її
антиподом, існує багато переходів. Школяр може мати відповідальне доручення у справах охорони
природи, але ставиться до них абияк; може знати, як потрібно повестися в тій чи іншій екологічній
ситуації, але не втілити свої дії в реальний вчинок; може мати ряд обов’язків, але не мати достатніх
можливостей для прийняття екологічних рішень. Можлива й така ситуація, коли учень сумлінно
виконує всі норми і правила, але реалізує свою діяльність як простий вчинок, а не як відповідальне
творче ставлення. У навчально-виховному процесі вчитель повинен враховувати всі можливі ступені
відповідальності учнів і знаходити відповідні способи оцінки, заохочення, засудження, переконання
учнів, розвивати їх здібності та готовність стати суб’єктом відповідальності в цілому та екологічної
відповідальності зокрема.
Ефективність формування відповідального ставлення до природи в школяра залежить від того,
наскільки в навчальному процесі будуть ураховані основні складові перебудови суспільних відносин
у компоненти внутрішньої структури особистості. Завдання екологічного навчання і виховання
відображається в тому, щоб найбільш повно перетворити суспільну необхідність збереження природи
у внутрішні потреби та інтереси школярів [4: 146].
Для педагога важливо, щоб потреба спілкування з природою впливала на соціальні потреби учня,
наприклад, займати певне місце в колективі, мати друзів, повагу вчителів. Потреба у спілкуванні з
природою, в її збереженні включається в систему мотивів індивідуальної поведінки. Відповідальність
на рівні мотивів виступає як соціальний стимул. Виділяються такі мотиви: громадянсько-патріотичні
– ґрунтуються на бажанні примножити багатства природи і пов’язані з почуттям обов’язку перед
суспільством перед своєю Батьківщиною; гуманістичні – виражаються у прагненні проявити добро,
співчуття у ставленні до живого, у бажанні захищати природу; естетичні – проявляються у потребі
зберегти красу навколишнього середовища; науково-пізнавальні – пов’язані з розумінням складних
зв’язків суспільства, людини і природи, прагенням пізнати їх закони; гігієнічні – розуміння значення
природи для здоров’я людини і бажання зберегти її оптимальні біофізичні та хімічні параметри;
економічні – засновані на визнанні природи як джерела ресурсів для розвитку продуктивних сил
суспільства, науково-технічного прогресу [5: 92].
Ставлення людини до природи проявляється в тому, наскільки глибоко нормативно-ціннісні
аспекти світоглядного поняття природи взаємодіють з системою загальнолюдських цінностей.
Соціальні цінності, якими керується людина у своїй поведінці, набувають у її свідомості відповідного
значення, стимулють її діяти. Тому так важливо, щоб до числа цих цінностей були включені й
екологічні.
Рівень відповідальності школяра буде визначатися тим, наскільки є соціально значимими норми та
правила ставлення до природи. Переведення ззовні заданих норм і правил у внутрішні переконання
зумовлено рядом чинників: а) реальним включенням школяра в систему суспільних відносин;
б) активністю самого школяра; в) емоційно-вольовими особливостями його особистості [4: 145].
Розуміння школярем суспільної необхідності відповідального ставлення до природи може
реалізуватися на рівні знань, почуттів, упевненості та дії. Звичайно, кожен з рівнів у відриві від інших
не може забезпечити плідної діяльності. Так, доручення, виконане байдуже, хоч і відповідально,
набуває формального характеру. З погляду моралі, відповідальне ставлення до природи повинно
базуватися на переконанні, що природа належить як сучасним, так і майбутнім поколінням.
Складність залежності між знаннями та переконаннями, як елементами системи, які
взаємовпливають один на одного, необхідно постійно враховувати у практиці екологічної освіти.
Учитель добре знайомий з ситуацією, коли школяр знає, як потрібно вести себе в природі, але
поводиться, нехтуючи цими знаннями. Повідомлена вчителем інформація накладається на існуючу
систему екологічних потреб, мотивів та інтересів школяра, на його життєвий досвід спілкування з
природним середовищем. Тому вчитель не просто формує екологічні знання та переконання на
"чистому тлі", а, звичайно, перебудовує усталені погляди й переконання. Таким чином, при
формуванні нових екологічних переконань постійно відбувається дія, весь час проходить
коректування, перебудова старих знань, поглядів, уявлень про взаємодію суспільства і природи,
подолання інертності в мисленні, зміна звичних норм поведінки.
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Екологічні переконання, як і всі інші переконання особистості, містять у собі етичний аспект,
який формується на основі етичних знань, у процесі моральних суджень та моральної діяльності.
Екологічні переконання повинні будуватися на принципах загальнолюдської моралі. Моральне
формування особистості, а також формування відповідального ставлення до природи базується не
тільки на вимогах, а й на знанні взірців моральної поведінки, на порівнянні своїх дій та вчинків за
певними зразками, за їх оцінкою. Цей внутрішній процес призводить до створення оцінних відносин,
які зумовлюють моральні, естетичні, юридичні та інші критерії вчинків і переживань людини. Тому
формування у школярів відповідального ставлення до природи досягається за умови участі в
різноманітних видах навчальної, виховної, суспільно корисної діяльності, де необхідно приймати
екологічно правильні рішення [5: 78].
Позитивні емоції проявляються при розширенні знань про буття природи та її роль у житті
людини. На основі цього у людини виникають почуття насолоди, радості від спілкування з природою,
необхідність перебування в ній. Зневажливе ставлення до природи, бездумне знищення її об’єктів
повинні викликати у школярів негативні емоції, які потім переростуть у почуття обурення,
непримиренності і в кінцевому результаті будуть сприяти формуванню потреби виступати на захист
природи. Психологічна природа екологічних поглядів і переконань, які впливають на формування
відповідальності, включає три основні компоненти: інтелектуальний (екологічні знання та
інтелектуальні вміння світоглядного характеру, володіння прийомами причинно-наслідкового
мислення); персональний (мотивація, ставлення й оцінка, віра в необхідність охорони природи і т.д.),
внутрішню готовність (бажання, намір, потреба реалізації своєї позиції у вчинках природоохоронної
діяльності) [3: 37]. Тоді світогляд, ідеали, переконання школяра, що є одночасно й мотивами його
діяльності, в навчально-виховному процесі наповнюються екологічним змістом. Розглянувши зміст
поняття "відповідальність перед природою" (екологічна відповідальність), ми приходимо до
висновку, що тут містяться всі суттєві ознаки поняття відповідальності. Це соціальна та психологічна
категорії свідомості, бо свідомість – спосіб відношення об’єктів до своєї діяльності з врахуванням її
властивостей та можливостей [3].
Процес формування екологічної відповідальності (екологічна освіта та виховання) повинен
розпочинатися якомога раніше. Як стверджують психологи, навмисне продовження дитинства в
умовах сучасного суспільства викликає у юнаків та дівчат безвідповідальність. Штучне уникнення
відповідальності – це припинення розвитку. Аналіз психолого-педагогічних основ формування
відповідального, бережливого ставлення до природи у школярів показує, що методи та прийоми
навчання й виховання повинні бути спрямовані на переведення у внутрішній світогляд особистості
соціальних екологічних орієнтирів: знань, умінь, ціннісних характеристик та ідеалів, принципів,
правил ставлення цивілізованого суспільства до навколишнього природного середовища.
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Демчук Л.И. Формирование в учеников-подростков ответственного отношения к природе
В статье рассматриваются психолого-педагогические основы формирования экологической
сознательности школьников, подчеркивается, что формирование экологической сознательности
предусматривает такую перестройку взглядов и представлений человека, когда усвоенные
экологические нормы становятся одновременно и нормами его поведения по отношению к природе.
Demchyk L.I. Shaping Pupils′ Respectful Attitude Towards Nature.
The article features the psychological and pedagogical grounds for ecological awareness of pupils. The
author emphasizes that the formation of ecological awareness presupposes such transformation of views and
ideas of a person, when the assimilated ecological norms become simultaneously the standards of treating
Nature.
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МЕДИЧНА ОСВІТА НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ:
РЕТРОСПЕКТИВА СТАНОВЛЕННЯ (ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)
У статті зроблено спробу порівняльно-ретроспективного аналізу процесу становлення медичної
освіти на Волині, у Галичині, на Закарпатті та Буковині як суттєвих регіонів Українських земель
ХІХ та на початку ХХ століття.
Медичну освіту не можна розглядати відокремлено від загальної системи професійної освіти,
особливостей її розвитку на сучасному етапі. Водночас необхідно враховувати традиції, що склалися
в системі охорони здоров’я населення, в цілому та власне специфіку самої медичної освіти. При
цьому сучасне формування медичної освіти потребує вивчення історичного досвіду її здійснення у
різних регіонах України, зокрема й у ХІХ – на початку ХХ століття.
Дослідженням історії становлення медичної освіти України займалися у XVIII – XIX ст.
Т. Бурачинський, С. Верхратський, Л. Гонсьоровський, Б. Криштопа, Я. Лукашевич, М. Музика,
В. Шумовський, І. Огієнко, Є. Озаркевич, М. Панчишин, О. Рузанова, С. Стажинський, І. Шапіро,
М. Шегедин, Л. Фінкель. Вивчали цю широку проблему сучасні дослідники, зокрема, А. Вихрущ,
Л. Клос, В. Кравець, В. Сагарда, Б. Ступарик.
Завданнями статті є спроба розкриття особливостей становлення медичної освіти у західному
регіоні України ХІХ – початку ХХ століття.
Зазначимо, що на початку ХІХ століття осередками з надання медичної допомоги мешканцям
Волині залишилися шпиталі та інфірмерії, створені при католицьких монастирях. На думку
Н. Фелістовича, у таких закладах нараховувалось у середньому 20-30 ліжок [1: 43-44]. При цьому
допомогу хворим у них надавали шаритки (монахині особливого ордену), які мали відповідну
медичну підготовку. Зокрема, такий Дім шариток (організація сестер милосердя) існував у Луцьку до
1833 року. Цей Дім одночасно здійснював адміністративно-господарську діяльність, виконуючи при
цьому й лікувально-професійну функцію. Після ліквідації у 1833 році католицьких монастирів у
Волинському регіоні значна кількість шпиталів при них також підлягала закриттю. Зокрема, у Луцьку
залишилася лише лічниця Дому шариток (маленький шпиталь, у якому працювали два лікарі та сім
медсестер) (цей осередок з надання медичної допомоги населенню, очолюваний старшою сестрою
Г. Доманевською, став одночасно базою підготовки середнього медичного персоналу).
У згаданій вище лічниці курсантки-практиканти набували вмінь догляду за хворими, а також під
керівництвом лікарів вони оволодівали основними прийомами надання швидкої медичної допомоги
(під керівництвом старших медичних сестер-шариток курсантки отримували й інші медичні знання).
Як свідчать джерела, лічниця впродовж трьох десятиліть (до 1866 р.) залишалася єдиним закладом
фахової підготовки медсестер. Пізніше на місці Дому сестер милосердя була заснована лікарня на 25
ліжок, котра успадкувала кращі традиції попереднього закладу [1: 43-44].
Доцільно відзначити, що загальна соціально-економічна відсталість царської Росії у цей
історичний період, зумовила низький рівень медичної допомоги населенню, зокрема й на периферіях
імперії, до яких належала також і Волинська губернія. Також доречно зазначити, що перший заклад
підготовки медпрацівників середньої ланки на території України (що перебувала під пануванням
Росії) функціонував при Єлисаветградському шпиталі з 1789 по 1797 роки. Це була медико-хірургічна
школа, яка здійснювала підготовку медичних працівників для армії (для участі у російсько-турецькій
війні) [2: 431]. Випускники цієї школи (лікарі та підлікарі, тобто помічники лікарів) залежно від
термінів навчання, продовжували свою освіту у Київській духовній академії (інших навчальних
закладах (колегіях) України) [3: 1329-1332].
Школа мала практичне спрямування, оскільки учні щоденно впродовж чотирьох годин працювали
біля ліжок хворих та поранених, а решту часу (близько шести годин на день) вивчали теоретичні
засади майбутньої професії (анатомію, рецептуру, хірургію та інші дисципліни) [4: 182; 6: 1329].
Навчання підлікарів у ті часи здійснювалося, на думку Л. Духіна, неконтрольовано, ремісничо (у
формі індивідуального учнівства). Пізніше у 1829 році Приказом громадського опікування (державної
структури, створеної для влаштування і утримання народних шкіл, лікарень і притулків) було
розглянуто положення про шкільну підготовку фельдшерів [5: 180].
Дещо пізніше, у 1842 році, було відкрито Київську (на базі Кирилівської лікарні) та у 1845 році
Харківську (при губернській лікарні) фельдшерські школи. До цих шкіл зараховували малограмотних
хлопців-підлітків. Керівниками таких закладів були директори, на посади яких призначалися головні
лікарі губернських лікарень (у штат призначали ще кількох працівників, серед яких були,
© Круківська І.М., 2005
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обов’язково, священик і фармацевт). Такі школи з догляду за хворими розташовувалися на території
лікарень (здебільшого в пристосованих приміщеннях).
Ці школи не мали типових навчальних планів, а зміст навчання у них значно відрізнявся. Лише в
1872 році згідно з Типовим статутом для фельдшерських шкіл було конкретизовано основні вимоги
до вступників та той обсяг знань, які були необхідні для отримання фельдшерського звання.
Навчальні плани цих шкіл включали наступні предмети: догляд за хворими, богослужіння, церковний
спів, каліграфію. Зазначимо, що навчання було безперервним упродовж трьох-чотирьох років,
оскільки влітку учні, замість канікул, проходили практику в лікарнях, під час якої майбутні
помічники лікарів удосконалювали свої вміння по догляду за хворими та вправлялися у проведенні
найпоширеніших маніпуляцій. Так, в інструкції головного інспектора лікарської управи
зазначалися конкретні вказівки щодо практикування учнів медичних шкіл. Зокрема, там йшлося,
що під час канікул необхідно направляти учнів у підвідомчі лікарні і там долучати практично до
виконання обов’язків фельдшера, а саме: видалення хворих зубів, кровопускання, перев'язування ран
хворих, догляд за ними та ін. Крім того, під керівництвом аптекаря вони повинні займатися збором
для лікарняних аптек дикоростучих лікарських трав та приготуванням із них в аптеці ліків. При
цьому головний інспектор попереджував керівників практики, що навчати повитушному
мистецтву забороняється, оскільки це може спонукати учнів до шарлатанства, що, у свою чергу,
додасть більше шкоди, ніж користі. Також під час практики цією інструкцією на вчителів
покладалося додаткове завдання з учнями вивчення латинської граматики та малювання [7: 3].
З метою дотримання дисципліни в цих школах була запроваджена посада наглядача, який суворо
стежив за дотриманням порядку. Також до порушників дисципліни застосовували фізичні покарання
(різки або карцер). Зазвичай курс навчання завершувався складанням випускниками іспитів перед
комісією (котру очолював член Приказу громадського опікування). Власне випускні іспити включали:
анатомію, фармакологію і фармакогнозію, хірургію з травматологією та догляд за хворими. Всі
випускники, залежно від отриманих оцінок, отримували дипломи і звання молодшого або старшого
фельдшера.
Першу чотирикласну фельдшерську школу, на Волині у м. Житомирі було відкрито в 1875 році, а
дещо згодом трикласну – у м. Кременці. Суттєвим було те, що навчання у цих школах мало практичне
спрямування. Традиційно до цих шкіл зараховували виключно хлопчиків сільської місцевості (віком
старше 15 років) з освітою в обсязі двокласного народного училища, котрі успішно склали вступні
іспити. Переважна більшість учнів знаходилася на повному утриманні школи (безкоштовне
проживання в інтернаті, харчування, забезпечення підручниками, формою, а також стипендією).
Зокрема, щороку Житомирська школа здійснювала підготовку 18 – 20 фельдшерів [8: 47].
Значно пізніше (у 1903 р.) суттєвих змін зазнала система охорони здоров'я у царській Росії що
зокрема, відбилося і на фаховій підготовці середньої ланки медпрацівників. Так були ліквідовані
Прикази громадського опікування, функції котрих перейшли до Губернських управлінь земського
господарства. Міністерство внутрішніх справ Росії розробило і запровадило відповідний циркуляр,
згідно з яким повитушну та фельдшерську справу було вирішено об’єднати. Тому спеціалізовані
школи для акушерок і фельдшерів були замінені акушерсько-фельдшерськими [9: 49].
Також і нова навчальна програма цих шкіл зазнала значних змін. Зокрема, програмою
передбачалося вивчення загальноосвітніх дисциплін (у попередньому обсязі), а в окремих школах
було розпочато вивчення основ фундаментальних наук: фізики, хімії, зоології. Цим навчанням
передбачалося вивчення власне медичних знань із санітарії, гінекології, психіатрії, дитячих, очних та
вушних хвороб [10: 48]. Суттєвим було і те, що для фельдшерів курс навчання скоротився до трьох
років, а для акушерок залишився чотирьохрічним, оскільки чоловіки-фельдшери акушерства не
вивчали [11: 38]. Пізніше, після реформи 1913 року, термін навчання був продовжений відповідно до
чотирьох років для фельдшерів та до п’яти – для акушерок. Усі стипендіати, зокрема Житомирської
фельдшерської школи, після її закінчення мали відпрацювати у Волинському земстві по півтора року
за кожний рік навчання (решта випускників, які, навчаючись безкоштовно, але, не отримуючи
стипендії Волинського земства, повинні були відпрацювати у цьому ж земстві один рік за рік
навчання).
На території Західної України (1772 – 1918 рр.) медичну допомогу населенню, крім лікарів та
представників народної медицини, надавали цирулики, хірурги, акушерки, повитухи, фельдшери,
сестри милосердя та медичні сестри, тобто медпрацівники середньої ланки. Підготовка відповідних
фахівців здійснювалась різними шляхами: від індивідуального учнівства для цируликів, повитух чи
сестер милосердя (шариток) до навчання у державних та приватних школах, що готували хірургів,
акушерок, фельдшерів та медсестер. Організація навчального процесу в спеціалізованих медичних
школах у різних частинах регіону помітно відрізнялася. На початку ХХ ст. в Західному регіоні
Українських земель позначилися три основні напрямки у розвитку фахової медичної освіти
середнього рівня. Так, у Галичині функціонували навчальні заклади з підготовки акушерок і хірургів,
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а також школа медичних сестер; на Закарпатті та на Буковині готували виключно акушерок, а на
Волині – фельдшерів та акушерок.
Варто відзначити той факт, що рівень підготовки хірургів та акушерок у Галичині був значно
вищим порівняно з іншими частинами регіону, оскільки навчальний курс уже у ХІХ ст. включав три
основні групи дисциплін: загальноосвітні, фаховоорієнтовані та спеціальні. На Волині такого рівня
було досягнуто лише на початку ХХ ст., після освітньої реформи 1903 року в Росії. На Закарпатті та
на Буковині підготовка акушерок мала практичний характер. Спільною рисою для всіх закладів було
те, що обов’язковим компонентом освіти була практична підготовка. Слід зазначити, що у
перерахованих вище закладах викладання здійснювалося: на Буковині – румунською, на Закарпатті –
угорською або німецькою, в Галичині – польською, на Волині – російською мовами. Природно, що
навчання здійснювалося за іншомовними підручниками (тобто не українськими). При цьому
викладачами медичних навчальних закладів здебільшого призначалися повітові лікарі та керівники
шпиталів, за місцем базування шкіл.
Короткий аналіз стану медичної освіти на Волині, у Галичині, на Закарпатті та Буковині дозволяє
стверджувати, що у цих регіонах західноукраїнських земель збільшилася кількість навчальних
закладів; урізноманітнилися їх типи (акушерські школи, фельдшерські школи, медичний факультет і
медичний колегіум); підвищився рівень вимог до вступників (зараховували лише письменних);
поєднувалася теоретична і практична підготовка, а в Галичині, зокрема у Львові, більшу частину
наукових медичних курсів здійснювали відомі на той час вчені-лікарі, професори, що природно
сприяло підвищенню освітнього рівня випускників.
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ПРОБЛЕМИ КОЛЕКТИВОТВОРЕННЯ В СТУДЕНТСЬКИХ АКАДЕМІЧНИХ ГРУПАХ ВНЗ
У статті проаналізовано проблему колективотворення в студентських академічних групах вищих
навчальних закладів та пропонуються деякі методи її вирішення.
Національна доктрина визначає головною метою української системи освіти на всіх її рівнях
створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, що
передбачає виховання культури міжособистісних взаємин; формування навичок правильної поведінки
у сім’ї, колективі і суспільстві [1]. У Законі України "Про вищу освіту" також наголошується на
особливому значенні процесу колективотворення у формуванні органів студентського
самоврядування, які мають "сприяти розвитку особистості студента, набуттю ним навичок
майбутнього організатора, керівника" [2]. Тому в сучасних соціокультурних умовах становлення
української державності, інтеграції і глобалізації соціальних, економічних і освітніх процесів, що
відбуваються в Україні, а також з погляду перспектив подальшого розвитку, які спрямовані на
утвердження демократичних засад, особливо важливим стає питання збагачення методів формування
студентського колективу в системі вищої освіти.
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що ця проблема була і залишається в полі зору
сучасних філософів, психологів, соціологів, педагогів, проте деякі її аспекти є недостатньо
розкритими, що не дає змоги повною мірою усвідомлювати можливості колективу студентської групи
та використовувати їх як ефективний засіб підвищення якості навчально-виховного процесу у вищій
школі. Питання інтенсифікації новітніх соціокультурних взаємин у студентській академічній групі,
яке обумовлене новою соціальною, економічною та міжкультурною ситуацією, знайшло своє
відображення і стало об’єктом спеціальних досліджень В. Бучківської, Т. Рєзніка, Л. Орбан-Лембрик,
І. Зязюна, С. Денисюка, М. Євтуха, О. Дубасенюк, Н. Ничкало, І. Беха та інших вітчизняних і
зарубіжних учених.
Таблиця 1
№ п/п
Означення категорії "колектив"
Автор
Живий соціальний організм, який має свої органи
А.С. Макаренко
1.
управління, де є повноваження, відповідальність,
співвідношення частин, взаємозалежність
Об’єднання людей, в основі якого лежать суспільна
мета, спільна діяльність, спрямована на досягнення мети,
відносини взаємної відповідальності між членами
соціальної групи
Найскладніша форма колективістських взаємовідносин
3.
Складна духовна, трудова і організаційна спільність
4.
особистостей, які стоять на різних ступенях ідейного,
інтелектуального, морального, естетичного і громадського
розвитку
Соціальне середовище, в якому виховуються потреби,
5.
розкриваються задатки, формуються здібності особистості.
Група людей, які є частиною суспільства, об’єднаних
6.
спільною метою суспільної діяльності та підпорядкованих
цілям суспільства
Соціальна спільність людей, об’єднаних на основі
7.
суспільно значущих цілей, спільних ціннісних орієнтацій і
спілкування
Складне соціальне утворення, яке має певну структуру
8.
Соціальний організм, основними критеріями якого є
9.
цілеспрямованість, згуртованість, ефективність діяльності
Група, всередині якої міжособистісні відносини
10.
опосередковуються змістом спільної діяльності, що
одночасно відбиває і суспільно, й особистісно значимі цілі
та цінності
2.
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Організована форма об’єднання людей на основі
цілеспрямованої діяльності.
Група об’єднаних спільними цілями людей, яка досягла
12.
в процесі соціально-ціннісної діяльності високого рівня
розвитку.

11.

М.М. Фіцула
А.В. Петровський

Проблема колективотворення в історії педагогічної науки не нова, але є досить складною та
багатогранною. У сучасних умовах оновлення і реформування системи освіти вона набуває
актуальності, гостроти та дискусійності, оскільки "несе" в собі стереотипи тоталітарної системи.
Значна частина науковців стверджує, що виховання в колективі – обов’язкова умова повноцінного
розвитку кожної особистості, бо саме в колективі особистість вчиться оцінювати себе, розвиває
комунікативні здібності і здобуває досвід соціальних взаємин, який стає в подальшому житті молодої
людини так званим "моральним компасом" – основою життєвого успіху.
Однак цей підхід позначений рядом недоліків: невпорядкованість та розбіжність у тлумаченні
досліджуваних понять; відсутність їх чіткого формулювання у навчально-методичній літературі; у
педагогічній науці немає також єдиного підходу до визначення поняття "колектив", що, на наш
погляд, викликає певні ускладнення у науковому трактуванні поняттєвого масиву, гальмує
дослідження проблеми та впливає на розробку концептуальних положень теорії та практики
навчання. Для більш повного розуміння та тлумачення означеної категорії нами було розглянуто
типові підходи до її визначення 12-ма авторами з допомогою методу порівняльного аналізу (Табл. 1).
Проведений аналіз дає можливість уточнити сутність категорії "колектив" та сформулювати її
означення в такому вигляді: це соціальна група високого рівня розвитку, де міжособистісні взаємодії і
взаємовідносини опосередковані суспільно корисними і особистісно значущими цілями та змістом
спільної ефективної діяльності. Такій підхід дозволяє виділити наступні характерні ознаки поняття
"колектив":
суспільно значуща мета;
щоденна спільна суспільно значуща діяльність;
спрямованість на досягнення мети;
особливий психологічний клімат;
наявність органів самоврядування.
Аналізуючи наукові роботи, які розглядають проблему формування колективу студентів
академічної групи у вищому навчальному закладі, можна переконатися, що цей процес є
індивідуальним, оскільки кожна соціальна спільність людей має свої особливості і розвивається з
різною швидкістю, та окреслити деякі умови підвищення ефективності процесу колективотворення:
1) об’єднання членів первинної студентської групи спільною суспільно корисною діяльністю та
спрямованістю;
2) встановлення гуманістичних, високоморальних відносин;
3) надання можливості особистісного розвитку та подальшого творчого зростання кожному;
4) стимулювання ініціативних, комунікабельних студентів, що виступають центром інтеграції;
5) розширення соціальних контактів;
6) адаптація у суспільстві за активної участі куратора;
7) активізація міжособистісного спілкування студентів;
8) залучення першокурсників до культурного й громадського життя за допомогою студентів
старших курсів;
9) включення у програму навчально-виховного процесу пропедевтичного курсу "Культура
співпраці й життя студентів".
На шляху просування від первинної студентської групи до колективу проявляються якісні
відмінності особистісних взаємовідносин, найбільш важливими з яких є колективістське
самовизначення та ідентифікація. Колективістське самовизначення проявляється у вибірковому
ставленні кожного члена студентської групи до будь-яких явищ через призму колективних
переконань, принципів, ідеалів, спільних цілей; ідентифікація ж – у визнанні за кожним однакових
прав і обов’язків, готовності чинити вплив і підтримку, вимогливому ставлення й до товаришів, і до
себе (рис. 1).
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Рис. 1. Шлях просування від первинної студентської групи до колективу
Проведене теоретичне дослідження дозволяє також припустити, що підвищення ефективності
процесу колективотворення в академічних групах пов’язане з оптимізацією діяльності адміністрації
вищого навчального закладу освіти; виховною спрямованістю організації навчання професорськовикладацьким складом; залученням студентів до науково-дослідної роботи; функціонуванням
самоврядування; участю молоді в різноманітних спортивних секціях, гуртках художньої
самодіяльності, а також визначенням напрямків проектування й розробки соціально-педагогічних
умов формування студентського колективу.
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КРАЄЗНАВЧА СПРЯМОВАНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті проаналізовано праці вчених, у яких висвітлені теоретичні основи формування професійної
спрямованості майбутніх учителів. На основі аналізу наукової літератури розглянуто мотиваційний
аспект готовності студентів до краєзнавчої роботи та намічено шляхи його формування.
Сьогодні у зв’язку із приєднанням України до Болонської конвенції особливо гостро постає
питання модернізації вищої освіти, вирішення якого має задовольнити соціальну потребу в якісній
освіті. На сучасному етапі національного духовного відродження України суспільству потрібен новий
тип педагога-професіонала, який має якісну фахову та психолого-педагогічну підготовку, здатний
формувати творчу особистість. Однак в умовах розвитку національної школи важливо виховати не
просто творчу особистість, а "громадянина-патріота України, який усвідомлює свою належність до
європейської цивілізації, чітко орієнтується в сучасних реаліях і перспективах соціокультурної
динаміки, підготовлений до життя й праці в ХХІ столітті" [1: 4]. Тому природно, що саме зараз зросла
роль краєзнавства у формуванні почуття патріотизму, поваги та любові до рідної Батьківщини. У
зв’язку із цим актуального значення набуває проблема формування готовності майбутніх учителів до
краєзнавчої роботи з учнями.
У своїй роботі ми розглядаємо готовність до краєзнавчої роботи як складний синтез тісно
взаємопов’язаних та взаємообумовлених структурних компонентів: ціле-мотиваційного, змістовноопераційного, емоційно-вольового та оцінного [2]. Ми погоджуємося з думкою авторів
(Н.В. Кузьміна, В.О. Сластьонін, О.І. Щербаков), що провідним компонентом готовності є цілемотиваційний компонент, який обумовлює формування всіх інших. Саме від рівня сформованості
цього компонента залежить результативність учительської праці. Дослідження останніх років і аналіз
вузівської та шкільної практики показують, що випускники вузу, як правило, є непідготовленими до
краєзнавчої роботи з учнями. На наш погляд, причина такої ситуації саме в тому, що під час навчання
студентів у вищому навчальному закладі ще недостатньо приділяється уваги мотиваційному
забезпеченню педагогічного процесу й, відповідно, формуванню професійної спрямованості
майбутніх учителів до окресленого нами виду роботи.
Метою нашої статті є аналіз праць учених, із проблеми формування професійної спрямованості
студентів та розкриття сутності мотиваційного аспекту досліджуваної готовності.
Основи формування професійної спрямованості та мотивації були предметом багатьох наукових
досліджень таких науковців, як: Л.М. Ахмедзянова, О.О. Вербицький, Н.В. Кузьміна,
В.В. Лісовський, А.К. Маркова, Є.К. Матлін, А.Б. Орлов, А.О. Реан, В.О. Сластьонін.
В.О. Сластьонін відзначає, що професійна спрямованість як одне зі структурних утворень
особистості означає достатньо усвідомлену й емоційно виражену її орієнтацію на певний рід та вид
професійної діяльності [3]. На його думку, до професійної спрямованості належить інтерес та любов
до дітей, захопленість педагогічною роботою, пильність та спостережливість, педагогічний такт,
педагогічна уява, організаторські здібності, справедливість, уміння спілкуватися, вимогливість,
наполегливість, цілеспрямованість, урівноваженість, витримка, професійна працездатність [4].
М.М. Фіцула розуміє під професійною спрямованістю особистості своєрідну установку на
педагогічну діяльність і психологічну готовність до неї [5]. Підсумовуючи вищезазначене, під
краєзнавчою спрямованістю ми розуміємо стійкий інтерес та позитивне ставлення майбутнього
вчителя до краєзнавчої роботи, бажання займатися нею.
Показником професійної спрямованості виступає позитивна мотивація. Мотивація – це система
мотивів або стимулів, яка лежить в основі краєзнавчої спрямованості особистості, і спонукає її до
проведення роботи з вивчення рідного краю. Такі учені, як В.О. Сластьонін, Н.В. Кузьміна, А.О. Реан,
зазначають, що успіх будь-якої діяльності, у тому числі і педагогічної, залежить від сили мотивації та
її структури. "Відповідно до закону Йеркса-Додсона, ефективність діяльності взаємопов’язана із
силою мотивації, тобто чим сильніше спонукання до дії, тим вища результативність діяльності"
[6:185]. На нашу думку, не є винятком і краєзнавча робота. Тому відповідно до структури
досліджуваного феномена передбачалося провести діагностику сформованості краєзнавчої
спрямованості та з’ясувати мотиви вибору студентами професії вчителя і вступу їх на природничогеографічні факультети.
Дослідження структури мотивації майбутніх учителів проводилося шляхом анкетування за
методикою К. Земфіра в модифікації А.О. Реана. На основі отриманих результатів визначався
© Бондаренко О.В., 2005
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мотиваційний комплекс особистості (його склали мотиви, які містили краєзнавчу спрямованість,
часткову направленість на краєзнавчу роботу й мотиви, які не містили її).
Під час анкетування респонденти повинні були назвати причини вступу до вузу за обраною
спеціальністю та в порядку значимості для себе визначити їхнє рангове місце. Провідними мотивами
вибору професії серед студентів були любов до дітей, можливість отримати задоволення від
постійного спілкування з ними (18,6 %), бажання здобути вищу освіту (18,2 %). Важливе значення
мають і такі мотиви, як усвідомлення в себе педагогічних здібностей (10,6 %), можливість
матеріального забезпечення (8,6 %) та просування по службі (5,3 %). Наведені дані свідчать про
переважання в більшості респондентів зовнішніх мотивів, які не містять краєзнавчої спрямованості,
або містять часткову спрямованість на краєзнавчу роботу (можливість самореалізації під час
краєзнавчої роботи).
Серед причин вибору спеціальності 15,0 % студентів назвали любов до рідного краю, можливість
продовжити зайняття краєзнавчою роботою й туризмом, 3,6 % назвали позитивне ставлення та
інтерес до краєзнавчого аспекту педагогічної діяльності, і лише 3,3 % опитаних зазначили бажання
навчати та виховувати дітей засобами краєзнавства, що дає нам підстави стверджувати про
сформованість у них внутрішніх мотивів краєзнавчої роботи.
Неабияке значення мають і такі мотиви, як сімейні традиції (6,3 %), можливість уникнути
військового обов’язку для представників чоловічої статті, недостатня спеціальна підготовка, низька
матеріальна забезпеченість батьків для вступу до більш престижних вузів, поради улюблених
учителів тощо (разом 10,5 %). Таким чином, підсумовуючи вищезазначене, можемо зробити
висновок, що лише в 21,9 % опитаних переважають мотиви, що містять краєзнавчу спрямованість.
Цей факт свідчить про недостатню фахову орієнтацію студентів природничо-географічних
факультетів, про переважання зовнішніх мотивів навчальної діяльності над внутрішніми та про
необхідність мотиваційного забезпечення педагогічного процесу вищої школи з метою формування
позитивної мотивації й спрямованості особистості студентів на краєзнавчу роботу.
Отже, рівень готовності студентів до краєзнавчої роботи тим вищий, чим вища їх задоволеність
від обраного фаху й оптимальніший у них мотиваційний комплекс (наскільки внутрішні мотиви
переважають над зовнішніми). Тому зусилля вищої школи мають бути спрямовані перш за все на
формування в майбутніх учителів внутрішніх мотивів, які б містили направленість на краєзнавчу
роботу.
Слушно зазначає А.В. Литвин, що формування мотиваційної сфери, інтересу майбутнього фахівця
значною мірою залежить від того, як педагог організує пізнавальну діяльність студентів, орієнтує її на
обрану спеціальність, створює можливості перетворення навчальної діяльності в професійну. На
нашу думку, вирішення окресленої вище задачі можливе за умови реалізації імітаційно-ігрового
підходу в педагогічному процесі вищої школи.
За визначенням Л.В. Кондрашової, "імітаційно-ігровий підхід – це методологічна спрямованість у
педагогічній діяльності, яка дозволяє через систему взаємопов’язаних понять імітації та гри,
принципів та способів імітаційно-ігрових дій забезпечити процес професійного становлення
особистості, самоствердження, самовираження та саморозвитку професійної індивідуальності
майбутніх педагогів" [7: 10]. Отже, суть даного підходу полягає у використанні імітації та гри в
процесі професійного формування особистості майбутнього вчителя та його професійної
спрямованості.
Імітаційно-ігровий підхід до навчання дозволяє надати пізнавальній діяльності студентів творчого
характеру, зробити засвоєння досвіду більш емоційним, забезпечити активізацію учбових дій.
Реалізація даного підходу вимагає від майбутніх фахівців високого рівня активності, який
супроводжується почуттям задоволеності від прояву власних інтелектуальних та духовних сил. У грі
моделюються пізнавальні ситуації, імітуються якості, стани, проявляються здібності, знання та
вміння, які необхідні студентам для успішного виконання професійних функцій.
Для гри та імітації є необхідним спеціально створене середовище доброзичливої позитивної
атмосфери. За такої умови студенти можуть подолати страх перед роботою з учнями, набути таких
рис, як рішучість, сміливість, цілеспрямованість, ініціативність тощо. Важливим моментом для
професійного становлення майбутнього вчителя є те, що аналізуючи свою участь у грі чи імітації, він
має можливість визначити рівень своїх здібностей, рівень готовності до самостійної краєзнавчої
роботи в школі. Даний підхід містить у собі умови для підготовки творчого, активного, ініціативного
вчителя, здібного бачити недоліки своєї підготовки та намічати шляхи їх усунення, самостійно
ставити професійні завдання та вирішувати їх.
Усе вищезазначене дозволяє стверджувати, що використання імітаційно-ігрового підходу в
процесі формування готовності до краєзнавчої роботи забезпечує формування її ціле-мотиваційного
компонента. Особлива увага під час підготовки студентів приділялася оволодінню методикою
краєзнавчої роботи, збагаченню змісту форм та методів роботи з учнями. Так у навчальному процесі
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майбутні вчителі освоювали різні форми та методи організації краєзнавчої роботи з учнями: ділові
ігри, конкурси (КВК, аукціон, вікторина), вечори, тренінги, свята, фестивалі, засідання гуртків.
Студенти розробляли та відпрацьовували заняття на екологічній стежці.
Наведемо деякі факти, які свідчать про ефективний вплив на формування мотиваційного аспекту
готовності до краєзнавчої роботи реалізації імітаційно-ігрового підходу в навчально-виховному
процесі вузу. На момент закінчення дослідно-експериментальної роботи в експериментальних групах
переважало активне (23,7 %) та позитивне (74,3 %) ставлення до краєзнавчої роботи. Лише в 2,0 %
респондентів домінувало пасивне ставлення до означеного вище виду роботи. Кількість студентів, які
не замислювалися над важливістю проведення такої роботи, або виказали негативне ставлення
зменшилася до 0%. Результати ж констатуючого експерименту свідчать про переважання в значної
частини студентів (26,3 %) пасивного ставлення та негативного (5,0 %).
Нами також з’ясовувалося, чи відбулися зміни в структурі мотивації студентів після реалізації
зазначеного підходу. Виявилося, що значно збільшилася кількість студентів (на 23,7 %), у яких
сформована спрямованість на краєзнавчу роботу, змінилася кількість тих, хто має часткову
краєзнавчу спрямованість (на 3,4 %) і зменшився контингент із відсутньою краєзнавчою
спрямованістю (на 27,1 %). Усе вищезазначене дозволяє зробити висновок, що гра в навчальному
процесі виконує не лише навчальну, виховну та орієнтаційну функції, а й, безумовно, мотиваційноспонукальну. Відтак одним з основних шляхів формування ціле-мотиваційного компонента
досліджуваної нами готовності є використання імітаційно-ігрового підходу, оскільки саме в грі
моделюється майбутня професійна діяльність студентів. Таким чином, забезпечення мотивації
навчального процесу вищої школи в умовах модернізації системи освіти передбачає чітке окреслення
його контурів, визначення характеру майбутньої професійної діяльності для формування як
професійної мотивації так і спрямованості особистості майбутнього вчителя, зміна акценту з об’єктсуб’єктних взаємин на суб’єкт-суб’єктні (перетворення студента на активного учасника навчального
процесу), реалізацію принципів педагогічної співпраці, співпраці й співтворчості.
Ми зробили спробу розглянути лише один аспект формування готовності майбутніх фахівців до
краєзнавчої роботи – мотиваційний, що не вичерпує повністю окресленої проблеми. Подальшого
вивчення потребує питання визначення шляхів формування інших структурних компонентів
досліджуваного особистісного утворення.
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Бондаренко О.В. Краеведческая направленность как показатель готовности студентов к
профессиональной деятельности.
В статье анализируются труды ученых, в которых освещены теоретические основы формирования
профессиональной направленности будущих учителей. На основе анализа научной литературы
автором рассмотрен мотивационный аспект готовности студентов к краеведческой работе и
намечены пути его формирования.
Bondarenko O.V. The Local Lore Orientation as a Characteristic of Students’ Readiness
for Professional Activity.
The article analyses the scientists’ works which highlight the theoretical reasons for forming professional
orientation of prospective teachers. The author considers the motivation aspect of students’ readiness to the
local lore work on the basis of the analysis and the ways of its formation.
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ГРУПОВА КАЗКОТЕРАПІЯ В ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ
У статті проаналізовано проблему застосування групової казкотерапії у контексті особистісно
орієнтованого виховання.
Виходячи із власного світосприймання, кожен народ протягом століть формував свою, властиву
лише йому, систему виховання, критеріями ефективності якої виступають загальна культура,
освіченість, духовність нації. В основі української системи виховання лежить давня педагогічна
традиція нашого народу. Досвід видатних педагогів В. Сухомлинського, І. Огієнка, О. Духновича,
Г. Ващенка допомагає сучасним педагогам розробити ефективні та дієві системи виховання. В умовах
сучасної школи забезпечити всебічний розвиток дитини покликане особистісно орієнтоване навчання
та виховання.
В основі розробки особистісно орієнтованої системи навчання та виховання лежить принцип
визнання індивідуальності учня, створення необхідних умов для всебічного, гармонійного розвитку
дитини, для виявлення рівня її пізнавальної активності, творчої обдарованості, можливостей та
здібностей, що потребує подальшого розвитку. Завдання педагога за цієї системи виховання полягає у
створенні таких навчальних та виховних ситуацій, які б сприяли максимальному розкриттю
здібностей дитини та стимулювали б її внутрішні можливості до саморозвитку.
Одним із ефективних шляхів вирішення цього завдання може бути, на нашу думку, застосування
педагогом методів та прийомів комплексної казкотерапії. Для будь-якої терапії, і для терапії за
допомогою казки зокрема, дуже важливо створити такі умови для психологічної та педагогічної
роботи, які б допомагали людині подолати те, що стримує її розвиток. Власне, цей аспект і став
основним у створенні концепції казкової терапії.
Джерелами концепції казкової терапії стали роботи Л. Виготського, Д. Ельконіна, дослідження та
досвід Б. Беттельхейма, Е. Берна, М.-Л. фон Франц, позитивна терапія притчами та історіями
Н. Пезешкяна, дослідження дитячої субкультури М. Осоріної, ідеї Е. Романової, психотерапевтичні
казки та ідеї А. Гнєздилова, досвід О. Захарова. В українській педагогічній науці роботу із
застосуванням казкових мотивів та образів запровадив В. Сухомлинський, який приділяв значну
увагу використанню казки при роботі з дітьми: "Я не уявляю навчання у школі не тільки без
слухання, але і без створення казки" [1: 164]. За твердженням визнаного педагога, завдяки казці
дитина пізнає світ не лише розумом, але й серцем.
Останнім часом до методу казкової терапії схиляється все більше спеціалістів: психологів,
психотерапевтів, психіатрів, педагогів, вихователів, дефектологів. З’явилися казкотерапевтичні
програми Г. Азовцевої, А. Лісіної, Т. Речицької. Потужна хвиля розвитку казкової терапії на
наукових засадах пов’язана передовсім з іменами російських психологів Т. Зінкевич-Євстігнєєвої та
Т. Грабенко. За їх активної участі у Санкт-Петербурзі в 1997 р. був створений Інститут казкової
терапії. Колективом інституту були одержані відомості про нові сфери застосування методу. Це не
тільки дитячі дошкільні заклади та школи, але й центри реабілітації інвалідів, дітей з різноманітними
проблемами розвитку, виправні заклади, вищі учбові заклади. Унікальну казковотерапевтичну
роботу з онкологічними хворими проводить А. Гнєзділов. Розробкою цього методу займаються
також Г. Ожиганова, Е. Цопа, Е. Заїка, Д. Арановська-Дубовис, Д. Соколов та інші.
Отже, як бачимо, концепція казкотерапії, спрямована на передачу цінного життєвого досвіду,
виявлення та розвиток потенційних можливостей особистості, цілком відповідає критеріям
особистісно-орієнтованого виховання і може бути використана педагогом як один із способів роботи
з особистістю кожної окремої дитини. Особливої цінності у сучасній школі набуває можливість
застосування особистісно орієнтованого підходу при роботі з дітьми у групі. Цінність казкотерапії
для особистісно-орієнтованого навчання та виховання полягає також у можливості застосування
педагогом групової форми роботи. Саме тому мету написання цієї статті ми вбачаємо у розкритті
основних методів та прийомів особистісно-орієнтованої роботи з дітьми в групі із застосуванням
комплексної казкотерапії.
На сучасному етапі розвитку казкотерапії існує велика кількість методів, прийомів та технік
роботи з казками. Але можливості терапії за допомогою казки безмежні. Ми ставимо перед собою
завдання розглянути лише певні казкотерапевтичні техніки, придатні для застосування в особистісно
орієнтованому вихованні дітей у групі.
Одним із перших в українській педагогічній науці застосував казкові сюжети та образи
В. Сухомлинський, який використовував можливості казки як професійний педагог. Відомою є його
"Школа радості", в якій успішно функціонувала Кімната казки. Педагогом використовувалися
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різноманітні прийоми роботи з казковими образами, зокрема такі, як читання казок педагогом та
дітьми у ролях. Таке читання дозволяє дитині глибше проникнути у зміст казки, емоційно сприйняти
її, відчути та зрозуміти героїв казки тощо. Те, що діти брали участь у виготовленні ляльок, за
твердженням педагога, позитивно впливало на їх розвиток. Така спільна праця дозволяє розвивати в
дітей комунікативні вміння, створювати атмосферу доброзичливості й спонукання до творчості;
створення дітьми власних казок. Цей прийом, за словами В. Сухомлинського, "є одним з
найцікавіших для дітей видів поетичної творчості. Разом із цим, це важливий засіб розумового
розвитку" [1: 167]; інсценування дітьми відомих і вигаданих казок з використанням власноруч
виготовлених ляльок є фактично логічним продовженням використання згаданих вище прийомів
роботи з казкою. Він стимулює творчість дитини, підвищує її самооцінку, дозволяє розвивати
емпатію та комунікативні навички.
Говорячи про доцільність використання казкових образів при роботі з молодшими школярами,
В. Сухомлинський також наголошував і на необхідності застосування різноманітних прийомів роботи
з казкою при вихованні підлітків: "Ось ця спеціальна робота з виховання і є читання, розповідання,
драматизація, прослуховування, переживання казок. Вона не повинна припинятися в 6 – 7 класах" [1:
169]. Використовуючи у своїй роботі з дітьми казку, В. Сухомлинський вважав її тим інструментом,
що здатен не лише наблизити дітей одне до одного, спрямувати їх фантазію та уяву, але й розвинути
інтелектуальну сферу дітей, зокрема й у дітей із уповільненими процесами мислення.
На сучасному етапі розвитку казкотерапії найбільш розробленими є, на нашу думку, програми
комплексної казкотерапії Т. Зінкевич-Євстігнєєвої [2; 3; 4; 5] та Т. Грабенко [5]. Проаналізувавши їх
досвід роботи з дітьми із застосуванням казкотерапевтичних методів та прийомів і спираючись на
власний досвід участі та проведення казкотерапевтичних семінарів, можемо виділити ряд
казкотерапевтичних технік, найбільш доцільних для застосування в особистісно орієнтованому
вихованні дітей у групах.
І. Більшість батьків, учителів та вихователів розповідають дітям казки. Але розповідання казок як
форма казкової терапії має свої особливості й досить багато різновидів. 1. Розповідь групі нової або
відомої казки від третьої особи. Сенс полягає в наступному: розуміючи вплив казкових ситуацій на
розвиток особистості, психолог-оповідач може свідомо акцентувати на них увагу. Таким чином, у
дитини активізуються власні несвідомі процеси, які стимулюють її особистісне вдосконалення.
2. Групова розповідь казки, відомої всій групі. У цьому випадку оповідачем є не одна людина, а
група людей. Кожний учасник групи по черзі розповідає невеликий уривок казки. Розповідь
розбивається на невеликі уривки вільно і спонтанно залежно від того, яку частину розповіді бере на
себе попередній оповідач. У дитячій групі ведучий може й навіть повинен брати участь у процесі
розповідання. Якщо розповідь проводиться в групі підлітків, ведучому не варто брати участі у
процесі розповідання, оскільки він отримає більше інформації, спостерігаючи за ходом розповіді.
Для того, щоби досягнути кращих результатів у роботі, корисно використовувати аудіо- або
відеозапис. Після закінчення розповіді може також застосовуватися прийом продовження цієї казки.
Різновидом такої техніки може бути розповідь казки у ролях від імені різноманітних персонажів.
Доцільно також запропонувати дітям одухотворити будь-який предмет або частину оточуючого
середовища і від його імені розповідати казку. Для дітей та підлітків такий метод роботи може бути
особливо корисним, оскільки він допоможе їм децентруватися, стати на місце іншого. Важливо, щоб
на одному занятті учасники могли розповісти одну й ту саму казку від імені різних героїв. Необхідно
загострювати увагу учасників на тих почуттях, які відчували герої впродовж казкових подій.
Особливо важливим є таке розповідання для гіперактивних дітей: завдяки незвичайній формі
розповіді, їм легше втримувати увагу.
ІІ. Створення власної казки. 1. Створення індивідуальної казки кожним членом групи. Казки, які
створює сама дитина, є особливо важливими, оскільки вони не лише у метафоричній формі
відображають внутрішню реальність дитини, але й активізують несвідомі процеси, які сприяють
особистісному розвиткові й вирішенню життєвих труднощів. Перед роботою з власне вигадуванням
казок можна застосовувати прийом, який сприятиме зміцненню стосунків у групі, дозволить дітям
створити ігрову атмосферу, а підліткам у метафоричній формі висловити своє ставлення одне до
одного. На початку групового заняття кожному з учасників групи (в тому числі й ведучому) даються
прізвиська, вигадані при спільному обговоренні групою. Люди з такими прізвиськами і стають
героями власних казок. Особливість цього прийому полягає в тому, що головним героєм є
особистість, яку дитина деякою мірою (якщо не повністю) ототожнює із собою. Крім цього,
прізвиська, дані учасниками групи одне одному, та й сам процес обговорення асоціацій, пов’язаних з
тією чи іншою людиною, дають цінну інформацію про те, як сприймають цю людину оточуючі і як
таке сприймання співвідноситься з уявленням людини про саму себе. Після закінчення розповіді
відбувається процес обговорення казки з ведучим групи. Під інтерпретацією вигаданих казок
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розуміємо безоцінну інтерпретацію, оскільки ми не можемо говорити, що в казці погане, а що гарне.
Те, що ми почули, – це внутрішній стан дитини на певному етапі її розвитку.
2. Групове складання казки. Той, хто починає, говорить першу фразу, наступний учасник групи
приєднує до сказаної фрази свої репліки. Різновидом цього методу є вигадування і розповідання
дітьми "намальованої" казки. Процес групового малювання дає важливу інформацію про те, як
розподілилися між дітьми ролі в групі: хто лідер, хто прагне привернути до себе увагу, хто хоче
залишатися в тіні, хто нав’язує свою думку, а хто прислуховується до думки інших. Крім цього,
спостереження за процесом малювання дає інформацію про згуртованість групи. Якщо малюють
ізольовано, тобто не прагнуть вписати свій малюнок до попередніх, то, швидше за все, можна
говорити про деяку ворожість між учасниками групи, або настороженість, або ж про те, що учасники
занадто егоцентричні.
3. Написання власної казки за дві хвилини, не відриваючи ручки від паперу. Цей прийом, на нашу
думку, доцільно використовувати як допоміжний, підсумовуючий, такий, що дозволяє проявити у
сконденсованому вигляді внутрішній стан, настанови дитини тощо. Прийом вигадування казки при
роботі з дітьми в групі є надзвичайно ефективним. Його використання дає можливість дитині творчо
розкритися, ненав’язливо, у метафоричній формі отримати відповіді на свої запитання, інтуїтивно
обрати шлях саморозвитку.
ІІІ. Казкова лялькова терапія та драматизація казок. У рамках лялькової терапії реально
втілюються уявлювані образи. На сучасному етапі казкової лялькової терапії психологи
використовують три типи ляльок: ляльки-маріонетки, пальчикові ляльки та тіньові ляльки. У казковій
терапії надзвичайно важливим є сам процес створення ляльки – процес творення нового казкового
життя. Створення власної ляльки дозволяє дитина творчо розкритися, проявити свої приховані
здібності, відчути впевненість та задоволення, розширити комунікативні здібності. Перед початком
роботи важливо пояснити дітям, що жодна лялька не є гіршою чи кращою за інших. Так само, як і
кожна дитина у групі (кожна людина взагалі), кожна лялька є індивідуальною та неповторною, а тому
й цінною сама по собі. Слухаючи або читаючи казку, дитина програє її в своїх думках, уявляє собі
місце дії та героїв казки. Таким чином, у своїй уяві дитині ніби створює цілий спектакль. Тому
абсолютно природнім є використання драматизації казок з психологічною метою. Однак не кожна
дитина може грати на сцені, тому використовується також постановка казок за допомогою
різноманітних видів ляльок, у тому числі створених самими дітьми. Казковотерапевтичні постановки
не припускають тяжкого заучування ролей та тривалих репетицій. Головною є ідея експромту. При
драматизації казки яскраво простежується ставлення дитини до себе, до інших дітей та оточуючого
світу.
Казкотерапія – це метод, що дозволяє послуговуватися набутим у ході історичного розвитку
людства досвідом для інтеграції особистості, для розширення і вдосконалення взаємодії людини з
навколишнім світом. Основний, на нашу думку, принцип цього методу – це цілісний, духовний
розвиток людини (дитини, підлітка, дорослого); це можливість створення сприятливого ґрунту для
становлення цілісної, творчої особистості. Названі характеристики казкової терапії певним чином
співвідносяться із принципами особистісно орієнтованого виховання, тому, на нашу думку,
використання казкових сюжетів та образів при груповій роботі з дітьми у контексті особистісноорієнтованого виховання є доцільним та цілком виправданим.
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Бурчик Е. В. Групповая сказкотерапия в личностно ориентированном воспитании детей.
В статье анализируется проблема использования групповой сказкотерапии в контексте личностноориентированного воспитания.
Bourchik O. Тhe Group Fairy-tale Therapy in the Personality-oriented Education of Children.
This article analyses the problem of employing the group fairy-tale therapy in the context of the personalityoriented education.
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ОСОБИСТІСТЬ ПЕДАГОГА У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОГО
САМОВИЗНАЧЕННЯ МОЛОДІ
У статті подано історичну ретроспективу ролі педагога у формуванні громадянського
самовизначення молоді.
В умовах демократизації соціально-економічних процесів і духовного життя суспільства
зростають вимоги до педагогічної та психологічної наук у справі виховання громадянина України,
творчої особистості, здатної знайти своє місце на складних перехрестях життя, самовизначитися і
реалізувати себе. Визначна роль у розв’язанні цих проблем належить педагогові. Не викликає
сумніву, що від висоти рівня громадянського розвитку самого вчителя значною мірою залежить
прогресивний поступ і щасливе майбутнє нації.
Метою пропонованої статті є аналіз поглядів вітчизняних педагогів на сутність і особливості
підготовки вчителя-вихователя до формування у дітей і молоді громадянського самовизначення.
Формування громадянського самовизначення молоді було незаперечною істиною і вимогою ще за
часів античності. Наприклад, давньогрецький філософ Платон наголошував, що індивід і держава – це
одне ціле. Педагог несе персональну відповідальність перед законом, державою, народом за
виховання громадянських якостей молоді [1: 281].
Учень Платона – Аристотель – відстоював думку, згідно з якою громадянське виховання молоді –
це головний засіб збереження державного устрою. Тому його забезпечення є справою не лише
вчителів, батьків, а передусім держави. "А оскільки держава в її цілісності має на увазі одну кінцеву
мету, то зрозуміло, що для всіх потрібне тотожне виховання, і турбота про це виховання повинна бути
загальною... Всі громадяни належать державі, тому що кожен із них є часткою держави. І турбота про
кожну частку, звісно, повинна мати на увазі піклування про все ціле" [2: 628].
У такому ж аспекті проблему формування громадянського самовизначення молоді розглядали й
інші прогресивні педагоги Західної Європи: М. Монтень, Я.А. Коменський, Й. Песталоцці,
А. Дістервег, Г. Кершенштайнер та ін. Усі вони відстоювали думку, згідно з якою справжній педагог
– це не просто державний службовець, це окраса нації, її надія й опора. Він здатний виявити гідність,
громадянську культуру, внутрішню свободу за умов постійного й неформального піклування з боку
батьків, держави, суспільства. Зокрема, А. Дістервег наголошував: "Хто бажає, щоб народ його був
щасливий і виховувався з успіхом, той повинен визнати першою і неминучою умовою для досягнення
цієї мети виховання й освіту вчителів, а також таке їх становище, яке б відповідало їх важливому
обов’язку... Бажаєте ви потурбуватися про своїх дітей, потурбуйтеся про процвітання тих, кому
довірено їх виховання" [3: 48].
Провідною ідеєю німецького педагога Г. Кершенштайнера, відомого автора громадянського
виховання, є формування державної свідомості особистості. У передмові до свого твору про
державно-громадянське виховання він пише про власні враження від перебування в Україні перед
початком першої світової війни і висловлює думку, що під час воєнного лихоліття спільна небезпека
об’єднує громадян, але в мирні роки інтереси одиниць беруть верх, панує байдужість до державних
справ не лише пересічних індивідів, але й можновладців, хоча вони про це ніколи публічно не
говорять. Цей природний, егоїстичний нахил людини можна ефективно лікувати лише одним
способом – планово і послідовно виховувати всіх у напрямі державної думки, тобто усвідомлення
того, що добро одиниці найкраще збережене в державі добре упорядкованій, збудованій на моральних
підвалинах, і кожний має обов’язок так підтримувати державу, в якій він живе, як це лише у цьому
випадку можливо [4: 202].
Вітчизняні теоретики й практики Г.Г. Ващенко, А.С. Макаренко, М.І. Пирогов, С.Ф. Русова,
В.О. Сухомлинський, К.Д. Ушинський також розглядають принцип громадянськості як один із
провідних. Наприклад, Г.Г. Ващенко, висвітлюючи генезу і розвиток українського виховного ідеалу,
наголошував на його послідовній традиційності. Оскільки головним джерелом традиційного
виховного ідеалу українця є релігійність і патріотизм, то на педагога покладається безпосередня
відповідальність щодо формування цього ідеалу в молоді. Перша абсолютна цінність для молоді,
говорить Г.Г. Ващенко, є Бог, друга – Батьківщина. Молодь мусить чітко уявити собі, в чому полягає
благо Батьківщини:
у державній незалежності, можливості для українського народу вільно творити своє
політичне, соціальне, господарське і релігійне життя;
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в об’єднанні всіх українців незалежно від їх територіального походження, церковної
приналежності, соціального стану та ін. в одну спільноту, пройняту єдиними творчими
прагненнями і високим патріотизмом;
у справедливому державному устрої, який би підтримував лад у суспільстві, і в той же
час забезпечував особисті права і волю кожного громадянина і сприяв розвиткові та прояву його
здібностей, спрямованих у бік громадянського добра;
у справедливому соціальному устрої, при якому зникла б і була б неможливою
боротьба між окремими групами суспільства;
у високому рівні народного господарства та його справедливій організації, яка
забезпечувала б матеріальний добробут усіх громадян, була б позбавлена елементарної
експлуатації;
у розквіті духовної культури українського народу (науки, мистецтва, освіти),
піднесенні її на такий рівень, щоб Україна стала передовою країною у світі;
у високому релігійно-моральному рівні українського народу, реалізації в життя вчення
Христа;
у високому рівні здоров’я українського народу, зведенні до мінімуму в ньому хвороб і
виродження... [5: 174-175].
"Праця педагога, – як відзначав В. Сухомлинський, – це насамперед напружена праця серця, і
лише тому, що це праця серця, це й творчість розуму... Немає в світі важчої, виснажливішої для серця
праці, ніж праця педагога... Педагог має володіти талантом любові до людини, праці, постійно
зберігати бадьорість духу, ясність розуму, свіжість вражень, сприятливість почуттів" [6: 341-342].
Пом’ятаючи слова Аристотеля про те, що при кожному виді державного устрою сутність
громадянина міняється, ми відзначаємо те, що нині зримо відбуваються зміни в українській державі.
Духовність громадян країни наповнюється багатством національної самобутності народу. Зокрема, до
свідомості людей повніше доходить смисл українського фольклору, народної пісні, суть національних
ремесел, видів занять людей минувшини, частіше відчувається історична правдивість людського
буття. Українське суспільство стає духовно збагаченим, освіченим і діяльно здатним до творення
нового [7: 186-187].
Стратегічною метою соціального розвитку нашої країни є формування громадянського
суспільства та побудова правової держави. Досвід, нагромаджений українською державою за останні
роки змін та реформ, свідчить про те, що для стабільного розвитку демократії та громадянського
суспільства є недостатнім лише прийняття демократичних законів, проголошення демократичних
виборів та громадянських свобод. Перед педагогом поставлено завдання формування громадянина,
особистості, в якій органічно поєднуються високі моральні чесноти, громадянська зрілість,
патріотизм, професійна компетентність, самоактивність, творчі начала, потреба у самовдосконаленні,
почуття обов’язку й відповідальності перед суспільством, Батьківщиною [8: 8]. Необхідно кожному
дати необхідну кількість громадянознавчих знань та сформувати якості свідомого й активного
громадянина Української держави. Ефективно може це здійснити лише педагог – громадянин, котрий
володіє арсеналом механізмів педагогічної майстерності.
Вимоги суспільства до педагога закріплені в Основному Законі – Конституції України, законах
"Про Освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", Національній доктрині розвитку
освіти, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності,
Концепції громадянської освіти в школах України та ін.
Особливості формування громадянського самовизначення досліджують українські вчені-педагоги:
О. Сухомлинська, П. Ігнатенко, Н. Косарєва, Л. Крицька, М. Козій, В. Іова, В. Киричок,
М. Левківський, Т. Люрина, Л. Масол, А. Сиротенко, В. Радул, К. Чорна, В. Оржехівський,
І. Тараненко, І. Жадан, С. Рябов та ін.
Джерелом, рушійною силою громадянського самовизначення виступають ціннісні орієнтації
індивіда, що ієрархізуються за рівнями включення його в суспільні відносини: на інтраіндивідному
(істина, любов і доцільність), на інтеріндивідному (добро, справедливість) та метаіндивідному
(оптимізм, творчість, гуманізм) рівнях.
У результаті комплексного процесу формування громадянського самовизначення у свідомості,
почуттях і діяльності молоді повинні утвердитися такі суспільні якості, як прагнення до соціальної
гармонії і справедливості, дотримання прав людини, законослухняність, повага до державних
символів, культури соціальних та політичних відносин, визнання позиції інших людей та повага до
них, забезпечення демократичного поступу, бережливе ставлення до природи, розвиток міжнародного
взаєморозуміння, повага до культурної спадщини людства, створення умов для стабільного
демократичного розвитку, почуття відповідальності за сучасне і майбутнє своєї держави та світу.
Педагог своєю діяльністю покликаний гуманізувати внутрішній світ молоді, утверджувати ідеали
добра, справедливості, честі, милосердя, любові. Саме на цих засадах міжособистісні, групові й
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соціальні відносини набувають статусу моральних, отже, вони протистоять конфронтації,
відчуженості суб’єктів, водночас, сприяють процесу інтеграції, єдності і толерантності у взаєминах.
Бути громадянином – значить любити святині свого народу, його надбання, його культуру, мову,
злитися з долею народу, творити її, бути вірним їй, як були вірні наші предки: і в години піднесення, і
в години падіння, і в години небезпеки, і в години злагоди і миру. Прикладом для кожного українця у
цьому мають бути такі видатні постаті, як Святослав Хоробрий, Володимир Великий, Володимир
Мономах, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, а також ті численні невідомі герої, яких упродовж
віків виставляло з-поміж себе українське козацтво, селянство і міщанство, які все своє життя
присвятили боротьбі за щастя й добробут України [9: 78-82].
Висока громадянськість віддзеркалюється в мові, піснях, легендах, думах, казках, поезії народу,
які слід творчо використовувати у навчально-виховному процесі. Організовуючи виховну роботу із
громадянського виховання, потрібно враховувати, що в Україні історично склався широкий спектр
регіонально-політичних і регіонально-культурних відмінностей, існує релігійна неоднорідність і
неоднозначне ставлення населення до багатьох подій минулого та сучасності, а також є багато інших
особливостей. На нашу думку, саме патріотизм, громадянськість повинні нас об’єднати, зберегти те,
що протягом століть було нашою метою – незалежну державу.
Отже, формування громадянського самовизначення сприяє не лише відродженню моральних
цінностей минулого, а й допомагає міцно стати на основи, адекватні моральній природі, духу нашого
народу, які виведуть незалежну Україну до світових висот цивілізації й культури.
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В статье дана историческая ретроспектива роли педагога в формировании гражданского
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
(ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ)
У статті розглянуто питанням формування екологічної свідомості особистості у психологопедагогічному контексті. Досліджено сутність екологічної свідомості та проаналізовано різні
підходи до трактування цього поняття в науковій літературі.
Глобальні екологічні проблеми зумовили необхідність радикальних змін у ставленні людини до
довкілля. Одним із найважливіших аспектів цієї проблеми є формування екологічної свідомості.
Одним із оптимальних шляхів подальшого існування людства є стійкий розвиток, спрямований на
збалансоване розв’язання соціально-економічних завдань і проблем збереження природного
середовища з метою забезпечення потреб майбутніх поколінь. В основі цього розвитку лежить
екологічний імператив – необхідність слідувати законам природи, розуміти вимоги й обмеження, які
визначаються цими законами, що, у свою чергу, передбачає виховання нового типу екологічної
свідомості.
Аналіз літератури показує, що в педагогічній теорії та практиці поки що не склалося єдиної думки
щодо того, які саме умови сприяють ефективному формуванню екологічної свідомості особистості.
Причиною цього є зміна парадигми екологічної освіти: від орієнтації на раціональне
природокористування, охорону природи взагалі, до формування екологічної свідомості, моралі,
етики. У цьому питанні важливо, насамперед, з’ясувати сутність поняття "екологічна свідомість",
розкрити його змістовно-понятійні основи.
Розв’язання цих завдань надасть можливість вирішити кризові екологічні ситуації. Екологічно
доцільні зміни у свідомості людини можуть бути здійснені через оновлення змісту екоосвітнього
простору на основі нової світоглядної парадигми (Концепція екологічної освіти України, 2002 р.).
За останні роки проблеми екологічної освіти і виховання досліджують багато вчених. Значну
увагу педагогічному аспекту взаємодії людини і природи приділено у працях І.Д. Звєрєва (мета,
завдання і принципи екологічної освіти), О.М. Захлєбного (екологічна освіта у школі),
І.Т. Суравєгіної, Є.М. Кудрявцевої (теорія і практика відповідального ставлення до природи),
О.С. Сластьоніна (екологічна підготовка майбутнього учителя).
Ідеї неперервної екологічної освіти розвиваються у роботах вітчизняних та зарубіжних педагогів і
психологів, таких як В.В. Вербицький, Е.В. Гірусов, М.І Дробноход, І.А. Зязюн, В.С. Крисаченко,
Б.Т. Лихачов, М.М. Моісеєв, Н.Г. Ничкало, Г.П. Пустовіт, Н.Ф. Реймерс, В.В. Рибалко та ін. Вони
акцентують увагу на необхідності змін в екологічній освіті та вихованні, що відповідали б
закономірностям розвитку екологічної свідомості старшокласників.
Методологічні основи екологічної освіти і виховання у вищій школі розглядались у дослідженнях
О.С. Сластьоніної, А.Н. Некос, А.В. Миронова, Г.С. Тарасенко, Н.В. Лисенко, Г.С. Данилової,
Н.В. Гнилуші та ін. У працях цих учених розкривалися методико-теоретичні основи екологічного
виховання та умови їх реалізації.
У дисертаційних роботах Л.Б. Лук’янової, Н.Б. Грейди, М.С. Швед знайшли відображення
питання системи формування складових екологічної культури, свідомості, світогляду. Формування
екологічної свідомості особистості як проблему психологічну досліджували С.М. Глазачов,
С.Д. Дерядо, Т.В. Іванова, Г.Н. Каропа, І.В. Кряж, А.М. Льовочкіна, І.С. Матрусов, Т.С. Нінова,
В.А. Ясвін.
З усього вищесказаного можна зробити висновок, що дослідженням проблем екологічного
виховання майбутніх спеціалістів займалося багато вчених, але в основному їх дослідження
спрямовувалися на підготовку майбутніх учителів до викладання різних спецкурсів (Т.В. Гладюк,
М.С. Швед), визначення рівня готовності до екологічного виховання (М.М. Бойчева, Т.С. Нінова),
формування екологічної культури (Н.Б. Грейда, В.С. Крисаченко, Г.Ф. Пономарьова).
Водночас проблема формування екологічної свідомості студентів є недостатньо розкритою у
психологічному та психолого-педагогічному аспектах. На нашу думку, потребує більшої уваги
питання змістовно-понятійних основ екологічної свідомості майбутніх учителів.
Аналіз наукової літератури свідчить, що в теоретичній і практичній педагогіці та психології поки
що не сформовані необхідні засади розвитку цієї важливої особистісної якості. Не приділялася увага
психолого-педагогічним умовам формування екологічної свідомості студентів в умовах педагогічної
практики.
Проблема формування екологічної свідомості майбутніх учителів є багатоаспектною. Уважаємо за
потрібне, з огляду на актуальність теми, її недостатню дослідженість та потреби практики,
© Саунова Ю.О., 2005
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зупинитися на змістовно-понятійних основах екологічної свідомості у психолого-педагогічному
аспекті.
У відповідності до зміни парадигми освіти постає потреба у пошуку стратегій і засобів досягнення
нової мети. Тому виникає необхідність уточнення сутності феномена "екологічна свідомість".
Метою нашої статті є: розкриття змістовно-понятійних основ екологічної свідомості майбутнього
учителя; проведення теоретичного аналізу психолого-педагогічних даних із проблеми розвитку
екологічної свідомості.
Вирішення зазначених завдань, на нашу думку, полегшило б розв’язання багатьох інших проблем.
Розв’язання екологічних проблем можливе лише за умови, якщо кожен учитель сформує свій власний
екологічний світогляд, якщо екологічна свідомість стане ключовою властивістю особистості
майбутнього учителя, яка в наших умовах набуває підвищеної ролі.
Провідна ідея дослідження полягає у розгляді змістовно-понятійних основ екологічної свідомості
особистості майбутнього учителя. На сьогодні існує неоднозначність і різноманітність тлумачення
смислових відтінків поняття "екологічна свідомість", що пов’язано з численними підходами вивчення
цього поняття, які спираються на різні концепції.
Розглядаючи онтологію поняття "свідомість", звернемо увагу на те, що із психологічної позиції
вона інтегрує в собі три взаємопов’язані категорії: психічне відтворення природного, соціального і
штучного середовища; психічне вираження особистісного "Я" у цьому середовищі; саморефлексія і
самовідношення "Я" до дійсності, до цього середовища. Свідомість може визначатися змістом і
спрямованістю домінуючих ставлень людини і суспільства до дійсності, їй притаманна наявність
відношення та причетність людини до довкілля, що служить механізмом самореалізації екологічно
детермінованої поведінки і діяльності людини.
Формування екологічної свідомості пов’язане, насамперед, із перетворенням уявлень про природу
із зовнішнього знання на внутрішнє, особистісно значиме. Свідомість повинна виступати на рівні
особистісних смислів. Лише за цієї умови виникає духовний зв’язок людини зі світом природи.
На думку психологів С.Д. Дерябо, В.А. Ясвіна, під екологічною свідомістю слід розуміти
сукупність уявлень про взаємозв’язки у системі "людина – природа" і в самій природі, існуючого
ставлення до природи, а також відповідних стратегій взаємодії з нею. Екологічна свідомість – це
вищий рівень психічного відображення природного, штучного і соціального середовища та свого
внутрішнього світу; рефлексія місця та ролі людини в екологічному світі, а також саморегуляція
цього відображення [1: 54; 2: 240].
Досліджуючи психологічні умови розвитку екологічної свідомості, О.С. Мамешина визначає її як
вищий рівень психічного відображення природного та штучного середовища, свого внутрішнього
світу, рефлексії щодо місця і ролі людини у світі природи, а також здатність до саморегуляції цього
відображення [3: 8]. Екологічна свідомість зумовлена зовнішніми, незалежними від людини
екологічними чинниками, що відбиваються крізь призму її внутрішнього світу, реалізується у
ставленнях людини до середовища, обумовлює поведінку на основі саморефлексії. Як зазначає
Н.В. Лисенко, для того, щоб сформувати екологічну свідомість, засвоєні знання у формі уявлень,
понять, поглядів та ідей повинні трактувати об’єкти та явища природи у відносинах "людина –
природа – суспільство" як єдине, цілісне і неподільне утворення, яке функціонує у взаємній
зумовленості всіх його складових частин [4: 52].
Екологічну свідомість майбутнього спеціаліста як компонент, складову частину екологічного
світогляду розглядає Н.А. Негруца. Вона зазначає, що екологічна свідомість виростає шляхом
логічного переосмислення знань, перетворення їх у переконання, які зумовлюють ціннісні орієнтації і
установки людей, їх свідоме, відповідальне ставлення до природи [5: 41].
У найбільш загальному вигляді екологічну свідомість розуміють як сформовану у вигляді
понятійного апарату систему ставлення людини до її зв’язків із зовнішнім світом, до можливостей і
наслідків зміни цих зв’язків у інтересах людини або людства, а також поширення існуючих концепцій
і уявлень, що мають соціальну природу, на явища і об’єкти природи та на їхні взаємні зв’язки з
людиною.
Екологічній свідомості притаманний динамічний соціокультурний характер, що закріплюється у
досвіді людини і засвоюється індивідуально. Вона відображує оточуюче середовище і може
трансформуватися. Цьому сприяє практика взаємодії індивідів у процесі життєдіяльності. Все це
говорить про те, що екологічна свідомість виступає передумовою до суттєвих змін у взаємодії
людини та природи [3: 8].
На думку С.Д. Дерябо, І.Д. Звєрєва, Б.Т. Ліхачова, В.І. Панова, В.А. Ясвіна, проблема формування
нового типу екологічної свідомості потребує нової парадигми екологічної освіти, що буде спиратися
на відповідну екологічну базу. Автори зазначають, що суттєвим компонентом екологічної свідомості
є інтелектуальна діяльність, яка гарантує гуманну і науково-обґрунтовану взаємодію із природою [6:
31].
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Проблемам розвитку екологічної свідомості як основи особистісного становлення майбутнього
учителя присвячені сучасні дослідження І. Кряжа, П. Риженкова, Г. Шагуна, які особливе місце у
розвитку екологічної свідомості відводять процесу розвитку саме екоцентричної свідомості,
спрямованої виключно на природу. Екологічна свідомість у цьому випадку – це аспекти психіки,
пов’язані зі знаннями й уявленнями про цінності, що відповідають поведінковим та емоційним
установкам по відношенню до збереження оточуючого середовища [6: 33].
Е.В. Гірусов констатує, що екологічна свідомість є сукупністю поглядів, теорій і емоцій, які
відображають проблеми співвідношення суспільства і природи у плані їх розв’язання відповідно до
конкретних соціальних і природних можливостей. Ми цілком згодні, що екологічна свідомість
ґрунтується на ідеологічних та моральних цінностях, але передбачає їх індивідуальне осмислення і
формується із знань і переконань. Підґрунтям екологічної свідомості виступають екологічно доцільне
ставлення до природи, вміння застосовувати науково обумовлені рішення по відношенню до неї.
Свідомість у цьому випадку відображає індивідуальне спілкування із природними екосистемами і
розвивається на основі пізнання людьми законів, що забезпечують цілісність природи, і тих, що
повинні обумовлювати людську діяльність для збереження життєздатного стану природи. Тільки в
тому випадку вона здійснить позитивний уплив на спосіб дій людини, якщо охопить як розумову, так
і емоційну сферу її психіки.
Досліджуючи проблеми формування та сутнісні основи екологічної свідомості, Д.Н. Кавтарадзе
зазначає, що формування останньої – це головне завдання екологічної освіти, вона може успішно
сформуватися тільки у процесі діяльності. Формування екологічної свідомості проходить, на думку
Ф.А. Гісматова, двома шляхами: "стихійно, на основі щоденної практичної діяльності, і свідомо, на
основі цілеспрямованого процесу виховання і навчання у кожній сфері людської діяльності; свідоме і
стихійне, взаємодіючи, переплітаються одне з одним, і екологічна свідомість також формується через
діалектичну взаємодію стихійного і свідомого у пізнавальній, практично перетворювальній,
комунікативній та ціннісно-орієнтаційній діяльності особистості" [4: 70-72].
Психологи визначають екологічну свідомість як сукупність уявлень про взаємозв’язки в системі
"людина – природа", у самій природі, в існуючому ставленні до природи, а також у відповідних
стратегіях і технологіях узаємодії з нею (Н.Ф. Реймерс). Ідеєю, що поєднує всі думки із приводу
формування екологічної свідомості, є ідея неможливості подолання екологічної кризи без зміни
пануючої екологічної свідомості. Деякі вчені екологічну кризу визначають як кризу
антропоцентристської екологічної свідомості, де природа не є найвищою цінністю.
Екологічна свідомість – це категорія, яка залежить від рівня розвитку таких рис, як стурбованість
станом навколишнього середовища, почуття відповідальності, моральне ставлення до природи тощо.
Величезного значення при цьому набувають контакти із природою [5: 44]. Таким чином, екологічну
свідомість можна трактувати як внутрішню детермінанту ставлення людини до природи, що
зазначено такими відомими дослідниками, як О.Н. Захлєбний, І.Д. Звєрєв, І.Т. Суравегіна,
І.С. Матрусов, О.В. Міронов, Е.В. Гірусов.
Як уже зазначалося, передумовою розвитку екологічної свідомості є екологічні знання,
усвідомлене поглиблення і використання яких із метою розумного спілкування з навколишнім
середовищем свідчить про високий рівень її розвитку. У міру того як особистість застосовує набуті
теоретичні знання і примушує їх функціонувати у різних сферах пізнавальної і перетворюючої
діяльності, вона має можливість з’ясувати ти їх дієвість та усвідомленість. Як зазначає Н.В. Лисенко,
знання, засвоєні формально, не складають основи міцних переконань, і тоді екологічна свідомість
може дати лише відображення зовнішніх ознак явищ та ніяк не сприятиме активному виявленню
особистістю знань законів природи, розуміння діалектичного зв’язку у відносинах "людина – природа
– суспільство", самостійній прогностичній діяльності [4: 52].
Отже, об’єктивні соціальні умови, у яких перебуває майбутній спеціаліст упродовж навчання у
вузі, спонукають його шляхом порівняння, зіставлення, поглибленого аналізу і моделювання
педагогічних ситуацій працювати над удосконаленням як власного практичного досвіду, так і системи
відповідних теоретичних знань.
Для успішного формування екологічної свідомості екологічна освіта повинна поставити і
вирішити три завдання: формування адекватних екологічних уявлень, тобто уявлень про
взаємозв’язки в системі "людина – природа" і у самій природі; формування суб’єктивного ставлення
до природи; формування системи умінь і навичок (технологій і стратегій) узаємодії із природою [6:
35]. Звичайно, що в основі екологічної свідомості лежить ще й духовний зв’язок зі світом природи,
який визначає її сформованість.
Базисний каркас екологічної свідомості – істинні знання на рівні інтеграції різних галузей екології.
Вони є вихідними і генетично опорними, у них синтезовані характеристики і властивості предметів та
явищ , які можуть бути відтворені свідомістю людини. Такі знання часто виступають на рівні
категорій світоспоглядання, світосприйняття і світовідчуття.
211

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 25. Педагогічні науки

В екологічній свідомості важливе значення має її прогностична функція. Саме вона є показником
глибокого усвідомлення особистістю залежностей у відносинах "людина – природа – суспільство" [4:
53]. Тут Н.В. Лисенко виділяє два рівні. Перший рівень усвідомленості особистості виявляється через
зміст відповідної раціональної діяльності, тобто показником усвідомлення є її судження та
умовиводи. Другий рівень – рівень абстрактної інтелектуальної діяльності, який засвідчує наявність
передумов формування екологічного світогляду особистості. Екологічний світогляд, як і екологічна
свідомість, ґрунтується на достовірних знаннях досягнутого у суспільстві рівня загальних, суттєвих,
стійких екологічних явищ, які об’єктивно існують і закономірно повторюються. Абсолютно
очевидним стає те, що сформована екологічна свідомість повинна бути імперативом світосприйняття
і життєдіяльності особистості.
Проблема формування екологічної свідомості через екологічну освіту і виховання є важливим
чинником оптимізації взаємодії людського суспільства із природним середовищем. Невід’ємною
складовою розв’язання цієї проблеми є фахова підготовка майбутнього спеціаліста. Оскільки
екологічні проблеми залишаються одними із найактуальніших у переліку глобальних проблем
людства, виникла потреба формування нового типу екологічної свідомості. Остання, як поняття, є
досить складною категорією, що характеризує духовний зв’язок людини із природою.
Відомо, що екологічні проблеми породжуються самою людиною, її поведінкою, її свідомістю,
тому можна зробити висновок, що подолання кризових явищ у природі потребує, передусім,
розв’язання психологічних проблем, якою і є проблема формування екологічного світогляду.
Аналіз досліджень, однією з яких присвячені проблемі формування екологічної свідомості взагалі,
показав, що, з одного боку, накопичений достатній теоретичний і практичний досвід, а з іншого –
поки що не сформовані необхідні засади розвитку цієї важливої проблеми, не визначений комплекс
педагогічних умов, що сприяли б ефективному формуванню екологічної свідомості, не склалася
єдина система її змістовно-понятійних основ. Надалі у своїх дослідженнях ми плануємо визначити
структуру екологічної свідомості і розглянути умови її формування.
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Саунова Ю.А. Формирование экологического сознания будущих учителей
(психолого-педагогический аспект).
В статье расмотрены вопросам формирования экологического сознания личности в психологопедагогическом контексте. Исследуется сущность экологического сознания и анализируется
различные подходы к трактовке понятия в научной литературе.
Saunova Y.A. The Formation of Ecological Awareness of Future Teachers
(Psychological and Pedagogical Aspect).
The article deals with the problem of forming ecological sense in the psychological and pedagogical context.
The author investigates the essence of ecological sense and the analysis of the various approaches to the
treatment of concepts of "ecological sense" in scientific literature.
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КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ ДОВЕДЕННЯМ ТВЕРДЖЕНЬ ПРО
ГЕОМЕТРИЧНІ ТІЛА
У статті розглянуто питання компетентісного підходу до навчання учнів доведенням тверджень
про геометричні тіла, виділено складові навчальної компетенції та розроблена їх практична
реалізація.
Науковці і практики розвинутих країн на початку 90-х років ХХ століття звернулися до питань
компетентісного підходу в освіті, які активно досліджуються в Європі на основі широкого
міжнародного співробітництва. Тенденцією розвитку освіти у світі є впровадження у педагогічну
практику зарубіжних країн компетентісно орієнтованої освіти, яка сприяє набуттю учнями
компетентностей, необхідних у житті. Компетентісний підхід до навчання включає, крім знань, умінь
та навичок, також гуманістичні, культурні, естетичні, мотиваційні компоненти.
Засади компетентісного підходу в освітніх системах у розвинутих країнах Європи були
проаналізовані в Україні при виконанні у 2000 – 2003 р. проекту "Інновація та оновлення освіти для
покращення добробуту та зниження рівня бідності" [1]. Обговоренню та дослідженню
компетентісного підходу в сучасній освіті присвячені роботи О.В. Овчарук (про розвиток
компетентісного підходу з точки зору міжнародної спільноти та перспективи його впровадження до
вітчизняного змісту освіти); О.І. Пометун (про реалізацію компетентісного підходу в досвіді
зарубіжних країн та його запровадження в українській освіті); О.І. Локшиною (про моніторинг рівнів
досягнень компетентностей); О.Я. Савченко (про ключову компетентність – уміння вчитися);
Н.М. Бібік (про рефлексивний аналіз застосування компетентісного підходу); С.Е. Трубачевої (про
умови реалізації компетентісного підходу в навчальному процесі); Л.І. Паращенко (про практичні
підходи до формування ключових компетентностей у старшокласників) [2]. Реалізацією
компетентісного підходу у практиці шкільних дисциплін займаються: С.Е. Трубачева (природничі);
О.І. Пометун, Г.О. Фрейман (суспільствознавчі) [2]. Загальні питання математичної компетентності
досліджуються С.А. Раковим [3].
Ми виділили серед ключових компетентностей навчальну компетентність. На нашу думку, цієї
компетентності можна набути тільки під час власної активної та продуктивної діяльності. Виділяємо
такі складові навчальної компетенції при доведенні математичних тверджень: змістова
компетентність (належне володіння предметними знаннями та їх критичне осмислення); логічна
компетентність (володіння дедуктивним методом доведення та спростування тверджень);
методологічна компетентність (уміння оцінювати доцільність використання методів доведення,
вибирати оптимальні форми і методи організації доведення тверджень); прогностична компетентність
(визначення етапів процесу доведення і передбачення результату).
Оскільки вміння доводити твердження забезпечують оволодіння знаннями, необхідними для
досягнення компетенцій, ми розглянемо виявлення різних складових навчальних компетенцій при
доведенні тверджень розділу геометрії 11 класу "Геометричні тіла".
Усі твердження про геометричні тіла, які повинні доводитися, поділимо на три класи:
1. Теореми, леми.
2. Неявні теореми: а) властивості геометричних тіл, що випливають з означення, б) твердження,
доведення яких здійснюється дедуктивним шляхом, після чого дається формулювання.
3. Твердження у вигляді задач на доведення, які потім використовуються при розв’язуванні
інших задач.
У методиці доведення тверджень ми виділяємо два аспекти: з одного боку, вчитель вибирає
способи доведень і доводить твердження, а з другого – вчитель вибирає методи, форми і засоби, щоб
навчити учнів доведенням. Проаналізувавши підходи до проблеми навчання учнів доведенню в
методичній літературі, виходячи з цілі – поєднати сувору логіку та доступність при доведенні
тверджень про геометричні тіла, враховуючи психологічні особливості юнацького віку (критичне
ставлення до готових доведень), – ми вважаємо, що навчання доведенням має такі складові:
1) навчання готовим доведенням та їх відтворенню; 2) навчання самостійному пошуку доведень (за
зразком вивчених доведень, за вказаним учителем методом, за своїм методом); 3) спростування
запропонованого доведення.
Методи, форми і засоби навчання, які використовуються для здійснення виділених нами двох
аспектів доведення тверджень при вивченні розділу геометричні тіла, ґрунтуються на діяльнісному
підході до навчання, за яким на твердження, що необхідно засвоїти, повинна бути спрямована та чи
інша дія учнів та їх увага. Для цього ми пропонуємо використовувати такі методи активізації уваги,
© Сверчевська І.А., 2005
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як мотивація, збудження інтересу, стимулювання, створення проблемних ситуацій. Вони спрямовані
на формування гностичних, проектувальних і конструктивних умінь учнів, що набуває особливого
значення при навчанні учнів доведенням теорем.
При доведенні тверджень кожного з трьох виділених класів доцільно використовувати як
конкретно-індуктивний (твердження другого класу), так і абстрактно-дедуктивний метод (твердження
першого класу). Можлива також комбінація цих методів викладу нового матеріалу. При цьому
використовуються аналітичний і синтетичний способи доведення тверджень, найбільш доцільним є
аналітико-синтетичний спосіб. На нашу думку, потрібно підводити учнів до потрібних висновків,
тобто використовувати сократичний та евристичний методи викладу нового матеріалу, а також
елементи дослідницького методу.
При доведенні тверджень другого класу більшість міркувань можна проводити усно або
напівписьмово. Твердження першого і третього класів потребують досить детальних математичних
записів. Але недоцільно кожну теорему записувати у формі "дано – довести – доведення". У такій
формі слід доводити складні теореми, а в інших випадках не перераховувати всі обґрунтування.
Важливо вказати хід доведення теореми, використати малюнки з необхідними позначеннями, схеми.
При цьому використовується мінімальна кількість записів, яка дає можливість відтворити доведення
теореми. При доведенні тверджень учитель використовує колективні, групові форми організації
учіння під час уроку та індивідуальні при самостійному пошуку учнями доведень та виконанні ними
домашніх робіт, доповнюючи в разі потреби іншими формами. При навчанні учнів доведенням
тверджень про геометричні тіла можна використовувати друковані засоби навчання (підручники,
схеми, малюнки, зошити) і демонстраційні (класна дошка, моделі геометричних тіл, кодоскоп,
комп’ютер).
Проаналізувавши методичні підходи до вивчення теорем, що застосовуються у сучасних шкільних
підручниках, враховуючи результати пілотажного опитування вчителів, спираючись на власний
досвід та виходячи з особливостей засвоєння виділених нами теорем розділу "Геометричні тіла", ми
виділили етапи вивчення теореми, які забезпечуються відповідною системою вправ:
1. Актуалізація і мотивація вивчення теореми.
2. Засвоєння змісту теореми і запам’ятовування формулювання.
3. Знайомство з ідеєю доведення теореми та її доведенням.
4. Застосування теореми та її зв’язок з попередніми теоремами.
Залежно від складності теореми або твердження, що доводиться, та від класу, до якого воно
належить, деякі етапи доведення можуть опускатися або використовуватися частково.
При доведенні тверджень першого класу доцільно здійснювати всі етапи доведення теорем,
застосовуючи синтетичний або аналітико-синтетичний метод викладу нового матеріалу.
Для доведення тверджень другого класу досить здійснити тільки третій і четвертий етапи та
провести доведення усно, застосовуючи малюнки (на дошці, через кодоскоп) або моделі
геометричних тіл.
Оскільки властивості геометричних тіл, що випливають з означення (другий клас частина а),
в основному в підручниках не виділені і повідомляються без доведень, ми розглядаємо їх як усні
задачі, які потребують обґрунтування. Частина з них доводиться конкретно-індуктивним методом на
уроці у формі діалогу з використанням моделей або зображень відповідних геометричних тіл.
Частину тверджень пропонується довести учням з високим і достатнім рівнем навчальних досягнень
самостійно у формі індивідуальних домашніх завдань з наступним повідомленням отриманих
доведень у класі та корекцією їх учителем або учнями. Таким чином здійснюється особистісноорієнтований підхід до навчання та рівнева диференціація.
Розглянемо твердження, доведення яких здійснюється дедуктивним шляхом, після чого
дається формулювання (другий клас частина б). Такі теореми доводяться аналітичним методом
учителем або в процесі евристичної бесіди з класом. Розглянемо для прикладу, як можна організувати
навчання у вигляді самостійної творчої роботи за допомогою карток трьох типів. Картка №1 – картка
з необхідним для доведення теоретичним матеріалом. Картка №2 – картка із вказівками до доведення.
Картка №3 – картка з повним доведенням. Якщо учень не може самостійно виконати доведення, він
отримує картку №1, якщо цього не досить, він отримує картку №2, якщо і в цьому випадку учень
неспроможний виконати доведення, видається картка №3. Таким чином вчитель здійснює рівневу
диференціацію. Виконання доведення може бути запропоноване як домашня робота з подальшою
перевіркою та обговоренням у класі.
Розглянемо твердження третього класу – це задачі-теореми. До таких задач-теорем авторами
підручників прийнято відносити деякі теореми, доведення яких учні можуть здійснити самостійно або
розібрати за запропонованим розв’язанням. У цьому випадку, здійснивши доведення твердження,
потрібно ним надалі користуватися при розв’язуванні інших задач. Як показує досвід, для кращого
запам’ятовування учнями задач-теорем доцільно давати їм назву. Фактично у назві формулюється
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частина умови задачі-теореми. Це, викликаючи відповідні асоціації, сприяє її збереженню в пам’яті
учнів.
Частина таких задач, як правило, подається з розв’язаннями у діючих підручниках. В іншому
випадку розв’язування цих задач можна здійснити як під час фронтальної роботи з класом на уроці,
так і у формі індивідуальних самостійних завдань для учнів з високим та достатнім рівнем
навчальних досягнень. Розв’язання задач, яких немає у підручниках, повинні бути записані у кожного
учня в зошиті або спеціальному довіднику, щоб можна було їх надалі використовувати. Наявність
таких довідників набагато полегшує учням вивчення геометрії.
При доведенні тверджень третього класу в основному здійснюються всі етапи доведення теорем,
головну роль при цьому відіграють треті та четверті етапи, доведення здійснюється вчителем
аналітико-синтетичним методом із застосуванням системи спеціальних запитань, які сприяють
свідомому засвоєнню твердження. Простіші задачі-теореми належить використати для самостійної
домашньої роботи. Потрібно приділяти увагу закріпленню в пам’яті учнів цих тверджень,
розв’язуючи задачі, які базуються на відповідних задачах-теоремах.
При доведенні теорем надають перевагу синтетичному методу, оскільки він дає повне, коротке
доведення. З погляду методики він має свої недоліки: незрозуміло, як знайдено доведення, учні
сприймають це доведення пасивно. Тому, на нашу думку, при синтетичному доведенні слід
використовувати такі методичні прийоми: повідомляти план доведення, основну ідею, давати
короткий запис або блок-схему доведення. При доведенні важливі положення обґрунтовуються, а
тому після кожного кроку доведення можна в дужках записувати покликання на основі зроблених
висновків (аксіоми, означення, вже доведені теореми, попередні пункти доведення).
Корисно створити довідник, що містить назви теорем і їх формулювання. Довідник заповнюється
поступово у порядку вивчення теорем. Це буде сприяти кращому засвоєнню теорем, дасть можливість
учням орієнтуватися у вивченому матеріалі, вчитися користуватися довідковою літературою (учні
мають право користуватися цим довідником на всіх уроках). Учитель цей довідник може
використовувати для актуалізації знань.
При доведенні тверджень у шкільному курсі доводиться спиратися на інтуїцію, це робить
доведення зрозумілішим, але не може заміняти доведення. Учні повинні це розуміти, а тому потрібно
наводити приклади хибних тверджень, одержаних таким шляхом.
Крім того, потрібно звернути увагу на роль малюнків при доведенні теорем. Учні повинні
розуміти, що це тільки допоміжний засіб для доведення теорем. Тому важливо відділити у малюнку
загальні властивості тіла від випадкових.
Запропонована нами класифікація тверджень, що доводяться, та складові процесу навчання
доведенням, методи, форми і засоби навчання, які при цьому використовуються, алгоритмізація
процесу доведення теорем шляхом виділення етапів її вивчення сприятиме формуванню змістової,
логічної, прогностичної компетенцій. Вимагають подальшого дослідження засоби вимірювання рівня
набуття цих математичних компетенцій та їх корекції.
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ
ОСВІТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ
У статті розглянуто науково-теоретичні основи проблеми формування готовності майбутніх
учителів біології до екологічної освіти старшокласників.
Входження України у світовий освітній простір висуває підвищені вимоги як до проблеми
екологічної освіти молоді, так і до професійної підготовки педагогічних кадрів.
Підготовка вчителя завжди була у центрі уваги вчених. Різним аспектам підготовки педагогічних
кадрів присвячено роботи О.А. Абдулліної, О.Є. Антонової, С.С. Вітвицької, О.А. Дубасенюк,
І.А. Зязюна, О.Г. Мороза, Н.Г. Ничкало, І.П. Підласого, В.О. Сластьоніна та інших. Психологопедагогічні проблеми екологічної освіти молоді розкриваються у працях Л.Б. Лук’янової,
О.В. Плахотнік, Н.А. Пустовіт, Г.П. Пустовіта, Т.С. Нінової, С.В. Совгіри, Г.С. Тарасенко,
М.С. Швед, Е. Флешар та інших.
Метою цієї статті, як складової частини нашого дисертаційного дослідження, є аналіз результатів
експериментальної перевірки рівня готовності майбутніх учителів біології до екологічної освіти
старшокласників.
Аналіз наукових та науково-методичних джерел дає нам можливість стверджувати, що проблему
готовності вчителя до роботи в школі вивчають різні науки: філософія, психологія, та педагогіка.
Відповідно до цього нами виділено такі підходи до проблеми дослідження: філософський
(В.Г. Нестеренко, О.М. Леонтьєв, К.Х. Момджян та інші); психологічний (М.Є. Бойков, О.В. Биков,
М.Й. Варій, М.І. Дьяченко, Л.А. Кандибович, О.Г. Ковальов, М.Д. Левітов, В.О. Моляко
К.К. Платонов, С.Л. Рубінштейн та інші); педагогічний (К.М. Дурай-Новакова, Н.В. Кузьміна,
Є.С. Кузьмін, О. Г. Мороз, Н.Є. Мойсенюк, О.М. Пєхота, І.П. Підласий, Л.В. Романенко,
О.І. Щербаков та інші).
На наш погляд, найдоцільніше досліджувану проблему розглядати через професіографічнофункціональний напрям [1], за яким готовність майбутніх учителів біології до екологічної освіти
старшокласників можна розкрити через такі її складові: науково-теоретичну, дидактичну,
мотиваційну, психофізичну, моральну та спеціальну екологічну готовність.
На нашу думку, професійна педагогічна діяльність обов’язково повинна включати в себе моральну
готовність як складову, що відображає моральні якості особистості педагога, його громадянську
зрілість, цінності, ціннісні орієнтації та здатність формувати їх у своїх вихованців.
Аналізуючи різні дослідження розуміння готовності до педагогічної діяльності, можна виділити
кілька напрямів: як поєднання певних вимог до особистості вчителя, певний рівень його знань, умінь,
навичок та значущих особистісних якостей особистості (О.І. Щербаков, І.П. Підласий, О.М. Пєхота,
В.А. Крутецький, Н.В. Кузьміна та інші); як здатність до творчості (В.В. Ягупова, О.В. Волошенко,
О.С. Булатова, та інші); як рівень сформованості педагогічної культури (Г.П. Васянович, Л.Г. Лаптєв,
А.В. Барабанщиков, В.А. Романець, С.О. Черепанова та інші); як поєднання різних за змістом видів
готовності (О.Г. Мороз, В.О. Сластьонін та інші); як поєднання елементів різних напрямів
(Н. Є. Мойсенюк та інші).
Ми виходимо з того, що професійна готовність майбутніх учителів біології до екологічної освіти
старшокласників – це інтегроване поєднання науково-теоретичної, дидактичної, моральної,
психофізичної та спеціальної екологічної готовності (див. схема 1.).
Нами було проведено експериментальне дослідження, яке охоплювало студентів V – го курсу
природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. В
експериментальних групах було впроваджено технологію підготовки майбутніх учителів біології до
екологічної освіти старшокласників. Зіставлення результатів обох груп проводилось як до
експерименту, так і після нього. Це дало можливість порівняти вихідні та кінцеві дані дослідження і
довести ефективність запровадження запропонованої технології побудови навчального процесу (див.
рис. 1).
Для практичного оцінювання всіх складових, а також професійної готовності майбутніх учителів
біології до екологічної освіти старшокласників важливо окремо оцінювати науково-теоретичну,
дидактичну, моральну, психофізичну та спеціальну екологічну готовність. Сутність оцінювання
полягає у виявленні досконалого, базового, достатнього та елементарного рівня розвитку відповідних
знань, умінь та навичок. Для кожного рівня відповідає певна кількість балів: досконалий – 10 балів;
базовий – 7,5 бала; достатній – 5 балів; елементарний – 2,5 бала.
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Науково-теоретична готовність – це вміння, в основі яких лежать знання
педагогічної та екологічної теорії в її прикладному аспекті щодо аналізу та
конструювання навчально-виховного процесу, а також аналізу своєї власної
діяльності.
Дидактична готовність – це володіння необхідним змістом освіти за своїм
фахом, вільне володіння своїм предметом, розуміння основних принципів
закономірностей, методів та форм навчання, необхідних і достатніх для
ефективного формування екологічної культури.
Моральна готовність – це сукупність моральних принципів, норм, почуттів,
цінностей, переконань та ідеалів, які стали мотивами діяльності й поведінки у
навколишньому середовищі.
Психофізична готовність – це загальна психічна сталість, толерантність до
незнання старшокласниками екологічних явищ, їх невміння адекватно
використовувати екологічну інформацію, здатність витримувати інтенсивне
тривале психоемоційне навантаження без зниження продуктивності
діяльності.
Спеціальна екологічна готовність – це цілісне внутрішнє особистісне
утворення, яке характеризується сукупністю власне екологічних, психологопедагогічних, соціально-екологічних, методичних знань та гностичних,
проектувальних, конструктивних, комунікативних, організаторських, оцінних
та мотиваційних умінь тощо.

Схема 1. Професійна готовність майбутніх учителів біології до екологічної освіти старшокласників
На основі загальної суми балів з кожного виду готовності визначається коефіцієнт готовності
майбутніх учителів біології до екологічної освіти старшокласників, який виражає рівень розвитку
всієї сукупності ЗУН.
Коефіцієнт професійної готовності майбутніх учителів біології до екологічної освіти
старшокласників (КПГМУБ) є середньоарифметичним суми таких коефіцієнтів: науково-теоретичної
(КНТГ), дидактичної (КДГ), моральної (КМГ), психофізичної (КПФГ), спеціальної екологічної (КСЕГ) видів
готовності.
Для визначення коефіцієнта будь-якого виду готовності до педагогічної діяльності враховувалася
вагомість певних знань, умінь та навичок, які характеризують той чи інший вид готовності. Загальна
сукупність умінь становила 80, у тому числі кількість умінь, які відображають науково-теоретичну
готовність становить 25, дидактичну – 20, моральну – 10, психофізичну – 10 та спеціальну екологічну
– 15.
Q
Q
Коефіцієнт будь-якого виду готовності визначається за формулою: К г = min + max .
m
m
де Q min – це мінімально можлива сума балів, якщо рівень розвитку знань, умінь, навичок буде
оцінено як "елементарний".
Q max – це максимально можлива сума балів, якщо рівень розвитку знань, умінь, навичок буде
оцінено як "досконалий".
m – це загальна кількість знань, умінь, навичок, яка відображає загальну професійну готовність
майбутніх учителів біології до екологічної освіти старшокласників.
Отже, для науково-теоретичної готовності Кнтг знаходиться у межах від 62,5/80 до 250/80, тобто
0,781≤Кнтг≤3,125, рівень науково-теоретичної готовності буде: елементарним при 0,781≤Кнтг≤1,367;
достатнім при 1,368≤Кнтг≤1,954; базовим при 1,955≤Кнтг≤2,541; досконалим при 2,542≤Кнтг≤3,125.
Оскільки кількість умінь, що характеризують моральну та психофізичну готовність, у нашому
випадку була рівна 10, то Кмг і Кпфг є однаковим 25/80 та 100/80, знаходиться у межах
0,3125≤Кмг(Кпфг)≤1,25, рівні моральної та психофізичної готовності будуть рівними: елементарний
при 0,3125≤ Кмг (Кпфг)≤0,547; достатній при 0,548≤ Кмг (Кпфг)≤0,782; базовий при 0,783≤ Кмг
(Кпфг)≤1,017; досконалий при 1,018≤ Кмг (Кпфг)≤ 1,25.
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Коефіцієнт дидактичної готовності знаходиться у межах від 50/80 і 200/80 тобто 0,625≤Кдг≤2,5,
рівень дидактичної готовності буде: елементарним при 0,625≤Кдг≤1,094; достатнім при
1,095≤Кдг≤1,564; базовим при 1,565≤Кдг≤2,034; досконалим при 2,035≤Кдг≤2,5.
Коефіцієнт спеціальної екологічної готовності знаходиться у межах від 37,5/80 і 150/80 тобто
0,469≤Ксег≤1,875, рівень дидактичної готовності буде: елементарним при 0,469≤Ксег≤0,821; достатнім
при 0,822≤Ксег≤1,174; базовим при 1,175≤Ксег≤1,527; досконалим при 1,528≤Ксег≤1,875.
Загальний коефіцієнт готовності майбутніх учителів біології до екологічної освіти
старшокласників знаходиться у межах від середньоарифметичної суми всіх мінімальних величин
коефіцієнта науково-теоретичної, дидактичної, моральної, психофізичної та спеціально екологічної
готовності до середньоарифметичної суми всіх максимальних їх величин 0,5≤КГМУБ≤2.
Рівень готовності майбутніх учителів біології до екологічної освіти старшокласників буде:
елементарним при 0,5≤КГМУБ≤0,875; достатнім при 0,876≤КГМУБ≤1,251; базовим при
1,252≤КГМУБ≤1,627; досконалим при 1,628≤КГМУБ≤2.

1,875
1,5
1,125
0,75

контрольні групи

0,375

експериментальні групи

0
до експерименту

після експерименту

Рис. 1. Рівень професійної готовності майбутніх учителів біології до екологічної
освіти старшокласників контрольної та експериментальної груп до
експерименту та після експерименту

На основі проведеного експериментального дослідження, нами було виявлено, що рівень професійної
готовності майбутніх учителів біології до екологічної освіти старшокласників на початку
експерименту в контрольній групі становив 0,954, в експериментальній – 0,984. Після проведення
формуючого експерименту рівень професійної готовності у контрольній групі збільшився на 14,7 %, у
експериментальній – на 32,55 %.
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ЯКІСТЬ ОСВІТИ ЯК ЗАГАЛЬНА ТЕНДЕНЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
У статті розкрито актуальність проблеми якості освіти та подано аналіз цієї категорії.
Поліпшення якості освіти та рівний доступ до неї є одним з головних завдань сучасної державної
політики в галузі освіти, національним пріоритетом і передумовою національної безпеки держави,
умовою реалізації права громадян на освіту [1]. Загалом окреслена проблема віддзеркалює світову
тенденцію інноваційного розвитку освітніх систем, адже світове співтовариство визнало, що освіта,
добробут і здоров’я людини – головні чинники якості її життя, а якість освіти – головна мета,
пріоритет розвитку громадянського суспільства. Європа сприймає якість освіти як об’єкт суспільного
єднання й консолідації національних освітніх систем. Зокрема, в угоді ЄС зазначено, що європейська
спільнота сприятиме розвитку якісної освіти, заохочуючи співпрацю між країнами-членами ЄС і,
якщо треба, підтримуючи й доповнюючи їх дії, поважаючи одночасно їх відповідальність за зміст
навчання й організацію освітніх систем, культурну й мовну різноманітність.
Такий соціальний вибір не випадковий, оскільки пов’язаний з геополітичною конкуренцією між
країнами, зокрема в царині інтелектуальних ресурсів, адже у високотехнологічному інформаційному
суспільстві якість освіти є головним аргументом у забезпеченні такого рівня життєвої й професійної
компетентності людини, розвитку людського потенціалу, який би задовольняв насамперед потреби
особистості, суспільства і держави. За окремими оцінками, проблему якості освіти нині пов’язують з
розбудовою нової, інформаційної, цивілізації ХХІ ст. [2].
Досягнення якісно нового стану сучасного суспільства неможливе без кардинального покращення
рівня підготовки фахівців вищої кваліфікації, в тому числі й для системи освіти, яка, в свою чергу,
має розв’язувати задачі, пов’язані з професійною підготовкою. Працюючи над практичним
приєднанням до Болонського процесу, Україна здійснює модернізацію освітньої діяльності у
контексті європейських вимог, тому якість освіти охоплює всі основні функції та напрями діяльності
в цій галузі: якість викладання, підготовки й досліджень, а це означає якість відповідного персоналу й
програм та якість навчання як результат викладання й досліджень. Тому метою нашого дослідження є
окреслення понять, пов’язаних із якістю, що відіграють важливу роль у визначенні характеру
функціонування того чи іншого конкретного навчального закладу, оцінці його діяльності й
формування його "інституціонального іміджу" в академічному співтоваристві й суспільстві в цілому.
Розробкою окремих аспектів проблеми забезпечення якості підготовки студентів займалися
М.М. Бєскін, В.Г. Болтянський, А.М. Ботвінніков, Г.О. Владимирський, І.Г. Вяльцева, М.І. Ірошніков,
Ю.М. Колягін, Г.Г. Монахов, О.М. Пишкало, А.Д. Семушин, З.О. Скопець, А.О. Столяр,
І.Ф. Тесленко, А.І. Фетісов, Р.А. Хабіб, Р.С. Черкасов, М.Ф. Четверухін, С.І. Шварцбурд,
М.І. Ягодовський. Як і будь-який науковий об’єкт, проблема забезпечення якості майбутніх учителів
потребує вивчення певного комплексу категорій і понять, що зумовлюють її теоретичну розробку,
обґрунтування та впровадження в практичну діяльність.
Аналіз заданого понятійного простору показав, що категорія "якість" є базовою у нашому
дослідженні, тому дамо її детальну характеристику.
Філософська категорія якості трактується як істотна визначеність, завдяки якій розглянутий об'єкт
(у нашому дослідженні — знання) є саме цим, а не іншим об'єктом, а його складові елементи (якості
знань) характеризують специфіку, що дозволяє виокремлювати один об'єкт серед інших (за наявності
певних якостей, рівня їх сформованості) [3]. Таким чином, якістю прийнято називати властивість
об'єкта, що складає його стійку, постійну характеристику, таку, що виявляє його сутність.
У педагогіці [4, 5] поняття "якість" – це системна методологічна категорія. Вона відображає
ступінь відповідності результату поставленій меті .
У Всесвітній декларації з вищої освіти, прийнятій на Міжнародній конференції з вищої освіти в
листопаді 1998 року, вказано, що якість вищої освіти – це багатовимірне поняття, яке охоплює всі
аспекти діяльності вищого навчального закладу: навчальні та академічні програми, навчальну і
дослідницьку роботу, професорсько-викладацький склад і студентів, навчальну базу і ресурси [6].
У широкому розумінні якість освіти розглядають як збалансовану відповідність процесу,
результату і самої освітньої системи меті, потребам і соціальним нормам (стандартам) освіти [7]; у
вузькому – як перелік вимог до особистості, освітнього середовища й системи освіти, що реалізує їх
на певних етапах навчання людини, якому відповідає певна сукупність показників. Як зазначає
більшість дослідників (Н.В. Москаленко, І.О. Потай, І.А. Шайдур та ін.), якість освіти – це
узагальнений показник розвитку суспільства у певному часовому вимірі, тому його слід розглядати в
динаміці тих змін, що характеризують поступ держави в контексті світових тенденцій: вона рухається
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до консолідації та інтеграції у світове співтовариство чи протистоїть йому, ставлячи свої інтереси
понад усе. Вона є суспільною характеристикою, а не предметом змагання чи політичним аргументом
в оцінці розвитку держави на конкретному етапі її становлення.
У програмному документі ЮНЕСКО читаємо, що якість вищої освіти є поняттям, яке
характеризується численними аспектами і значною мірою залежить від контекстуальних рамок цієї
системи, інституціональних завдань чи умов і норм у певній дисципліні [8].
Розглянемо структуру якості освіти за В.М. Максимовою [9], що є сукупністю взаємопов’язаних
властивостей об’єкта, тобто ієрархією властивостей, характеристик і показників стану того об’єкта,
який підлягає аналізу й оцінці (див. рис. 1).
Якість освіти
Якість мети

Якість
управління

Якість результату

Якість
педагога

Якість
педагогічної
діяльності

Якість
студента

Якість педагогічного процесу
Рис. 1. Структура якості освіти за В.М. Максимовою.
Національною доктриною розвитку освіти й чинною законодавчою базою визначено якість мети
освіти, а державними стандартами освіти – якість навчальних результатів. Якість педагогічного
процесу ще залишається предметом обговорення і дискусій, полем для наукових досліджень і
практичної апробації.
Тлумачення процесу пошуку "якості" припускає вивчення питань, які мають відношення до якості
підготовки студентів, інфраструктури й навчального середовища. Тому якість вищої освіти можна
представити у такому вигляді (див. рис. 2).
Якість вищої освіти

Якість персоналу і
програм

Якість інфраструктури
і навчального
середовища

Якість підготовки
студентів

Рис. 2. Структура якості вищої освіти.
Опитування серед викладачів Житомирського державного університету дало можливість
визначити основні характеристики досліджуваного поняття:
- високий рівень знань з навчального предмета, вміння застосувати знання у житті (45 %);
- критерій функціонування освітньої системи (36 %);
- сукупність знань, достатніх для самоосвіти й подальшого навчання (28 %);
- результат навчальної діяльності (15 %);
- сформованість знань і уміння їх застосовувати (13 %);
- процес організації навчання і виховання (7 %);
- вміння добувати знання самостійно (6 %);
- суспільний ідеал освіченості людини (5 %).
Відповіді викладачів показали, що їх уявлення про якість освіти зводяться, в основному, до якості
результату (студента-випускника) й недостатня увага приділяється якості процесу освіти,
педагогічному процесу. На нашу думку, отримані результати підтверджують сучасні тенденції
розвитку системи освіти і те, що викладачі розв’язують окреслені завдання на репродуктивному рівні
й не знайомі з процесуальною стороною отримання результату якості освіти.
Упродовж останніх десятиріч [10] сформувалися певні стереотипи, які вказують на досягнення
якості в освіті, а саме:
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пошук шляхів підвищення якості являє собою різноманітні зусилля, які включають усі
види діяльності в навчанні;
те, як ми працюємо, придбаний нами досвід, уміння, які ми використовуємо, знання,
якими ми володіємо, і наше відношення – усе це бере свій початок в освіті, яку ми отримали
раніше;
світова конкуренція вимагає змін в організації навчання: революція якості примусила
освітянські установи переглянути мету свого існування;
умови мають бути такими, щоб людина, яка хоче навчатися, була впевнена, що вона
зможе зробити все, що потрібно для підвищення якості.
Сучасне суспільство має потребу у високоосвічених і мотивованих фахівцях, здатних виконувати
відповідні функції у державних і приватних організаціях, тому держава зацікавлена в забезпеченні
високої якості підготовки майбутніх фахівців.
Серед загальних наведемо рекомендації професора О.Г. Величка, які сприятимуть якісній
підготовці студентів:
прийняття студентів як рівноправних партнерів та забезпечення студентам
відповідного середовища;
наділення студентів відповідальністю й почуттям їх значимості;
забезпечення студентам середовища, де вони змогли б виявити свої сильні сторони й
нейтралізувати слабі;
надання допомоги студентам у навчанні завдяки командній роботі;
залучення студентів і викладачів до процесу прийняття рішень, що мають відношення
до них самих;
надання студентам можливості поділитися своїм ентузіазмом, мріями з викладачами,
адміністрацією.
Як висновок, процитуємо викладача Лісабонського університету Марію Христину Мендонсу, що
якість не є модою, не є формою керівництва, вона є умовою виживання в суспільстві, і саме вищі
навчальні заклади спонукають людей діяти якісно (45-й Європейський конгрес якості, 18-19 вересня
2001 р., Стамбул, Туреччина).
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Чемерис. О.А. Качество образования как общая тенденция европейской интеграции.
В статье раскрыто актуальность проблемы качества образования и проведен анализ данной
категории.
Chemeris O. The Quality of Education as a General Tendency of European Integration.
The article deals with the topicality of the issue of the quality of education and analyses this category.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ
У статті проаналізовано психолого-педагогічну модель соціокультурного виховання.
В останні десятиріччя у вітчизняній та зарубіжній психолого-педагогічній літературі достатньо
широко обговорюється проблема зміни освітньої парадигми. Учені вважають, що когнітивно
орієнтовану парадигму освіти, яка нині існує, потрібно змінити на особистісно орієнтовану [1, 2, 3, 4,
5]. Головною умовою таких змін соціальний та науково-технічний прогрес, який уступив у
суперечність з освітніми системами, що існують протягом останніх чотирьох десятиріч. Головний
наголос тут необхідно робити на формуванні політичної свідомості юного покоління, його політичної
культури. Найсуттєвішою особливістю реалізації цих завдань є те, що їх треба розв'язувати в нових
соціокультурних умовах. Долаючи глобальні протиріччя, ми повинні виховувати учнів незалежно від
державного устрою і політичної системи, національних відмінностей, відношень до релігії – саме
через правильно організовану систему соціокультурного виховання молодої генерації.
Отже, метою цієї статті є спроба побудови психолого-педагогічної моделі соціокультурного
виховання (СКВ) на основі аналізу психолого-педагогічної
літератури, нашого досвіду та
спостережень. Модель СКВ може мати такий вигляд (див. рис. 1).
Психолого-педагогічна модель СКВ
підходи СКВ
oсобистісноорієнтовний

гуманістичний

гуманноособистісний

конструктивний

сфери СКВ
змістовна

гуманістична

трудова

громадянських
цінностей

естетична

організаційна

виховна

навчальна

емоційно-

когнітивна

нормативна

діагностичнопрогностична

комунікативна

пізнавальна

функції СКВ

Рис. 1
У плані СКВ майбутній учитель повинен володіти сучасними ціннісними орієнтирами і досвідом
творчої діяльності, бути готовим до міжособистісної і міжкультурної співпраці як у межах своєї
країни, так і на міжнародному рівні. У зв’язку з цим змінюються функції вчителя, який спрямовує
всю систему виховання, є носієм і виразником гуманістичних цінностей, носієм і провідником
культури, особою, яка сприяє всебічному розвитку учнів. На думку академіка І.А. Зязюна, "саме
такий вчитель здатний вирішити завдання, які висуває перед ним суверенна українська держава, а
саме, забезпечення формування творчої особистості, пріоритетного розвитку людини, відтворення
культури та духовності і врешті-решт виведення національної освіти на світовий рівень" [6].
Практика підтверджує переваги соціально замовленого, особистісно орієнтованого підходу до
освіти й виховання, а саме: вільний вибір школи батьками й дітьми; призначення керівників освіти на
підставі їх особистісних якостей та професійних знань; економічні реформи актуалізують потребу в
нових спеціальностях та спеціалізаціях, які передбачають особистісну спрямованість. Отже, школа не
© Михайлова О.С., 2005
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обмежує дитину, а сприяє розвитку її творчих сил, визнає право на свободу фізичного і духовного
розвитку, поважає особистість, виховує в дусі поваги до прав людини. Опора на особистісно
орієнтований підхід створює умови, за яких кожен вихованець у самому собі та в інших бачить
індивідуальність, поважає особисту гідність та гідність інших. Особистісно орієнтований підхід у
навчально-виховному процесі здійснюється ефективно, якщо: в кожному вихованці педагог бачить
неповторну індивідуальність; педагог спирається на емоційну сферу дитини, розвиває її гуманістичні
почуття [7].
Гуманно-особистісний підхід у вихованні обґрунтував Ш.О. Амонашвілі, який виділяє шість
особливостей виховного процесу: 1) творча діяльність природи і людини-вихователя; 2) цілісність
життя дитини, яке спрямоване в майбутнє; 3) урок; 4) узаємини учителя з дітьми; 5) розвиток у дітей
здібностей до оцінної діяльності; 6) особлива, гуманна місія вчителя у школі. У руслі СКВ це означає,
що вихованню повинні сприяти не тільки окремі виховні заходи, а сам "дух" школи, кожен урок,
кожна перерва, а також повинен відбуватися процес залучення матеріалів культури в навчальновиховний процес, який різко підвищує мотивацію учіння, що є важливим, оскільки навчання без
мотивації не є ефективним. Залучення до матеріалів культури сприяє пізнавальній мотивації, тобто
учні не тільки засвоюють програмний матеріал, але і знайомляться з невідомими фактами культури,
що викликає їх інтерес. Тому процес виховання з урахуванням інтересів учнів стає особливо
ефективним.
На думку вітчизняних учених О.В. Скрипченко, Л.В. Долинської, З.В. Огороднійчук, Н.П. Зубалій,
на сучасному етапі розвитку суспільства психолого-педагогічній науці перспективним є
конструктивний підхід до виховання, який виявляється у висуванні і постановці виховних завдань
самими вихованцями, а також розширює їх особистісне вдосконалення та змінює їхні ціннісні
орієнтири [8]. Це особливо актуально для СКВ, тому що учні прагнуть більше пізнати про життя в
країнах, мову яких вивчають, правильно розуміти соціокультурний портрет країн, їх народів та мов,
які функціонують у різних культурних спільнотах, познайомитися з історико-культурним фоном та
особливостями історичної етнічної пам’яті, культурною спадщиною та ментальністю народів. Щоб
СКВ відбувалося ефективно, потрібно виділити сфери СКВ. Базуючись на дослідженнях
А.Н. Власенко, П.Д. Юркевича, В.О. Сухомлинського, Ф.А. Абрамова, Є.М. Ільїна, А.О. Болотіної,
можна окреслити такі сфери СКВ: гуманістична, змістовна, трудова, естетична, сфера
громадянських цінностей.
1) Гуманістична, адже від рівня гуманістичного виховання залежить рівень вихованості
особистості учня, а в кінцевому результаті – і самого суспільства. Сьогодні ми гостро відчуваємо
необхідність повернутися обличчям до людини, до її моральності, з’ясувати її сутність, зрозуміти її,
замислитись над тим, що є гуманного в ній – у вихователях, у наших вихованцях. Осягаючи людину в
собі та в інших, ми духовно засвоюємо нашу історію, її моральну правду, замислюємося над подіями
нашого сьогодення. Однією із характерних ознак нашого часу є потреба людини та суспільства в
моральному відродженні через гуманізм – любов і повагу до людини, до її індивідуального вибору,
духовності як рушійної сили прогресу.
Організовуючи гуманістичне виховання, намагаємось націлити всю роботу на реалізацію головної
мети – виховання у молоді переконання, що найважливішою цінністю людини є її право на повагу, на
любов, на щастя. Усією системою виховної роботи переконуємо студентів у тому, що гуманізм
людини проявляється не в її словах, а в різних сферах її життя: трудовій, навчальній, професійній,
побутовій, політичній, сімейній [2]. П.Д. Юркевич підкреслює значимість у вихованні ідеї гуманності,
що пов’язана з ідеєю загальнолюдських цінностей і культури. Гуманна освіта досягається поєднанням
історичного і раціонального методів виховання. Дослідник пов’язує виховання з ідеалом такої
людини, яка в усіх формах свого прояву виявляє себе саме як людина. Педагогічна концепція П.Д.
Юркевича націлює на творчу діяльність як вихователя, так і вихованця.
Отже, гуманізація відносин і демократизація освітньо-виховного процесу визначальні щодо
забезпечення атмосфери довіри до особистості, до її розуму, громадянськості, здатності приймати
рішення, ефективно їх реалізовувати з повною відповідальністю за результати.
2) Змістовна сфера визначає один із напрямків самовиховання студентів, тому що у процесі
навчання певні відомості з історії нашої країни і країни мова, якої вивчається, про соціальні явища,
культуру, науку, життя і діяльність видатних людей студенти співвідносять їх і формують своє
ставлення до них, свою впевненість.
3) Трудова сфера СКВ, тобто навчання – це праця. Діяльність студентів направлена на
запам’ятовування матеріалу, на формування і розвиток умінь, навичок і використання їх у різних
сферах. При цьому виховний ефект знаходиться у прямій залежності від рівня активності студентів.
Участь у навчальній праці сприяє формуванню естетичних якостей, моральної готовності до праці,
трудових навичок, поваги до людей праці і продукту їх діяльності. Почуття задоволення від
здійсненої роботи сприяє укріпленню мотиваційної основи навчальної діяльності. "Сама природа ідеї
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і переконання така, що людина вірить в те, дорожить тим, що вона добула власною працею й
роздумами, міркуваннями" [9: 346]. Великої уваги духовній праці у вихованні особистості надавали
такі вчені, як В.О. Сухомлинський, Ф.А. Абрамов, Є.М. Ільїн та інші, які вважали, що духовність – це
людський інтерес один до одного, до людей, готовність добросердечно, без вигоди завжди прийти на
допомогу. На їх думку, кожний дотик вихователя до свого вихованця в кінцевому результаті має бути
спонуканням душі [10, 11, 12].
4) Естетична сфера полягає в естетичній свідомості людини, яка відображається в ідеалах,
потребах, смаках, поглядах, концепціях. Естетичне виховання включає в себе систему засобів
естетичного розвитку особистості, яка обумовлюється усім багатством середовища та
життєдіяльності суспільства. У ній завжди присутній елемент вільного вибору, відсутність
нав’язливого дидактизму, тому справедливо охарактеризувати процес естетичного виховання як один
із найбільш демократичних засобів духовного розвитку особистості, який реалізується в різних
сферах життя суспільства [13]. Цінності, які створюються у процесі естетичної діяльності, мають
вільний характер, що має велике значення для СКВ. Використання мови для здійснення мрії чи
задоволення важливе у виховному плані. Естетичні види діяльності можуть продовжуватись у процесі
продукування, сприймання, мовленнєвої взаємодії або роздумів як в індивідуальній, так і в
системних формах. Вони включають таку діяльність: спів (лічилки, родинні та народні пісні тощо);
переписування і переказ історій, оповідань; аудіювання, читання, письмо або усна розповідь уявних
текстів; театр (на письмі або імпровізований); продукування, сприймання та репрезентація
літературних текстів; представлення і перегляд або прослуховування концерту-соло, опери,
театральної п’єси тощо [14].
5) Сфера громадянських цінностей ґрунтується на основних ідеях демократичного суспільства.
Це система інтегрованого знання, оволодіння якими створює умови для формування та розвитку
демократичних цінностей і громадянських умінь особистості, становленню яких надається більшого
значення, ніж засвоєнню власне професійних знань та умінь [15]. Тут СКВ повинно бути спрямоване
на здобуття студентами досвіду громадянських учинків і переживань, основних громадянських умінь;
на формування емоційно-ціннісного компонента громадянської культури особистості.
Ґрунтуючись на працях учених Ю. Пассова, В. Коростельова, В. Кузовлєва, В. Гриньової,
В. Володько, доцільно, на наш погляд, виокреслити основні функції майбутнього вчителя ІМ, якими
повинні керуватися студенти у СКВ. Такі функції мають акцентувати увагу на озброєнні студентів
глибокими знаннями рідної культури та культури інших народів, уміннями й навичками позитивного
міжкультурного діалогу, на вихованні поваги до інших народів та їхніх культур у процесі навчання й
виховання [16, 17, 18]. Ми визначили такі функції: пізнавальну, яка спрямована на забезпечення
майбутнім учителем цілісного аналізу педагогічних явищ, процесів, діяльності й навколишнього
середовища на основі сформованої системи знань, а також на вивчення, усвідомлення й аналіз своїх
індивідуально-психологічних особливостей, досвіду, рівня сформованості культури. Ця функція
реалізується у процесі діяльності, пов’язаної з опануванням системи знань, умінь, властивостей,
ціннісних відношень; комунікативна полягає у встановленні контактів між тим, хто навчає, і тим, хто
навчається, сприяє обміну інформацією, встановленню зворотного зв’язку, адже педагогічний процес
неможливий без узаємодії його учасників; діагностично-прогностична передбачає діагностування
виховних явищ, діяльності особистості, прогнозування і своєчасне реагування на зміни у виховному
процесі та в розвитку особистості; нормативна пов’язана з організацією навчально-виховного
процесу, діяльності й спілкування, що забезпечує її високу результативність і досягнення мети;
когнітивна передбачає необхідність оволодіння нормами та правилами поведінки, потребу пізнання
іншої людини, спроможність зрозуміти її інтереси, потреби, емоційний стан, помічати зміну настрою,
стан комфорту або дискомфорту, усвідомити, як людина сприймається іншими, зрозуміти деякі
особливості власного внутрішнього світу та співвіднести власні можливості з можливостями інших
людей; емоційно-мотиваційна охоплює емоційне ставлення до іншої людини (прояви доброти,
милосердя, допомоги, турботи, уваги, емоційної чуйності, співчуття, співпереживання); навчальна
передбачає здатність самостійно здобувати знання, формувати і розвивати навички й уміння,
пробуджувати у студентів потребу навчатися; виховна покликана виховувати всебічно розвинену
особистість. Тому формування й розвиток у студентів позитивних мотивів до виховної діяльності,
спрямованості, що спонукає до подолання труднощів, розв’язання складних ситуацій, опанування
майстерністю вихователя, формування особистісних рис, які сприяють виконанню функцій
вихователя, – завдання педагогічного процесу у ВНЗ. Ця функція спрямована на всебічний розвиток
майбутнього вчителя: "Освіта має створити умови для розвитку людини як такої: не лише знаючої, а й
для розвитку її тілесної, психічної, духовної, родової сутності" [6: 264]. Виховна функція забезпечує
засвоєння накопиченого та опредмеченого в культурних цінностях людського досвіду; організаційна
передбачає вміння організовувати заняття і самостійне навчання, покликана стимулювати,
контролювати, оцінювати роботу майбутніх учителів, консультувати їх. "Як би добре не було
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відібрано і сплановано навчальний матеріал, учитель не матиме успіху, якщо не активізує
пізнавальної потреби своїх вихованців, а також не організує себе в педагогічному процесі" [16: 67].
Ми вважаємо, що всі функції повинні виявлятися в єдності, хоч якась може бути домінуючою в тій чи
іншій ситуації. Визначення психолого-педагогічних характеристик СКВ дало нам змогу побудувати
психолого-педагогічну модель СКВ і визначити підходи, сфери, функції СКВ майбутнього вчителя у
процесі вивчення ІМ.
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КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті проаналізовано зміст поняття "культура підприємницької діяльності" як важливий
фактор, що впливає на успіх економічних перетворень в Україні. Розкрито складники діяльності, як
основи успішного заняття підприємництвом.
Перехід на початку 90-х років XX століття до нової моделі господарювання, становлення та
розвиток підприємництва на основі самостійної ініціативи та трансформації державної власності в
інші форми, визначення конституційних основ незалежної Української держави суттєво
позначилися на всіх напрямках розвитку нашого суспільства: політичному, економічному,
культурному, освітньому.
Реагуючи на зміни економічної кон’юнктури, малий бізнес України швидко пристосовується до
нових умов, він здатний оперативно перебудовувати виробничий процес, налагоджувати виробництво
нової продукції, заповнюючи існуючі прогалини на ринку. Це сприятиме вирішенню не тільки
соціально-економічних проблем (розширює можливості працевлаштування населення, його
зайнятість у суспільному виробництві та кращого задоволення потреб споживачів), але і є
ефективним способом розробки та впровадження інновацій, що призведе до покращення
економічної ситуації в країні та забезпечить поступовий вихід її з кризи. Таке динамічне і
складне явище, як підприємництво, в цілому, потребує нових підходів та вимог до всіх суб’єктів
господарювання.
Метою статті є ретроспективний аналіз культури підприємницької діяльності як основи
підготовки шкільної молоді до діяльності в умовах ринку праці.
Перші спроби теоретичного осмислення поняття "підприємництво" розпочалися з XVII ст.
Вагомий внесок у дослідження підприємництва зробили відомі західні вчені XVIII – XX ст.
Р. Кантільйон, А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.-Б. Сей, А. Маршалл та інші. На початку XX ст. економістисоціологи М. Вебер, В. Зомбарт, Й. Шумпетер у своїх дослідженнях, приділяли велику увагу
значенню підприємницькій діяльності в економічному житті будь-якої країни. [1: 25-29]
Й. Шумпетер у розробці теорії підприємництва прийшов до висновку, що справжнє
підприємництво – це особливий дух та особливий стиль життя, яке вимагає від підприємця
принципово нові якості. За висловом І. Шумпетера, підприємець – це творець власного щастя, який
виконує функцію економічного лідерства і новаторства. Задоволення і радість, що людина отримує
від самого процесу та результатів своєї праці, є головним чинником у здійсненні підприємницької
діяльності, а прибуток – це показник успішної організаційно-новаторської діяльності підприємця, це
показник ділових якостей та престижу в суспільстві. Чим більше суспільство є цивілізованим, чим
вище розвинута його культура, тим більше підприємець розбірливий у засобах досягнення цілі [2].
Міжнародна практика господарювання доводить, що підприємництво не може існувати без
чітких та ефективних законодавчих актів. Тому Верховною Радою України було схвалено
Закон України "Про підприємництво", який вступив у дію 1 березня 1991 року. Юридично цим
Законом України (від 7 лютого 1991р., зі змінами ст.168 №1481-000 22 лютого 2000р.)
підприємницький вид діяльності визначається як "безпосередня самостійна, систематична, на
власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою
отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як
суб’єкти підприємницької діяльності у порядку встановленом у законодавством".
Базовими законами України, які регламентують підприємницьку діяльність, є Закон України
"Про власність" (7.02.91 р.), "Про підприємства України" (27.03.91 р.), "Про господарські
товариства" (19.09.91 р.), "Про селянське (фермерське) господарство" (22.06.93 р.), "Про захист
економічної конкуренції" (1996 р.) та інші. [3,4]
Таким чином відбулося конституційне закріплення свободи підприємництва. Відповідно до
Конституції України (ч.1 ст. 42), яка прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня
1996 р., "кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом". Це
гарантія не тільки незалежності, а й реформаторської розбудови держави, зокрема
ринкової трансформації економіки.
Досвід промислово розвинутих країн показує, що високоефективна економіка неможлива без
розвинутої системи підприємництва. Малий бізнес став феноменом XX сторіччя, він показав в умовах
ринкової економіки свою стійку життєздатність і ефективність. Проте, на жаль, в Україні сектор
підприємництва не відіграє в національній економіці такої важливої ролі, як в економічно розвинутих
країнах. Тому нині вкрай важливо з’ясувати причини такої тенденції, розробити науково обґрунтовані
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рекомендації щодо усунення і об’єктивних, і суб’єктивних перешкод та стимулювання розвитку цього
сектора.
Проблема підприємництва в економічному житті України практично не досліджувалася, вона
досі залишається недостатньо розробленою. На сьогодні немає праць, у яких би комплексно
розглядалися роль та місце підприємництва, його фінансові ресурси як один з ринкоутворюючих
чинників, недостатньо обґрунтовані соціально-економічні наслідки малого підприємництва в Україні.
Як і в інших країнах СНД, дослідження проблем підприємництва в Україні розпочалися лише із
зародженням ринкових відносин.
Серед українських учених-економістів, які займаються науково-теоретичним обґрунтуванням
суті та необхідності розвитку підприємництва, слід зазначити Л. Безчасного, В. Бордюка,
В. Гейця, В. Голікова, В. Рибалкіна, В. Савчука, О. Турчинова З. Варналій та інших.
В умовах ринку справжнім рушієм економіки є підприємництво, і чим воно активніше, чим більше
здібних людей залучено до підприємницької діяльності, тим краще використовуються всі матеріальні
та суспільні ресурси, тим інтенсивнішим є розвиток народного господарства.
Сьогодні для багатьох громадян підприємницька діяльність стала основним видом роботи.
Ринок праці потребує працівників, які здатні працювати у багатьох сферах, екстраполювати ідеї з
однієї професійної сфери в іншу. Відкритість і гнучкість свідомості допомагає швидше засвоювати
переваги нової соціально-економічної ситуації. На жаль, нинішня молодь не готова функціонувати
на ринку праці, оскільки під час економічних реформ, як і інші соціальні групи суспільства, вона
опинилася серед проблем, що потребують негайного розв’язання. Найголовніша із них – відсутність
економічних знань та спеціальної підготовки, які постають необхідною умовою для заняття
підприємництвом.
Підприємницька діяльність являє собою складну комплексну проблему, вирішення якої можливе
за умов об’єднання зусиль державних органів, суспільства та освітніх закладів. З цією метою
необхідно впровадити нову систему економічної підготовки населення, урізноманітнити навчальні
програми, бути зорієнтованими на особистісну, культурну молодь, на цінність освіти, яка має
орієнтуватися на підприємництво, яка в подальшому сформує культуру підприємницької діяльності,
адекватну новим соціально-економічним умовам.
Що ж таке культура підприємницької діяльності?
Етимологічно поняття "культура" відповідає латинському "сultura" (обробка, вирощування,
доглядання, поліпшення), що початково означало рільницьку, хліборобську працю, а пізніше
поширилося на інші царини людської життєдіяльності, в тому числі на розвиток, ушанування
(культ), виховання, навчання самої людини. У 1982 році на Всесвітній конференції з питань
культурної політики, що проводилася під егідою ЮНЕСКО, було прийнято декларацію, яка
тлумачила культуру як комплекс матеріальних, духовних, інтелектуальних та емоційних рис
суспільства, що включає в себе не лише різні мистецтва, а й спосіб життя, основні правила
людського буття, системи цінностей, традицій і вірувань.
На сьогоднішній день поняття "культура підприємницької діяльності" в науковій літературі не
має точного та єдиного визначення, бо є порівняно новим у колі гуманітарно-економічних наук,
воно не має цілісного підходу та повної характеристики як явища і категорії. Але цій проблемі
присвячено багато робіт українських учених-економістів: Д. Закатного, А. Колихалової,
Д. Тхоржевського, Г. Шевченка, В. Плахути, М. Тименка, О. Ястремської та інших. Кожен учений,
який досліджує цю проблему, збагачує наші знання і допомагає визначити сутність культури
підприємницької діяльності, які функції вона виконує, обґрунтувати її роль у ставленні і розвитку
економіки України. Так П. Ігнатовський, досліджуючи економічне життя, велику увагу приділяв
проблемі підвищення культури і розглядав це як економічну ціль. "Підвищення культури – дійсно
епохальна задача, вона складає визначену економічну ціль та відноситься до всього суспільного
виробництва. Тільки розвиток виробництва дозволяє підвищувати культуру, а в широкому розумінні
підвищення культури пов’язане з виробництвом, і розв’язання цього завдання є безперервним" [5:
195]
Становлення та розвиток підприємництва в умовах перехідного пері оду дозволяє
з’явитися новим
формам
економічної
культури:
господарській, кооперативній,
підприємницький культурі, яка, у свою чергу, поділяється на адміністративну, інвестиційну та
культуру торгівлі.
Адміністративна культура зберігається там, де посередницька діяльність створюється великими,
фірмами, що обслуговують конкурентноспроможні підприємства. Основна увага носіями
адміністративної культури приділяється не тому, що зробити, а тому, як зробити.
Носіями інвестиційної культури є банки та інвестиційні фонди. Отримуючи прибутки за рахунок
постійного кругообігу власного і позичкового капіталу, діяльність такого виду супроводжується
великим ризиком у сфері інвестування існуючих чи нових виробництв.
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Культура торгівлі розвивається, насамперед у торгівельних організаціях, організаціях зі збуту, в
роздрібній торгівлі. Успіх у цій сфері діяльності залежить від кількості контактів із покупцями, від
постійного пошуку продукту, що найбільш потрібен на ринку [6].
Культура підприємництва являє собою систему знань, цінностей, символів та традицій, що
забезпечують мотивацію та регуляцію підприємницької діяльності, визначаючих форму її здійснення,
а також сприйняття суспільством. Культура підприємництва охоплює: культуру технології
виробництва, культуру управління та організації, культуру умов праці, культуру обміну та розподілу,
культуру проведення переговорів та ін. Підприємницька діяльність зазнає на собі вплив економічної
культури на всіх етапах свого існування. В економічній літературі культура підприємницької
діяльності часто ототожнюється з економічною культурою, яка є однією із її складових, що зростає,
оновлюється та трансформується в культуру управлінської діяльності. Сьогодні культура
підприємницької діяльності часто ідентифікується з культурою управлінської діяльності тому, що в
обох видів культур подібні основні ознаки і функціональна спрямованість. Проте підприємницька
культура має свою специфіку, вона відрізняється від управлінської культури метою, характером та
змістом.
На процес формування культури підприємництва впливає багато факторів: релігійний та
національний аспекти, соціально-економічні та політичні процеси і т.д. Під впливом цих факторів
склалося декілька видів культури підприємницької діяльності, які в 60-80-х роках ХХ сторіччя
досліджував та систематизував голландський учений-соціолог Герберт Хофстед. Ним була
побудована чотирьохкомпонентна модель цінностей, що дозволила описати типи культур
підприємництва. Згідно з цією моделлю культура підприємництва може бути охарактеризована
наступними компонентами: дистанція влади (Power Distance, PDI), показник уникнення
неозначеностей (Uncertainty Avoidance, VAI), індевідулізм-колективізм (Individualismus, DVI),
мужність-жіночість (Maskulinitat, MAS) [7].
Означені Г. Хофстедом типи культур підприємництва можна спостерігати в різних країнах, де
вони проявляються з більшою або меншою інтенсивністю. Тому, сучасному підприємцю важливо
вивчити особливості культури підприємництва, ділової етики, специфічні риси поведінки партнерів
як носіїв ділової культури, також необхідно враховувати традиції, звичаї кожної країни, особистісні
особливості та звички.
Культура підприємництва, як соціально-культурна система, в цілому є важливим фактором, що
впливає на успіх економічних перетворень в Україні. Таким чином, виникає необхідність
формування нового класу підприємців, що складається з відповідальних професіоналів, які
формують імідж культурного та надійного партнера по бізнесу на внутрішньому та міжнародному
ринках.
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Деркач В. В. Культура предпринимательской деятельности.
В статье рассматривается содержание понятия "культура предпринимательской деятельности"
как важный фактор экономических преобразований в Украине. Раскрываются составляющие
деятельности для успешного занятия предпринимательством.
Derkach V.V. The Culture of Enterprenenship Activity.
The article deals with the content of the notion "The Culture of Enterprenenship Activity" as an important
factor of economic changes in Ukraine.
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ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНОГО ВИМІРУ
У статті розглянуто проблеми громадянської компетентності в контексті визначення та
класифікації ключових компетентностей
Поняття "компетентність" у наш час органічно увійшло в педагогічний обіг, і науковці
намагаються дати визначення освітнім, життєвим та педагогічним компетентностям. Запровадження
компетентнісного підходу в освіті розвинених країн Європи і США пов’язано у 80-ті роки XX ст. з
фіксацією експертами в цих країнах спрямованості освіти на переважне засвоєння системи знань, яка
була традиційною й виправданою ще кілька десятиліть тому. А на час екпертизи вона вже не
відповідала соціальному замовленню, яке вимагало виховання самостійних, ініціативних і
відповідальних членів суспільства, здатних ефективно взаємодіяти у розв’язанні соціальних,
виробничих і економічних завдань. Виявилось, що результати освіти не задовольняють вимоги
суспільства і, насамперед, роботодавців. Зауважувалось, що більшість випускників навчальних
закладів виявляються навченими, але не готовими до реалізації професійних обов’язків, вирішення
реальних професійних та життєвих проблем [1: 18].
І. Зимня виокремила три етапи у розвитку компетентнісного підходу [2].
Перший етап (1960 – 1970 рр.) характеризується введенням у науковий апарат категорії
"компетенція", створенням передумов розмежування понять "компетенція" та "компетентність".
Другий етап (1970 – 1990 рр.) характеризується використанням категорій компетентність /
компетенція в теорії й практиці навчання рідній мові, а також у сфері управління та менеджменту.
Зарубіжні і вітчизняні дослідники для різних видів діяльності виокремлюють різноманітні
компетенції / компетентності.
Третій етап (1990 – 2001 рр.) характеризується становленням компетентнісного підходу та
активним використанням категорії компетентність / компетенції в освіті. У матеріалах ЮНЕСКО
наводиться коло компетенцій, які розглядаються як бажаний результат освіти. У 1996 р. Рада Європи
вводить поняття "ключові компетентності", які повинні сприяти збереженню демократичного
суспільства, мультикультурного середовища, відповідати новим вимогам ринку праці та економічним
перетворенням.
На прикладі робіт А.В. Хуторського можемо зауважити, що в педагогічній науці в останні роки
терміни "компетентність" та "компетенція" часто вживаються як синоніми. Наукова дискусія щодо
сфери використання цих термінів спричинила появу кількох підходів до доцільності їх використання.
1. Ці терміни – данина моді, тому можна обійтися і без них, оскільки є класичні прототипи –
рівень підготовленості випускника, навчальні вміння тощо.
2. "Компетентність" та "компетенція" вже широко використовуються в інших видах
життєдіяльності людини і характеризують високу якість її професійної діяльності, тому і в педагогіці
використання таких термінів виправдане.
Метою нашої статті є спроба узагальнення понять "громадянська компетентність" i "громадянська
компетенція" як складових ключових компетентностей особистості.
У науковий обіг шкільної дидактики, за словами Н.М. Бібік, поняття "компетентність" i
"компетенція" увійшло з професійної освіти. Більшість дослідників цієї сфери "компетентність"
розглядають як оцінну категорію, що характеризує людину як суб’єкта професійної діяльності, її
здатність успішно виконувати свої повноваження [3].
Компетентність – стосовно структури змісту освіти, який побудовано в сучасних стандартах за
галузевим принципом і в програмах – за предметним, – виводить метарівень, що в інтегрованому
вигляді представляє освітні результати, які досягаються не лише засобами змісту освіти, але й
соціальної взаємодії; як у міжособистісному, так і в інституційному культурному контексті. Таких
результатів можна спрогнозувати безліч (у сфері когнітивній, діяльнісній, мотиваційній, соціальній).
Як відомо з літератури, Дж. Равен побудував модель компетентностей із 143 елементів, що робить її
застосування проблематичним. Тому цілком слушно запроваджують поняття "ключові
компетентності", які охоплюють найзагальні складники – своєрідні "суперкомпетентності" (Герман
Левітас).
На думку О. Пометун, компетентність – це складна інтегрована характеристика особистості, під
якою розуміють набір знань, умінь, навичок, ставлень, що дають змогу ефективно провадити
діяльність або виконувати певні функції, забезпечуючи розв’язання проблем і досягнення певних
стандартів у галузі професії або виді діяльності [4: 18]. Під поняттям "компетентнісний підхід в
освіті" дослідниця розуміє спрямованість освітнього процесу на формування й розвиток основних
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базових і предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу повинно бути
формування загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей,
інтегрованою характеристикою особистості [4: 18].
Саме тому сучасна педагогічна наука визначає певну систему компетентностей, яких набуває
учень, опановуючи зміст освіти у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального
закладу. Ця система містить у собі ключові, або надпредметні, компетентності, які формуються під
час засвоєння змісту всіх предметів і галузей освіти i є найважливішими [4: 19]. Ключова
компетентність може бути визначена як здатність людини здійснювати складні поліфункціональні,
поліпредметні, культуродоцільні види діяльності та ефективно розв’язувати відповідні проблеми. Їх
формування є загальним результатом засвоєння учнем усього змісту середньої освіти. Друга складова
цієї системи – галузеві компетентності, які формуються в результаті опанування учнем змісту однієї
галузі в усіх класах середньої школи. І нарешті виділяються предметні компетентності, що
набуваються учнем у ході вивчення того чи іншого предмета в усіх класах середньої школи [4: 19].
О. Овчарук узагальнила основні підходи міжнародних освітніх організацій до визначення
компетентностей. Так, Міжнародна комісія Ради Європи розглядає поняття компетентності як
загальні або ключові вміння, базові вміння, фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації,
кроснавчальні вміння або навички, ключові уявлення, опори, або опорні знання [1: 19].
Компетентності, на думку експертів РЄ, передбачають спроможність особистості відповідати на
індивідуальні та соціальні виклики, формувати комплекс ставлень, цінностей, знань і навичок [1: 19].
Таке визначення поняття компетентностей певним чином збігається з положеннями, що
висловлюють українські педагоги, однак представники європейських педагогічних кіл виходять з
особистісних і соціальних потреб, задоволенню яких мають сприяти компетентності [4: 19].
Згідно з визначенням Міжнародного департаменту стандартів для навчання, досягнення та освіти
(International Board of Standards for Training, Performans and Instruction) поняття компетентності
визначається як спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати завдання або
роботу. При цьому поняття компетентності містить набір знань, навичок та відносин, що дають змогу
особистості ефективно здійснювати діяльність або виконувати певні функції, спрямовані на набуття
певних стандартів у галузі професії або виду діяльності [4: 20]. Для того, щоб полегшити процес
оцінювання компетентностей, Департамент пропонує виділити з цього поняття такі індикатори, як
набуті знання, вміння, навички та навчальні досягнення.
Експерти програми "DeSeCo" визначають поняття компетентності (competency) як здатність
успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби і виконувати поставлені завдання. Кожна
компетентність побудована на комбінації (поєднанні) взаємовідповідних пізнавальних ставлень та
практичних навичок, цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, знань і вмінь, усього того, що
можна мобілізувати для активної дії. Ця схема є прикладом побудови внутрішньої структури
компетентності, орієнтованої на потреби ("DeSeCo", 2002) [4: 22].
Життєві компетентності є також предметом обговорення і в Україні, хоча наразі дискусія навколо
цього поняття більшою мірою розвивається щодо кола професійних компетентностей як результату
професійної підготовки, а також компетентностей, яких мають набувати під час навчання в школі
діти-інваліди.
Компетенції сприймаються як похідне, вужче за поняття "компетентність". Аналіз контексту
вживання поняття "компетенції" дозволяє розуміти його як соціально закріплений освітній результат.
Тобто компетенції можуть бути виведені як реальні вимоги до засвоєння учнями сукупності знань,
способів діяльності, досвіду ставлень з певної галузі знань, якостей особистості, яка діє в соціумі.
За Е. Зеєром, компетенції – це узагальнені способи дій, що забезпечують продуктивне виконання
професійної діяльності [2]. Це здатності людини реалізовувати на практиці свою компетентність.
Ядром компетенції є сукупність способів дій. Операціонально-технологічний компонент визначає
сутність компетенцій. Оскільки реалізація компетенцій відбувається в процесі виконання
різноманітних видів діяльності для вирішення теоретичних і практичних завдань, то в структуру
компетенцій, крім діяльнісних (процедурних) знань, умінь і навичок, входять також мотиваційна й
емоційно-вольова сфери. Важливим компонентом компетенцій є досвід – інтеграція в єдине ціле
засвоєних людиною окремих дій, способів і прийомів рішення завдань [2].
Серед ключових компетентностей, які сьогодні визначені як орієнтири для виявлення
результативності освітнього процесу в Україні, є: навчальна, соціальна, компетентність з
інформаційних та комунікаційних технологій, економічна (підприємницька), загальнокультурна,
валеологічно-оздоровча та громадянська [4: 19].
За словами О. Пометун, одним з найважливіших завдань сучасного виховання є формування
людини-громадянина, для якої демократичне громадянське суспільство стане осередком реалізації
творчих можливостей, задоволення особистих та соціальних інтересів [4: 18]. У державній Концепції
громадянського виховання сказано, що визначальною рисою такої людини має бути громадянськість.
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Громадянськість – це готовність людини реалізувати свої права та обов’язки, поважати права і
свободи інших громадян, розуміти відповідальність перед суспільством і державою за свої вчинки.
Очевидно, що таке розуміння громадянськості дозволяє визначити її як психологічну рису,
характеристику особистості [4: 18]. Громадянськість як психологічне утворення є лише частиною
громадянської компетентності, під якою О. Пометун розуміє здатність, спроможність людини
активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права і обов’язки з метою розвитку
демократичного суспільства. Громадянська компетентність є інтегративною характеристикою
особистості, яка включає й певний рівень психологічної готовності до активного здійснення
суспільного життя – громадянськість.
Громадянська компетентність дослідниками відноситься до ключових [4: 19]. Як уже зазначалося,
ключова компетентність є об’єктивною категорією, що фіксує певний рівень розвитку в особистості
суспільно визнаного комплексу знань, умінь, навичок, ставлень, орієнтацій. Відтак і громадянську
компетентність учня ми будемо розуміти як сукупність освітніх елементів, що складається з
сукупності знань, умінь, навичок, переживань, емоційно-ціннісних орієнтацій, переконань
особистості, які допомагають людині усвідомити своє місце в суспільстві, обов'язок і відповідальність
перед співвітчизниками, батьківщиною і державою [4: 19].
Ми беремо за основу висновок О. Пометун, що складовими структури громадянської
компетентності школяра є три компоненти: ціннісний (ставлення, ціннісні орієнтації, переживання і т.
п.), діяльнісний (уміння і навички) і процесуальний або особистісно-творчий (стосується сфери
самореалізації). Кожен з компонентів може бути представлений як інтегрована якість особистості.
З дидактичного (навчального) погляду громадянська компетентність може бути представлена як
перелік напрямів її набуття учнями, які мають бути забезпечені у навчально-виховному процесі
школи. Кожен з компонентів структури компетентності співвідноситься з певними напрямами її
набуття.
Громадянська компетенція як здатність людини реалізовувати на практиці свою компетентність,
на нашу думку, кореспондує здатності взяти на себе відповідальність, спільно виробляти рішення й
брати участь у його реалізації, толерантність до різних етнокультур і релігій, гармонійне поєднання
особистих інтересів з потребами окремої корпорації й суспільства, участь у функціонуванні
демократичних інститутів, потребi в актуалізації й реалізації свого особистісного потенціалу,
здатності до саморозвитку.
Таким чином, громадянська компетентність і громадянська компетенція є базовими
складовими компетентнісного підходу в сучасній вітчизняній освіті. А формування громадянської
компетентності учня можливе лише за наявності у педагога ключової, за словами С.В. Кульневича,
компетентності – уміння виховувати переконання [5: 324].
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Смагина Т.Н. Гражданская компетентность в контексте личностного измерения.
В статье рассматриваются проблемы гражданской компетентности в контексте определения и
классификации ключевых компетентностей.
Smagina T.N. Civic Competence in the Context of the Personality’s Key Competences.
The problems of the civic competence in the context of determination and classification of the key
competencies are considered.
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РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЯК
НЕОБХІДНА УМОВА ФОРМУВАННЯ САМОКОНТРОЛЮ УЧНІВ
У статті здійснено аналіз понять пізнавальної активності та самостійності учнів, розглянуто
дидактичні умови організації самостійної роботи в школі у контексті формування умінь та навичок
самоконтролю школярів.
Сучасна освітня парадигма спрямована на становлення особистості з високим інтелектуальним
потенціалом, яка буде здатна вчитися і працювати в умовах постійного розширення інформаційного
простору, що значною мірою залежить від уміння школярів самостійно знаходити, переосмислювати,
об'єктивно оцінювати інформацію та практично її застосовувати. Формування загальної культури
учнів неможливе без розвитку в них пізнавальної активності та самостійності, вмінь та навичок
самоконтролю.
Навчальна діяльність школярів є основою формування умінь перевірки і коректування власної
діяльності. Учень, поставлений в умови організації своєї навчальної діяльності, озброюється
уміннями планувати свою роботу і контролювати хід її виконання [1: 5]. У контексті сказаного
однією з важливих задач навчання стає розвиток умінь школярів самостійно контролювати й
оцінювати результати своєї діяльності, що дозволить ефективно керувати процесом оволодіння цими
знаннями.
Питання формування самоконтролю в учнів стали предметом широкого вивчення і дослідження в
сучасній педагогічній та психологічній науці. Проблема самоконтролю у навчанні знайшла своє
відображення у працях таких учених, як Є.П. Бочарова, Т.А. Барановська, Т.І. Гавакова,
К.П. Мальцева, Г.О. Собієва, С.П. Тищенко, які досліджували психологічний зміст самоконтролю.
Місце і функції самоконтролю в різних видах діяльності й поведінки висвітлено у працях
М.Й. Боришевського, В.К. Васильєва, П.Я. Гальперіна, Ю.З. Гільбуха, В.В. Давидова, Л.Г. Ітельсона,
Л.Я. Жігло, І.О. Зимньої, А.К. Маркової, В.Г. Романко, В.В. Репкіна, Б.А. Федоришина та інших.
Л.С. Виготський, П.П. Блонський, Є.А. Бугріменко, Я.І. Бурковський, Т.І. Гавакова, О.І. Липкіна,
В.Г. Селіванов, С.О. Гавриліна, Є.Н. Савченко, Т.І. Шамова розглядали питання врахування
індивідуальних і вікових особливостей учнів при формуванні самоконтролю.
Проте аналіз наукової літератури з проблеми нашого дослідження дозволяє зробити висновок, що
на сучасному етапі проблема формування умінь і навичок самоконтролю в навчальній діяльності у
школярів залишається фактично не розв’язаною, тому що недостатня увага приділялася питанню
визначення умов, що сприяли б найбільш ефективному формуванню зазначених умінь. Оскільки
розвиток пізнавальної активності й самостійності в учнів є необхідними умовами формування в них
самоконтролю, ми вважаємо, що метою нашої статті повинен стати аналіз вищезазначених понять, їх
зіставлення та визначення інших дидактичних умов організації самостійної роботи школярів.
Самоконтроль є діяльністю, що здійснюється школярем за власною ініціативою, системою
розумових дій, спрямованих на самостійний контроль і корекцію ходу та результатів навчання, на
аналіз і попередження недоліків у його навчальній роботі. Найважливішою рисою самоконтролю є
самостійність при виконанні навчальних доручень. Поняття самоконтролю і самостійності тісно
пов'язані з психологічним станом особистості й у напрямку самоорганізації, самоврядування,
самовизначення, самоспостереження і самоаналізу [1: 9].
Ми вважаємо за необхідне зазначити, що процес самонавчання в школі повинен бути
організований так, щоб учня перевести з позиції об'єкта в позицію суб'єкта, який керує своєю
навчальною діяльністю. Процес самокерування здійснюється на всіх етапах навчальної діяльності.
Вже на етапі сприйняття нового матеріалу учень повинен усвідомити мету діяльності, організувати
себе на її досягнення і проводити коректування діяльності в досягненні мети сприйняття на основі
самоконтролю. Для навчання самостійному керівництву необхідно сформувати у школярів
пізнавальну активність і такі навчальні вміння: планування пізнавальної діяльності; її
самоорганізація, спрямована на виконання цього плану; самоконтроль у процесі діяльності [2: 16].
Аналіз основних публікацій, у яких розглядалося питання про сутність поняття пізнавальної
активності, дозволяє виділити два підходи: одні автори розглядають пізнавальну активність як
діяльність, інші – як рису особистості. Ці підходи не можна відокремлювати один від одного,
оскільки використання їх у діалектичній єдності дозволяє сформувати єдину точку зору з цієї
проблеми. Отже, пізнавальну активність необхідно розглядати ще й як мету діяльності, і як засіб її
досягнення, і як результат.
© Серьогіна І.Ю., 2005
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Метою навчання є не тільки оволодіння учнями знаннями, уміннями і навичками, але і
формування провідних якостей особистості, одна з яких – пізнавальна активність, яка виявляється в
спрямованості й стійкості пізнавальних інтересів, у прагненні до ефективного оволодіння знаннями і
способами діяльності, в мобілізації вольових зусиль на досягнення навчально-пізнавальної мети. Тут
у комплексі виявляються емоційні, інтелектуальні й етично-вольові процеси. Ця якість діяльності
особистості формується, головним чином, у процесі пізнання, яке за своєю природою пов'язане з
цілеспрямованою активністю суб'єкта [2: 48].
Покликаючись на Т.І. Шамову, ми виділяємо три рівні пізнавальної активності. Перший рівень –
відтворююча активність, яка характеризується прагненням учня зрозуміти, запам'ятати і відтворити
знання, оволодіти способом його застосування за зразком. Критерієм цього рівня активності може
слугувати прагнення учня зрозуміти явище, що вивчається, яке проявляється на уроці у вигляді
запитань до вчителя, в практичній діяльності при виконанні завдань учителя, у систематичному
виконанні домашньої роботи. Цей рівень активності відрізняється нестійкістю вольових зусиль
школяра і відсутністю в учнів інтересу до поглиблення знань.
Другий рівень – інтерпретуюча активність. Вона характеризується прагненням учня до виявлення
значення змісту, що вивчається; проникненням у суть явища; прагненням пізнати зв'язки між
явищами і процесами, оволодінням способами застосування знань у нових умовах. Критерієм оцінки
сформованості цього рівня активності буде наявність у школяра прагнення дізнатися у вчителя або з
іншого джерела причину виникнення явища, що проявляється у постановці питань на зразок "чому?",
вміння пояснити природу виникнення явищ, пояснити їх взаємозв'язок, уміння застосувати знання у
новій ситуації. Характерним показником другого рівня пізнавальної активності є велика стійкість
вольових зусиль, яка виявляється у тому, що учень прагне довести розпочату справу до кінця. На
цьому рівні активності учень проявляє епізодичне прагнення до самостійного пошуку відповіді на
питання, що зацікавило його. Суть діяльності педагога, який прагне розвивати пізнавальну активність
школярів на другому рівні, пов'язана з використанням інформаційно-пошукових методів навчання,
що і забезпечує частково-пошуковий характер діяльності учня.
Третій рівень – творчий рівень активності характеризується інтересом і прагненням не тільки
проникнути глибоко в суть явищ та їх взаємозв'язків, але й знайти для цієї мети новий спосіб.
Критерієм оцінки сформованості третього рівня пізнавальної активності може слугувати інтерес учня
до теоретичного осмислення явищ і процесів, що вивчаються; до самостійного пошуку розв'язання
проблем, що виникли в процесі пізнавальної і практичної діяльності. Характерна особливість цього
рівня активності – прояв високих вольових якостей учня, завзятість і наполегливість у досягненні
мети, широкі й стійкі пізнавальні інтереси. Цей рівень активності забезпечується збудженням
високого ступеня розузгодження між тим, що учень знав, уже зустрічав у досвіді, й новою
інформацією, новим явищем. Педагогічними засобами, що дозволяють включити вказаний механізм у
дію, є організація дослідницької діяльності учнів [2: 54].
Розвиток пізнавальної активності нерозривно пов'язаний із самостійністю учнів. Можна виділити
три найбільш суттєві компоненти пізнавальної самостійності: мотиваційний, змістовно-операційний і
вольовий, які взаємопов'язані й взаємообумовлені. Мотиваційний компонент виявляється в
усвідомленому мотиві, який обумовлює цілеспрямовану діяльність. Але оскільки мотив є джерелом
діяльності людини, то він сам формується у процесі здійснення учнем дій щодо усвідомлення
суперечності між пізнавальною потребою, яка виникає, і можливістю її задоволення власними
зусиллями. Необхідно відзначити, що мотив діяльності тісно пов'язаний із пізнавальним інтересом,
тому одним із шляхів формування інтересу школярів до навчальних предметів є формування у них
позитивних мотивів, що забезпечують включення їх у пізнавальну діяльність. Змістовно-операційний
компонент включає в себе оволодіння учнем системою провідних знань і способів навчання.
Сформоване стійке прагнення до поповнення знань і оволодіння новими способами діяльності
можливе тільки за умови, що учень уже володіє певною системою провідних знань і здатен
самостійно їх здобувати. Вольовий компонент пов'язаний із певними зусиллями, які повинні докласти
учні для досягнення поставленої мети. Вольові процеси органічно пов'язані з діяльністю, тому
мотиваційний і змістовно-операційний компоненти тісно пов'язані з вольовими зусиллями.
Говорячи про формування у школярів пізнавальної самостійності й умінь самоконтролю,
необхідно мати на увазі дві тісно пов'язані між собою задачі. Перша полягає в тому, щоб розвинути в
учнів самостійність у пізнавальній діяльності, навчити їх самостійно опановувати знання, формувати
свій світогляд; друга — в тому, щоб навчити їх самостійно застосовувати наявні знання в навчанні й
практичній діяльності.
Під самостійною роботою учнів ми розуміємо таку роботу, яка виконується учнями за завданням
та під контролем учителя, але без безпосередньої його участі в ній, і при цьому школярі свідомо
прагнуть досягти поставленої мети, застосовуючи свої розумові зусилля і виражаючи в тій або іншій
формі результат розумових дій. Самостійна робота передбачає активні розумові дії учнів, пов'язані з
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пошуками найраціональніших способів виконання запропонованих учителем завдань, з аналізом
результатів роботи (самоконтроль).
Здійснення самоконтролю в процесі самостійної роботи учнів тільки тоді буде давати позитивні
результати, коли ця діяльність певним чином організована, тобто є системою. Під системою
самостійних робіт ми розуміємо, перш за все, сукупність взаємозв'язаних, взаємообумовлених,
логічно побудованих і підлеглих загальним задачам видів робіт. Будь-яка система повинна керуватися
певними вимогами або принципами, інакше це буде не система, а випадковий набір фактів, об'єктів,
предметів і явищ.
При побудові системи самостійних робіт, у ході яких здійснюватиметься самоконтроль, визначимо
основні дидактичні вимоги:
· Система самостійних робіт повинна сприяти розв’язанню основних дидактичних задач:
набуттю учнями глибоких і міцних знань, розвитку в них пізнавальних здібностей, зокрема умінь і
навичок самоконтролю, формуванню вміння самостійно осягати, розширювати і поглиблювати
знання, застосовувати їх на практиці.
· Система повинна враховувати основні принципи дидактики, перш за все – принцип
доступності й систематичності, зв'язок теорії з практикою, свідомої і творчої активності, принципи
навчання на високому науковому рівні.
· Види системи робіт повинні бути різноманітні за навчальною метою і змістом, щоб
забезпечити формування комплексу вмінь і навичок в учнів.
· Послідовність виконання домашніх і класних самостійних робіт повинна логічно виходити з
попередніх і забезпечувати передумови для виконання подальших. Успіх розв’язання цієї задачі
залежить не тільки від педагогічної майстерності вчителя, але й від того, як він розуміє значення і
місце кожної окремої роботи в системі робіт, у розвитку пізнавальних здібностей учнів, їх мислення
[3: 78].
Проте одна система не визначає успіху роботи вчителя з формування у школярів знань, умінь і
навичок самоконтролю. Для цього необхідне також знання основних принципів, що забезпечують
ефективність самостійних робіт, а також методику керівництва окремими видами самостійних робіт.
Ефективність самостійної роботи досягається в тому випадку, якщо вона є однією із складових,
органічних елементів навчального процесу і для неї передбачається спеціальний час на кожному
уроці, якщо вона проводиться планомірно і систематично, а не випадково й епізодично.
При відборі видів самостійної роботи, при визначенні її об'єму і змісту слід керуватися, як і у
процесі навчання загалом, основними принципами дидактики. Найважливіше значення у цій справі
мають принцип доступності й систематичності, зв'язок теорії з практикою, принцип послідовного
наростання складності, принцип творчої активності, а також принцип диференційованого підходу до
учнів. Застосування цих принципів при організації самостійної роботи має наступні особливості:
1. Самостійна робота повинна носити цілеспрямований характер. Це досягається чітким
формулюванням мети роботи. Задача вчителя полягає у тому, щоб знайти таке формулювання
завданням, яке викликало б у школярів інтерес до роботи і прагнення виконати її якнайкраще. Учні
повинні чітко уявляти, в чому полягає задача і яким чином перевірятиметься її виконання.
2. Самостійна робота повинна бути дійсно самостійною і спонукати учня при її виконанні
працювати напружено. Для забезпечення цього зміст і обсяг самостійної роботи, пропонованої на
кожному етапі навчання, повинні бути посильними для учнів, а самі учні — підготовлені до
виконання самостійної роботи теоретично і практично.
3. Необхідно формувати в учнів прості навички самоконтролю на початковому етапі виконання
самостійної роботи. У цьому випадку самостійній роботі учнів повинен передувати наочний показ
прийомів і способів самоконтролю, супроводжуваний чіткими поясненнями, записами на дошці.
4. Для самостійної роботи необхідно пропонувати такі завдання, виконання яких, в основному,
не допускає дії за зразком або шаблоном, а вимагає застосування знань у новій ситуації. Тільки у
цьому випадку самостійна робота сприяє формуванню ініціативи і пізнавальних здібностей учнів.
5. При організації самостійної роботи необхідно враховувати, що для оволодіння знаннями,
вміннями і навичками різним учням потрібен різний час. Здійснювати це можна шляхом
диференційованого підходу до учнів.
6. Завдання, пропоновані для самостійної роботи, повинні викликати інтерес в учнів. Він
досягається новизною задач, що висуваються, незвичністю їх змісту, розкриттям перед учнями
практичного значення пропонованої задачі або методу, яким потрібно оволодіти, дослідницькою
роботою.
7. Самостійні роботи з різними видами самоконтролю учнів необхідно планомірно і
систематично включати у навчальний процес. Тільки за цієї умови у них вироблятимуться стійкі
вміння і навички постійного самоконтролю.
8. При організації самостійної роботи необхідно здійснювати розумне поєднання викладу
матеріалу вчителем з самостійною роботою учнів з формування вмінь та навичок самоконтролю. У
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цій справі не можна допускати надмірностей: зайве захоплення самостійною роботою може
уповільнити темпи вивчення програмного матеріалу, темпи просування учнів уперед у пізнанні
нового.
9. При виконанні учнями самостійних робіт будь-якого виду керівна роль повинна належати
вчителю. Вчитель продумує систему самостійних робіт, їх планомірне включення в навчальний
процес. Він визначає мету, зміст і об'єм кожної самостійної роботи, її місце на уроці, методи навчання
різним видам самостійної роботи. Він навчає учнів методам самоконтролю і здійснює контроль за
якістю її, вивчає індивідуальні особливості учнів і враховує їх при організації самостійної роботи [3:
97] .
Отже, самостійна робота в поєднанні з самоконтролем робить значний вплив на глибину і міцність
знань учнів з предмета, на розвиток їх пізнавальних здібностей і вмінь здійснювати самоконтроль, на
темп засвоєння нового матеріалу.
Аналіз практики роботи вчителів показує:
1. Самостійна робота, що систематично проводиться, в поєднанні з самоконтролем за умови її
правильної організації сприяє отриманню учнями глибоких і більш міцних знань порівняно з тими,
які вони засвоюють при повідомленні вчителем готових знань.
2. Організація виконання учнями різноманітних за дидактичною метою і змістом самостійних
робіт, з установкою на самоконтроль, сприяє розвитку їх пізнавальних і творчих здібностей,
мислення.
3. При ретельно продуманій методиці проведення самостійних робіт у поєднанні з
самоконтролем прискорюється темп формування у школярів умінь і навичок практичного характеру,
а це, у свою чергу, позитивно впливає на формування пізнавальних умінь і навичок.
4. При систематичній організації самоконтролю в процесі самостійної роботи на уроках і
поєднанні його з різними видами домашньої роботи у школярів виробляються стійкі навички й
уміння контролювати й оцінювати свою діяльність.
Оскільки сучасна освіта спрямована на становлення активної і самостійної особистості, проблема
формування в учнів умінь та навичок самоконтролю постає найбільш гострою і необхідною.
Важливою умовою формування зазначених умінь ми вважаємо розвиток в учнів пізнавальної
активності й самостійності, виокремлюючи при цьому три рівні пізнавальної активності: відтворююча
активність, інтерпретуюча активність і творчий рівень, та три найбільш суттєві компоненти
пізнавальної самостійності: мотиваційний, змістовно-операційний і вольовий. Як засвідчує практика
роботи в сучасній школі, розглянуті нами рівні будуть підвищуватися тільки у процесі грамотно
організованої самостійної роботи учнів з дотриманням визначених нами дидактичних вимог.
У перспективі нашого дослідження ми плануємо створити технологію формування в учнів
основної школи вмінь та навичок самоконтролю на уроках російської мови та запропонувати систему
практичних завдань.
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Серегина И.Ю. Развитие познавательной активности в процессе самостоятельной работы как
необходимое условие формирования самоконтроля школьников.
В статье анализируются понятия познавательной активности и самостоятельности учащихся,
рассматриваются дидактические условия организации самостоятельной работы в школе в
контексте формирования умений и навыков самоконтроля школьников.
Seryogina I.Y. Developing Cognitive Activity in the Process of Independent Work as a Necessary
Condition of Formation of Pupils’ Self-control.
This article analyses the conception of cognitive activity and independent work of pupils, the didactic
conditions in the organization of independent work in school in the context of forming the abilities and habits
of pupils’ self-control.
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АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
У статті проаналізованно основні аспекти аксіологічного підходу до формування здорового способу
життя підлітків засобами фізичного виховання.
Соціально-політичні й економічні зміни, що відбуваються в нашій країні, поставили педагогів
перед гострою необхідністю критичної переоцінки науково-теоретичних основ системи виховання,
орієнтованості їх на формування духовних потреб, здорових звичок, фізичного загартування,
здорового способу життя школярів.
У державних документах (Закон України "Про загальну середню освіту" (1999 р.), Національна
доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті (2001 р.), Національна доктрина розвитку фізичної
культури і спорту на 2005-2008 роки (2004 р.) звертається увага на необхідність покращення
духовного і фізичного здоров’я нації.
Проблема формування здорового способу життя належить до вічних в історії людства.
Теоретичним підґрунтям розвитку фізичного виховання є роботи відомих учених: А. Волошина,
О. Духновича, А. Макаренка, С. Русової, С. Сірополка, В. Сухомлинського, К. Ушинського та інших.
Аналіз науково-методичних джерел свідчить про те, що для оптимізації процесу формування
здорового способу життя молоді та підлітків фізичне виховання повинно займати у навчальних
закладах одне із провідних місць (Є. Дорошенко, В. Добринський, В. Велитченко, О. Вишневський).
Зазначимо, що теоретичні аспекти формування здорового способу життя підростаючого покоління
досліджено у роботах О. Дубогай, В. Новосельського, В. Оржехівської та інших.
Інтерес до проблеми збереження здоров’я з боку вчених викликаний не тільки погіршенням
фізичного, психічного і морального здоров’я молоді, але і новою ідеєю – ідеєю відродження України.
Завданням цієї статті, що складає частину нашого дослідження, є аналіз основних аспектів
аксіологічного підходу до здоров’я, здорового способу життя підлітків засобами фізичного
виховання.
В енциклопедії (ВРЄ) поняття "здоров’я" трактується як стан організму людини, коли функції всіх
його органів і систем урівноважені із зовнішнім середовищем і відсутні які-небудь хворобливі зміни.
Для розуміння цієї дефініції варто виділити наступні положення: "здоров’я" – це здатність до
самозбереження і збільшення життєвих сил людини, а також здатність поліпшувати можливості,
властивості і здібності свого організму; "здоров’я" – це здатність протистояти ушкодженням,
хворобам й іншим формам деградації, воно знаходиться в залежності від здоров’я оточуючих людей;
"здоров’я" – галузь людської культури і здатність робити, підтримувати і зберігати культурні, духовні
та матеріальні цінності; "здоров'я" – це результат власної діяльності та здатність збільшувати
тривалість повноцінної життєдіяльності; "здоров’я" – це здатність творити адекватну самосвідомість,
морально-етичне ставлення до себе і свого оточення; "здоров’я" – це рівень адаптаційних
можливостей організму і здатність пристосовуватися до середовища, до своїх можливостей,
зберігаючи для себе штучне і природне середовище.
М. Амосов звертав увагу на те, що здоров’я організму визначається його кількістю, яку можна
оцінити максимальною продуктивністю органів при збереженні якісних меж їхніх функцій [1: 63-70].
П. Капіца тісно пов’язував здоров’я із "якістю" людей відповідної суспільної формації, про яке можна
судити за тривалістю життя, за скороченням захворювань, злочинності й наркоманії [2: 495]. Таким
чином, очевидно, що здоров’я – один із найважливіших показників "якості" людини і суспільства.
При найрізноманітніших підходах до визначення "здоров’я людини" вчені єдині в думці, що одна з
ознак такого стану – гармонійна єдність біологічних і соціальних якостей, обумовлених взаємодією
генотипу і середовища, тобто здоров’я людини – це завжди індивідуальний спосіб життя, що
відповідає психофізичній конституції людини і її поводженню, вихованню (культурі).
Численні дані вітчизняних і закордонних учених підтверджують, що здоров’я на 50-55% залежить
від способу життя. Міжнародний досвід підтверджує, що найбільш перспективними є програми
здоров’я, націлені на контингент шкільного дитинства. У світовій науці обґрунтовано, що превентивні
програми незрівнянно вигідніші, ніж програми боротьби з наслідками недостатнього здоров’я
населення. Економічний аналіз, проведений у розвинутих країнах, показав, що упровадження шкільних
програм охорони і зміцнення здоров’я забезпечило б ефективне співвідношення вартості витрат і
отриманого виграшу як 1:14, що є дуже високим показником [3: 164].
© Полулях А.В., 2005
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На жаль, задача профілактики і збереження здоров’я дітей уважається вторинною стосовно
базового навчально-виховного процесу, що різко знижує ефективність роботи школи щодо
збереження і зміцнення здоров’я учнів і вчителів. Можна констатувати, що, по-перше, робота зі
збереження здоров’я у школі, як правило, має суто медичну основу, тому що виходить з ідеї
"лікування хвороб"; по-друге, педагогічною теорією і практикою не розроблені технології перекладу
знань про здоров’я і здоровий спосіб життя на поведінковий рівень; по-третє, немає переконливих
критеріїв оцінки ефективності процесу оздоровлення школярів, незважаючи на те що здоров’я
неухильно погіршується.
Спосіб життя – біосоціальна категорія, що інтегрує уявлення про визначений тип життєдіяльності
людини. Спосіб життя значною мірою обумовлений соціально-економічними умовами, але багато в
чому залежить від мотивів діяльності, особливостей психіки, стану здоров’я конкретної людини. Цим,
зокрема, спричинене різноманіття варіантів способу життя різних людей. Це поняття включає три
категорії: рівень життя, якість і стиль життя.
Спосіб життя втілює в собі діалектику взаємин соціального й індивідуального. На цій основі
відбувається і внутрішнє "ціннісне самовизначення" особистості.
Категорія "спосіб життя" має пізнавальну цінність не тільки для науки, але і на рівні повсякденної
свідомості у життєвому світорозумінні. Вона дозволяє людям аналізувати й оцінювати своє
положення в суспільстві, свою життєву позицію, свої бажання і можливості. У загальному вигляді
спосіб життя людей можна визначити як спосіб організації ними своєї життєдіяльності в
соціокультурному середовищі.
Найбільш повно взаємозв’язок між способом життя і здоров’ям виражається в понятті "здоровий
спосіб життя" (М. Амосов [1: 63-70], І. Брехман [4: 3-88]).
Здоровий спосіб життя поєднує усе, що сприяє виконанню людиною професійних, суспільних і
побутових функцій в оптимальних для здоров’я умовах і виражає орієнтованість діяльності
особистості в напрямку формування, збереження і зміцнення як індивідуального, так і суспільного
здоров’я.
Спосіб життя – категорія ціннісна, тому що людина усвідомлено прагне до визначеного стилю
життєдіяльності, що відповідає його бажанням і потребам.
Прагнення людини до задоволення потреб, імовірно, головна рушійна сила суспільного прогресу і
певною мірою позитивна. Потреби тісно пов’язані з цінностями.
Опитування, проведене нами серед 1253 учнів 5-8 класів загальноосвітніх шкіл м. Житомира та
м. Одеси показує, що 74% підлітків поставили "здоров’я" як цінність на перше місце, "життя людини"
58% підлітків поставили на четверте місце, "здоровий спосіб життя" на друге місце поставили 65%
опитаних.
Саме школа є тим самим соціальним інститутом, де учні за 12 років перебування проходять період
росту і розвитку, в якому організм особливо реагує не тільки на сприятливі упливи. Шкільний період
уключає щонайменше два таких періоди, вони припадають на 6-7 років і пубертатний період. Тому
школа повинна відігравати вирішальну роль у діагностиці, профілактиці й навіть лікуванні емоційних
і фізичних порушень підлітків. У шкільному житті, крім біологічних кризових періодів, мають місце
переломні моменти соціалізації, такі як уступ до основної школи, перехід від початкового навчання з
одним педагогом до предметного навчання, необхідність вибору предметів, спецкурсів та інші. Кожен
такий період вимагає адаптації, яка не в усіх проходить безболісно.
Отже, найважливішою педагогічною задачею є формування у школярів такої системи поглядів на
життя, у якій здоров’я було б найважливішою цінністю.
Відповідно до теорії Д. Узнадзе, міцність такої установки залежить від частоти її виникнення і
цінності для суб’єкта [5: 36]. Людське життя є абсолютною цінністю, тому що це єдина умова і
критерій будь-якої іншої цінності. Така установка – це своєрідний необхідний фундамент для
постійного пошуку, розвитку, удосконалення і поглиблення наявних уявлень. Формування у школярів
цього когнітивного компонента загальмоване через те, що сформована система шкільної освіти не
розвиває належної мотивації до здорового способу життя.
Дійсно, більшість людей знають, що палити, вживати алкоголь та наркотичні засоби шкідливо, але
дуже багато дорослих залежні від цих звичок. Ніхто не сперечається з тим, що треба рухатися,
гартуватись, але більшість дорослих людей ведуть малорухомий спосіб життя. Неправильне,
нераціональне харчування призводить до збільшення числа людей із надлишковою вагою і всіма
наслідками, що випливають. Труднощі сучасного життя залишають дуже небагато місця для
позитивних емоцій.
Отже, без спеціальної, цілеспрямованої роботи зі створення педагогічних умов у школі знання про
здоровий спосіб життя не стають ціннісними орієнтаціями, не розвивається мотивація до турботи про
власне здоров’я.
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В умовах сучасної кризової ситуації в Україні, пов’язаної із пріоритетами основних цінностей, ні
придушення, ні компроміс не можуть активізувати новий розвиток суспільства, поки не відбудеться
зміна ціннісних орієнтирів. Це положення є принципово важливим не тільки для розвитку суспільства
в цілому, але і для формування здорового способу життя людини.
Цінності невіддільні від буття, від соціальної дійсності. Своїм виникненням будь-яка цінність, як і
цінність людини, зобов’язана потребам людей.
Залучення поняття "цінність" дає відповідь не тільки на питання, що рухає людиною в
життєдіяльності, заради чого відбувається діяльність, але і як вона реалізується.
Теорія цінностей – аксіологія – склалася як філософське вчення про природу цінностей, їх
динаміку і місце у реальному житті людини, обумовленість історичними, соціальними і культурними
факторами. На сучасному етапі розвитку науки з’явились педагогічні дослідження, у яких
розглядаються аксіологічні орієнтири в освіті.
"Цінністю може бути як явище зовнішнього світу (предмет, явище, подія, вчинок), так і факт
усвідомлення (ідеал, образ, наукова концепція). Цінністю є те, що має значення" [6: 14].
Генезис поняття "цінність", реконструйований на основі етимології цього слова, показує, що в
ньому з’єдналось три значення: характеристика зовнішніх властивостей речей і предметів, що
виступають як об’єкт ціннісного ставлення; психологічних якостей людини, що є суб’єктом цих
відносин; відносини між людьми, їх спілкування, завдяки якому цінності набувають значимості.
У широкому значенні слова цінністю є усе, що становить інтерес для людини. Будь-якій цінності
властиві такі характеристики: усі цінності містять елемент знань, носять селективний характер;
містять у собі афективний (пізнавальний) компонент. Разом із тим, цінності є критеріями оцінки
вибору дій. В усіх цілеспрямованих (осмислених) діях можна виділити три основні види цінностей:
конативні (бажання, переваги), досягнення ( успіх, фрустрація) й афективні (задоволення, біль, та
інші).
У соціальній психології є дослідження, присвячені регулятивним функціям різноманітних станів
готовності особистості до визначеного способу дій. Їх називають по-різному: життєва позиція,
спрямованість інтересів, ціннісна орієнтація, соціальна установка, суб’єктивне ставлення, що домінує,
мотивація, суб’єктивний зміст тощо. Усе це не що інше, як диспозиція особистості сприймати й
оцінювати умови діяльності, а також діяти в цих умовах певним чином [7: 100].
Трансформація головних педагогічних і філософських категорій цінності лежить в основі
сучасних концепцій особистісно орієнтованого виховання і гуманістичного виховання.
На сучасному етапі розвитку суспільства особливо значимими є проблеми орієнтації школяра в
навколишньому світі, об’єктивних цінностях, у подіях минулого, сьогодення, у побудові образу
майбутнього і своєї життєвої перспективи.
Поняття "ціннісної орієнтації" особистості ввели американські соціологи Томас і Знанецький,
розуміючи під ним стандарти, що містять норми оцінки об’єктів і спрямованість дії. У вітчизняній
соціології термін "ціннісна орієнтація" з’явився у 1964-1965 роках і став предметом численних
досліджень. Соціологи вивчають ціннісні орієнтації, в основному, у зв'язку із планами молоді на
майбутнє. Суть ціннісних орієнтацій особистості – у прояві особливого, що характеризує
індивідуальність. Ціннісні орієнтації, серед інших, виступають одним із критеріїв соціалізації
особистості .
Педагогічний зміст терміна "орієнтація" має два аспекти, що позначають процес і результат.
Орієнтація на результат визначається вільним володінням широким колом знань і умінь у визначеній
галузі. Орієнтація як процес – це проектування дії від задуму до результату: точний, правильний
вибір мети, засобів її досягнення, оцінка дії у зіставленні із планами і життєвими цілями [8].
Ціннісне ставлення, як похідне від понять "цінність" і "потреба", відбиває єдність об’єктивного і
суб’єктивного, фіксує спрямованість людини на об’єкти цінності. Педагогічний аспект проблеми
ціннісних орієнтації полягає в тому, щоб широкий спектр об'єктивних цінностей людини зробити
предметом усвідомлення і переживання, що є однією з умов становлення особистості.
Відповідно до концепції А. Кирьякової, "ціннісне ставлення, поглиблюючись, переходить (за
сприятливих умов) у ціннісні орієнтації, а ціннісні орієнтації можуть стати переконаннями
особистості й характеризувати її спрямованість" [8: 95].
Структурними елементами системи ціннісних орієнтацій є три підсистеми: когнітивна (знання,
судження, переконання про об’єкт); мотиваційна (почуття, емоційні оцінки об’єкта); поведінкова
(визначені дії, послідовне поводження стосовно об’єкта).
Для визначення тієї чи іншої ціннісної орієнтації необхідна фіксація усіх трьох структурних
компонентів, що вимагає застосування визначених методів.
Узагальнюючи дослідження психологів про місце ціннісних орієнтацій у психологічній
характеристиці особистості, можна зробити висновок про те, що ціннісні орієнтації є найважливішим
компонентом структури особистості, що визначає її поведінку і ставлення до навколишнього світу.
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Ціннісні орієнтації є найбільш значимими і щодо незалежної одиниці у структурі особистості. Це
суб’єктивно обрані важливі для особистості цінності, що визначають її дії, і, які, інтеріоризуючись,
пронизують усі інші структурні компоненти особистості й формують той чи інший її тип. У цьому, на
наш погляд, і виявляється значення ціннісного орієнтування. Виникнення ціннісних орієнтацій
можливе лише за умови високого рівня особистісного розвитку.
Ціннісні орієнтації – моральний і культурний стрижень особистості. За ступенем сформованості
ціннісних орієнтацій можна судити про рівень розвитку особистості, її зрілості й соціальної позиції.
Завдання учителя фізкультури – навчити підлітків оволодівати досвідом попередніх поколінь у
плані збереження й удосконалення здоров’я, котре є однією із абсолютних цінностей людини. Саме з
дитинства необхідно учити дітей не знижувати генетичний потенціал роду, закладений природою у
здоров’ї особистості.
Людське життя є вищою цінністю суспільства, тобто сукупність властивостей, якостей, станів
людини є цінністю не тільки неї самої, але і суспільства. Саме це перетворює здоров’я кожного
індивіда у суспільну цінність.
Вивчення проблеми ставлення до здоров’я школярів показало, що обов’язковим фактором є
усвідомлення його цінності і прагнення до його зміцнення, удосконалення.
Як відзначає М. Казакіна, у теорії і практиці виховання важливо враховувати, що тільки визнана,
усвідомлена і пережита оцінка цінності здатна виконати функцію орієнтира при прийнятті підлітком
рішення про ту чи іншу форму поведінки. Оцінна діяльність необхідна для підтвердження позитивних
цінностей і розвінчання помилкових.
Педагогічний аспект проблеми полягає в тому, щоб об’єктивні цінності стали суб’єктивно
значимими, стійкими життєвими орієнтирами особистості, її ціннісними орієнтаціями. Школа
зобов’язана виробити у дітей внутрішню потребу жити і діяти відповідно до загальнолюдських
цінностей.
У нашому розумінні здоровий спосіб життя повинен усвідомлюватися підлітками як цінність і
переживатися як потреба. Тільки тоді ці цінності будуть мотивувати поведінку, причому не тільки у
дитинстві, але і в майбутньому.
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Полулях А.В. Аксиологический подход к формированию здорового образа жизни подростков
средствами физического воспитания.
В статье проанализированы основные аспекты аксиологического подхода к формированию здорового
образа жизни подростков.
Polulyakh A.V. Axyological Approach to the Formation of a Healthy Way of Life of Adolescents by Means
of Physical Training.
The article analyses the main aspects of the formation of a healthy way of life of adolescents by means of
physical training.
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СПІЛКУВАННЯ ЯК ФАКТОР, ЩО ВПЛИВАЄ НА ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛЯ
ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
У статті проаналізовано процес спілкування як фактор, що впливає на професійну підготовку
вчителя до педагогічної взаємодії в сучасному освітньому просторі. Охарактеризовано мовлення з
точки зору педагогічної взаємодії.
Якісна освіта майбутніх учителів у сучасних умовах демократизації суспільства та оновлення
системи освіти неможлива без підготовки його до педагогічної взаємодії. Психологи виділяють у
педагогічній взаємодії окремі галузі професійних труднощів: етнокультурна, статусно-позиційнорольова, вікова, індивідуально-психологічна (І.А. Зимня). Крім того, як галузь труднощів можна
виділити стереотипи педагогічної діяльності та бар’єри міжособистісних стосунків. Тому постає
важливе питання щодо факторів, які впливають на підготовку вчителя до педагогічної взаємодії в
сучасному освітньому просторі.
Саме існування освітнього простору ми розглядаємо як визначальний чинник професійної
підготовки до педагогічної взаємодії. Через освітній простір його суб’єкти пізнають світ і себе. Як
зазначав Л.М. Толстой, не може бути нічого дорогоціннішого за щоденне спілкування з
наймудрішими людьми світу .
Спілкування є основою педагогічної взаємодії. Перші елементи взаємодії, суб’єкти взаємодії, в
якості яких можуть виступати учитель і учень, вихователь і вихованець, особистість і колектив та ін.,
здійснюють цей процес за допомогою і через спілкування. Ефективність будь-якої педагогічної
взаємодії, організованої педагогом як на занятті, так і поза ним, обумовлена не тільки вибором
предметних технологій чи методик, а й "умінням управляти емоційними контактами з учнями, творчо
вибудовувати систему педагогічно доцільних взаємовідносин, конструктивно вирішувати протиріччя
і конфлікти, що виникають. Професійність сучасного вчителя виявляється в тому, що комунікативні
задачі він вирішує не стільки на інтуїтивному, скільки на свідомому рівні, спираючись на знання
психолого-педагогічних закономірностей" [1: 7-8]. Тому одним із факторів, що впливають на
підготовку вчителя до педагогічної взаємодії, виступає спілкування.
Метою нашої статті є спроба окреслити особливості спілкування як чинника професійної
підготовки вчителя; завданням – розглянути процес навчання педагогічній взаємодії як основну
складову професійної підготовки майбутніх учителів.
Спілкування детермінується як взаємодія двох чи більше людей, складний багатоплановий процес
установлення і розвитку контактів між людьми (міжособистісне спілкування) і групами (міжгрупове),
що зумовлюється потребами спільної діяльності й уключає в себе як мінімум три різні процеси:
комунікацію (обмін інформацією), інтеракцію (обмін діями) і соціальну перцепцію (сприйняття і
розуміння партнера). Під час аналізу міжгрупового спілкування розкривається його соціальний зміст,
який є засобом передачі форм культурного і соціального досвіду. У міжособистісному спілкуванні
три складові аспекти виступають критерієм розкриття суб’єктивного світу однієї людини по
відношенню до іншої.
Численні дослідники підкреслюють узаємозв’язок і узаємозумовленість понять "спілкування" і
"стосунки", оскільки спілкування охоплює особливу категорію реально існуючих стосунків (суб’єкт –
суб’єктну). Зокрема, Г.М. Андреєва вважає, що спілкування – це об’єктивний процес узаємодії людей,
котрих можуть пов’язувати різноманітні суб’єктні стосунки, воно спонукається спільною
життєдіяльністю [2].
А.В. Мудрик справедливо робить висновок про те, що поняття "стосунки" відображає внутрішній,
сутнісний аспект суб’єкт-суб’єктних узаємин, а поняття "спілкування" – зовнішній, оскільки серед
педагогічних явищ є такі, котрі можна відобразити в системі педагогічних знань лише за допомогою
спілкування.
Комунікативний аспект спілкування передбачає обмін інформацією між двома індивідами.
Вирішальне значення при цьому має орієнтація партнерів один на одного, тобто на установки,
цінності, мотиви кожного з них як активного суб’єкта. Тому має місце не простий "рух" інформації, а
її уточнення і збагачення. Суть комунікативного процесу – не тільки взаємне інформування, а спільне
пізнання предмета, єдність діяльності, спілкування та пізнання. Специфічними є й ті комунікативні
перешкоди, які породжуються або соціальними факторами, або індивідуальними психологічними
особливостями учасників спілкування ("закритість" чи "відкритість"). Важливою характеристикою
комунікативного процесу є прагнення його учасників до взаємовпливу на поведінку, необхідною
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умовою виступає не просто використання певних засобів мови, але й однакове розуміння ситуації
спілкування.
Інтерактивна сторона спілкування являє собою побудову загальної стратегії взаємодії і
розкривається у способах обміну діями, що передбачає необхідність узгодження планів дій партнерів
і аналіз "укладів" кожного учасника. У теорії трансактного аналізу (Е. Берн) визначені умови
ефективності інтеракції: узгодження позицій партнерів, ситуацій і стилю взаємодії, адекватного для
кожної ситуації. Велике значення має сам тип взаємодії між людьми: кооперація, конкуренція та
особливий випадок узаємодії – конфлікт. Інтерактивна сторона спілкування розглядається в контексті
різних форм організації спільної діяльності, що дозволяє враховувати змістовний характер
спілкування. Перцептивна його сторона включає процес формування образу іншої людини,
сприйняття, пізнання і розуміння, що досягається через "розшифровування" психологічних
особливостей людини і властивостей її поведінки .
Основними механізмами пізнання іншої людини є ідентифікація (уподібнення) та рефлексія
(усвідомлення того, яким сприймають суб’єкт пізнання інші). Розглянуті в єдності, три сторони
спілкування створюють важливу умову оптимізації спільної діяльності людей та їх стосунків. Тому
важливим завданням є розробка засобів коригування спілкування, вдосконалювання навичок його
ефективного здійснення, що особливо необхідні тим категоріям людей, які професійно пов’язані із
процесом спілкуванням, зокрема педагогам, професійна діяльність яких (за змістом) і є власне
спілкуванням.
За результатами нашого дослідження, учні нерідко сприймають учителя відмінно від того, яким
він є насправді, оскільки часто педагоги приховують своє справжнє Я за маскою, яку "одягають" у
школі, взаємодіючи з іншими в навчальному середовищі, і вважають більш адекватною освітньому
простору. Не виключено, що вчителі свідомо підганяють себе під деякий шаблон, котрий є нудним,
натягнутим відображенням їх справжнього Я, в якому глибоко захована їх індивідуальність і який
являє собою певну середньостатистичну "сірість".
Ми встановили, що чинники, які впливають на ефективність спілкування, залежать від функцій
спілкування і виникають при їх неадекватності ситуації педагогічного спілкування в освітньому
просторі як середовищі професійної підготовки вчителя.
Так, прагматична функція спілкування упливає на ефективність взаємодії у процесі спільної
діяльності. Установлено, що саме діяльність є тим процесом, специфіка котрого створюється участю,
способом організації, активності суб’єктів узаємодії (учня і викладача) і тим масштабом аналізу
"руху" особистостей, у якому простежується їх розвиток [3].
Формуюча функція спілкування виявляється у процесі розвитку людини і становлення її як
особистості. Дійсно, без спілкування з дорослими ніхто не зміг би перетворитися із безпорадної
дитини на того, ким він є. Саме дорослі вчать дітей говорити, читати, писати, правильно їсти, пити,
одягатися і поводитися у товаристві інших людей. У процесі розвитку зовнішні форми спілкування
поступово переходять у внутрішні, завдяки цьому ми можемо подумки уявити майбутню розмову і
побудувати її так, як нам потрібно. Спілкування дитини і дорослого – це не тільки передача умінь,
навичок і знань, котрі вона повинна засвоїти механічно. Є.І. Рогов відзначає складні процеси
взаємних упливів, збагачення і змін [4:11].
Функція підтвердження у спілкуванні виявляється у тому, що тільки в ході спілкування з іншими
людьми ми можемо пізнати самих себе. Прагнучи переконатися у визнанні власної цінності, людина
шукає точку опори в інших людях.
Функція організації і підтримки міжособистісних стосунків у спілкуванні для будь-якої людини
пов’язана з оцінюванням інших і установленням певних емоційних стосунків (позитивних чи
негативних) [4:12]. Одна людина може викликати в різноманітних ситуаціях різне ставлення,
наприклад, ставлення до однокласника, що не поділився підручником на звичайному уроці, чи до
того, що відмовився підказати під час контрольної роботи.
Внутрішньоособистісна функція спілкування найбільш ефективно впливає на педагогічну
взаємодію. Вона відображає внутрішні діалоги з самим собою, із власним "Я". Викладач, взаємодіючи
з учнями певним чином, подумки програє ситуації взаємодії і корегує власну поведінку в залежності
від того, чи співпадає вона із внутрішнім еталонним уявлення про свої дії, реакції і вчинки учня в цій
ситуації. Ця функція пов’язана із внутрішнім проговорюванням ситуації, внутрішнім мовленням,
мисленням.
Ще одним важливим фактором, що впливає на підготовку вчителя до педагогічної взаємодії в
освітньому просторі, є мовлення. У психології, зокрема, мовлення розглядається як форма
спілкування людей (за допомогою мови), що склалася історично і включає процеси створення та
сприйняття повідомлень із метою спілкування чи регуляції і контролю власної діяльності; у
лінгвістиці – як діяльність мовця, що застосовує мову для взаємодії з іншими членами цієї мовної
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співдружності; вживання засобів мови для передачі складного змісту, що включає, крім власне
інформації, звернення (заклик) до слухача, спонукання його до дії та інші чинники [2].
У контексті нашого дослідження під мовленням ми розуміємо фактор взаємодії, що є одним із
складових елементів процесу спілкування. "Словом можна з’єднати людей, словом можна їх
роз’єднати... Стережіться такого слова, котре роз’єднує чи служить ворожнечі і ненависті..."
(Л.М. Толстой).
Мовлення є важливою основою формування переконань: будь-яке явище можна висвітлити під
різним кутом, переконати суб’єкт узаємодії. Мовлення, зовнішнє чи внутрішнє, розвивається разом із
мисленням і супроводжує усі дії індивіда. Ми переконані, що "перше мислення дитини пов’язується з
її першими ще нерозбірливими звуками. ЇЇ мислення має вторинне походження. Воно виникає тільки
тоді, коли дитина, придушуючи звуки, вчиться припиняти їх, і виникає внутрішня розмова, внутрішнє
мовлення, з яким іноді ототожнюють мислення – "розмову в серці" [5:191].
Аналіз процесу педагогічної взаємодії дозволяє виділити наступні характерні для мовлення риси:
персональність адресації – спрямованість звернення, урахування взаємних інтересів і можливостей; з
точки зору викладача повинен бути зворотний зв’язок; спонтанність і невимушеність – умови
педагогічної взаємодії (наприклад, взаємодія іноземною мовою не завжди дозволяє спланувати
висловлювання, а в непідготованому мовленні включає цю рису); ситуативність мовлення в
педагогічній взаємодії – заздалегідь підготована промова викладача, наповнена запрограмованим
змістом, замінюється спонтанним мовленням ситуативного висловлювання іноземною мовою;
емоційність мовлення – всі вищезазначені риси підсилюють емоційне забарвлення педагогічної
взаємодії, змінюють сприйняття мовлення і респондента, що досягається за допомогою стилістичної
приналежності вокабуляра, структурної організації речень, інтонації, стилістичних засобів
висловлювання.
Прагнення бути зрозумілим спонукає співрозмовників до систематичного висловлювання
особистих оцінок, емоційних переваг, думок, що можуть як полегшити взаємодію, так і перешкодити
їй, якщо особиста оцінка ситуації, власні амбіції й емоції переважають над професіоналізмом і метою
взаємодії у цій педагогічній ситуації.
Отже, спілкування є одним із найважливіших факторів, що упливає на професійну підготовку
вчителя до педагогічної взаємодії, основним знаряддям досягнення позитивних результатів освіти в
сучасному освітньому просторі.
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Герасимчук Ю.А. Общение как фактор влияния на профессиональную подготовку учителя к
педагогическому взаимодействию в современном образовательном пространстве.
В статье проанализировано общение как фактор, влияющий на профессиональную подготовку
учителя к педагогическому взаимодействию. Охарактеризовано речь с точки зрения педагогического
взаимодействия.
Gerasymchuk Y.A. Communication as a Factor Influencing the Professional Training of Teachers for
Pedagogical Interaction in Contemporary Educational Context.
The author analyses communication as a factor which influences the professional training of teachers for
pedagogical training interaction in contemporary educational context. Speaking is characterized from the
point of view of pedagogical interaction.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ ПРИРОДНИЧОМАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ
У статті розглянуто проблему професійного спрямування навчальних предметів природничоматематичного циклу відповідно до майбутньої спеціальності студентів медичного коледжу.
Розв’язання важливих завдань, що постають на сучасному етапі соціально-економічного розвитку
України, потребує якісного вдосконалення системи професійної підготовки фахівців у вищих
навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації. Це вимагає від викладачів цих закладів оновлення
змістового компоненту навчальної діяльності, готовності до постійного самовдосконалення,
підвищення рівня фахової культури, освоєння нових методів і прийомів навчально-виховної
діяльності.
У зв’язку з цим особливої актуальності набуває професійна спрямованість усіх дисциплін, які
викладаються в таких навчальних закладах. Вона є однією з центральних проблем теорії та методики
професійної освіти і передбачає пошук шляхів формування професійної компетентності майбутнього
медичного працівника. Це є завданням статті з урахуванням природничо-математичних предметів у
медичному коледжі.
Медичний працівник має, насамперед, бути освіченим, конкурентноздатним, мобільним,
самостійним у прийнятті рішень, відповідальним за результати своєї діяльності, гармонійно
розвинутим, володіти науковим стилем мислення, уявленнями про природничо-наукову картину
світу, розвивати екологічне мислення, усвідомлювати свою подальшу діяльність в умовах
високотехнологічного суспільства у гармонії з навколишнім середовищем, засвоїти методи наукового
пізнання, методи формування наукового світогляду.
Задовольнити зазначені вище вимоги можливо за умови вдосконалення традиційної системи
навчання та впровадження педагогічних технологій. Це стосується, насамперед, викладання
предметів природничо-математичного циклу. Оскільки організація навчального процесу у вищих
навчальних закладах І – ІІ рівня акредитації медичного профілю вимагає розробки та застосування
дидактичних технологій, які не лише забезпечували б високий рівень пізнавальної активності
студентів, але й формували в них знання, вміння, навички відповідно до специфіки майбутньої
професійної діяльності.
Комплексність, теоретична і практична значущість професійної спрямованості навчальних
предметів природничо-математичного циклу в медичному коледжі визначили широту та
інтенсивність її дослідження у педагогіці та психології.
Загальні питання професійної підготовки та змісту професійної освіти розкриті А.М. Алексюком,
В.П. Беспальком, В.І. Бондарем, І.А. Зязюном, В.А. Козаковим, М.В. Кларіним, Н.В. Кузьміною,
Л.Л. Момот, І.П. Підласим та іншими.
Історико-педагогічні аспекти змісту, форм та методів навчання учнів і студентів природничоматематичних дисциплін представлено в дослідженнях Н.М. Буринської, С.І. Гончаренка,
Л.А. Липової, Ю.І. Мальованого, О.Я. Савченко, А.В. Степанюк, О.І. Янкович та інших.
У роботах Г.Я. Мирської, Н.Й. Міщук, О.М. Краснової розглядаються питання підготовки вчителя
до викладання курсів природничо-наукового спрямування; Т.П. Коростіянець, А.Н. Сулейманова
звертають увагу на реалізацію різних підходів у навчанні предметів природничо-математичного
циклу. Незважаючи на посилення інтересу вчених до дослідження проблеми професійної
спрямованості навчальних предметів, у цілому природничо-математичного циклу зокрема, аналіз
наукових джерел свідчить, що у вищих навчальних закладах І – ІІ типу медичного профілю вона ще
недостатньо вирішена, або потребує додаткового осмислення. Студенти ще недостатньо підготовлені
до професійної спрямованості викладання предметів природничо-математичного циклу. Крім того,
встановлені суперечності між необхідністю підвищення рівня підготовки випускника медичного
коледжу до професійної діяльності за неможливості досягти цього тільки традиційними методами та
формами навчання, а також необхідністю застосування нових педагогічних технологій у системі
медичної освіти та належною розробленістю відповідного науково-методичного забезпечення. Тому
метою нашого дослідження є професійна спрямованість навчальних предметів природничоматематичного циклу в медичному коледжі.
Реформа медичної освіти передбачає нові підходи до організації структури та змісту медичної
освіти. Їх реалізація передбачає єдині методики підготовки спеціалістів гуманітарного, технічного,
медичного та інших профілів.
© Копетчук В.А., 2005
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Однак кожна конкретна система освіти може мати відмінності у своїй структурі, інші особливості,
зумовлені завданнями підготовки фахівців різних галузей.
Специфіка лікарської діяльності, об’єктом якої є людина, визначає необхідність постійного її
вдосконалення. Це вимагає створення системи неперервної медичної освіти, що включає
профорієнтацію, здобуття освіти у навчальному закладі, післядипломну підготовку.
Узагальнюючи вищезгадане, власний педагогічний досвід, ми зробили висновок, що сучасний
медичний коледж – це заклад, який здійснює загальноосвітню, профільну підготовку учнів до
неперервної освіти на якісно новому науково-методичному рівні, використовуючи зв’язок із вищими
навчальними закладами для розвитку професійних творчих здібностей обдарованої молоді.
У медичному коледжі навчається молодь, яка професійно самовизначилася. Професійне
самовизначення – багатоступінчастий процес, який І.С. Кон характеризує певними етапами.
Перший етап – дитяча гра, в якій дитина бере на себе різні ролі: вчителя, лікаря, продавця. У цій
грі дитина "програє" певні елементи пов’язаної з ролями поведінки.
Другий етап – підліткова фантазія, коли учень мрійливо бачить себе представником привабливої
професії – пілотом, актором.
Третій етап – охоплює більшу частину юнацького віку – початковий вибір професії. Різноманітні
види діяльності зважуються підлітком відносно власних інтересів, а потім – своїх здібностей.
Нарешті, молода людина пов’язує вибір майбутньої професії із власною системою здібностей.
Четвертий етап – практичне прийняття рішення, власне вибір професії, включає в себе два
головних компоненти: визначення рівня кваліфікації майбутньої праці, об’єму необхідної підготовки
до нього і вибір конкретної спеціальності [1].
За даними соціологів, другий компонент значно переважає; орієнтація на вищу освіту формується
значно раніше, ніж вибір конкретної спеціальності.
Нас більше цікавить четвертий етап, коли відбувся вибір професії, і вся система викладання, всі
предмети, а особливо природничо-математичного циклу, будуть спрямовані на удосконалення
майбутніх професійних умінь.
Наукове спрямування підготовки спеціалістів медиків повністю спирається на зміст провідного
предмета. Їхня професійна підготовка полягає у більш ґрунтовному вивченні свого профілюючого
предмета, нерідко з деякими доповненнями професійного плану. Така підготовка досить широко
розповсюджена і користується великим попитом. Фактично, це підготовка до навчання у вищому
освітньому закладі певної орієнтації. Цьому сприяє організація навчання, яка включає лекційносемінарську систему, використання правил наукової організації праці для самоосвіти студентів
коледжу, а також блоково-модульну структуру в навчально-виховному процесі.
Професійна спрямованість навчальних предметів передбачає підвищення рівня самостійності
студента коледжу в навчальній діяльності, вироблення здатності до самостійності та творчого
виконання завдань професійного змісту, що вимагає розвитку ініціативи, самоконтролю,
відповідальності, кмітливості, майстерності та ін. З огляду на це, головними принципами підготовки
мають бути гуманізм, проблемна і професійна спрямованість, а також принцип неперервності у
навчанні. Формування практичних компонентів досвіду має поєднуватися з теоретичним навчанням,
набуття умінь (як прив’язаних до конкретної технології, так і загальнотрудових і науковопредметних) – базуватися на творчому виконанні навчально-трудових завдань і лабораторних робіт,
самостійному розв’язуванні різних завдань. Бажано широко застосовувати ділові ігри та тренінги,
розвивальні й коригувальні заняття і т. ін. Творче розв’язування студентом коледжу проблем, що
постають перед ним, сприяє формуванню позитивної самооцінки у професійному та життєвому
самовизначенні [2].
Перелічимо основний комплекс методичних заходів, які дозволяють формувати у студентів
медичного коледжу безперервне зростання професійної зацікавленості.
Матеріал подається великими блоками, і для цього використовуються різні варіанти занять:
вступні практичні заняття предметного узагальнення, практикуми, нестандартні заняття. Кожна тема
завершується тематичним заліком, який проводиться у різноманітних формах. Викладач проводить
лише вступні заняття, розкриваючи тему. На наступних заняттях студенти є активними учасниками
навчального процесу, більша частина якого відводиться на самостійну роботу.
Навчання та отримання знань – це процес колективний, який передбачає активну взаємодію та
спільну працю педагога і студентів. Насамперед сюди треба віднести проведення нестандартних
занять (конференцій, подорожей, диспутів, занять КВК тощо), під час яких студенти активно
включаються у роботу, висловлюючи свої думки, гіпотези, висновки щодо окремих питань.
Проведення подібних занять супроводиться клопіткою підготовкою з боку викладача та студентів
(екскурсії в НДІ, відвідування клінік, станцій швидкої допомоги, обробка статистичних даних).
У практиці роботи в медичному коледжі ми дійшли висновку, що теоретичні знання повинні
застосовуватися й закріплюватися практичною роботою. Виконуючи практичні завдання студенти
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отримують практичні навички, розвивають свої здібності на семінарах. Все це є підтвердженням
головного закону засвоєння у педагогічній психології – сприйняття супроводиться усвідомленням, а
після цього відбувається запам’ятовування. Таким чином, у процесі самостійного застосування знань
на практиці, останні поглиблюються за рахунок утворення численних зворотних зв’язків.
Практика викладання предметів природничо-математичного профілю показала, що успіх залежить
також від своєчасного планування, більш глибокого вивчення всіх природничих наук (фізики,
математики, хімії, біології тощо) на базі кафедр медичного університету. Це сприяє міцнішому
утворенню міжпредметних зв’язків (сипергізм) і чіткому розумінню науки про людину [3].
Комплекс використовуваних при цьому методик повинен включати: аналіз результатів навчання в
коледжі та участь у позакласній та позашкільній роботі, ґрунтовне дослідження професійних
інтересів, вивчення особливостей мислення, рис характеру, творчих компонентів діяльності та інших
істотних для професії властивостей особистості. З цією метою ми використовували анкетування,
діагностику рівнів навчальних досягнень.
Необхідно якомога раніше виявити несумісність суб’єкта й діяльності за обраним профілем і
вчасно здійснити потрібну корекцію чи зміну профілю [4].
Таким чином, професійне спрямування навчальних предметів у певному напрямку виступає як
ланка безперервної освіти, що забезпечує перехід від загальноосвітньої до профільної підготовки,
створює передумови для опанування майбутньою професією та свідомого вибору спеціальності,
стимулює розвиток особистості (в тому числі важливих для фаху психологічних якостей), поступове
професійне становлення.
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В статье рассматривается проблема профессиональной ориентации учебных предметов
естественно-математического цикла соответственно будущей специальности студентов
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Kopetchuk V.A. Pedagogical Сonditions of Professional Orientation of Natural-Mathematical Subjects
in Medical College.
The article deals with the problem of professional orientation of teaching subjects of the naturalmathematical character according to the future speciality of the medical college students.
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(Педагогічний ліцей, м. Кіровоград)
ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ У
ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
У статті проаналізовано можливості економіко-географічних дисциплін щодо процесу формування
дослідницьких умінь майбутніх учителів географії.
Сьогодні, коли для незалежної України є надзвичайно актуальним питання інтеграції в
Європейське співтовариство, нагальних змін вимагають деякі аспекти життя політичного,
економічного, соціального. У контексті приєднання України до Болонської конвенції особливо гостро
постає питання модернізації вищої освіти, в тому числі – педагогічної. На необхідність перебудови й
оновлення навчального процесу вищої педагогічної школи вказують Закон України "Про освіту" та
Національна доктрина розвитку освіти. Завданням сучасної вищої школи взагалі і педагогічної вищої
школи зокрема є формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів, підготовка кадрів,
здатних до творчої праці, наукових досліджень. У вирішенні цих завдань дійовим фактором стає
поєднання навчального процесу з науковою діяльністю, введення дослідницьких елементів у різні
форми навчальних занять. Зрозуміло, що науково-дослідницька діяльність можлива не лише за
наявності базових знань, а й за умови володіння певними дослідницькими уміннями. Тому процес
формування творчої особистості майбутнього спеціаліста повинен ураховувати можливості
навчальних дисциплін щодо формування дослідницьких умінь і навичок.
Дослідженню процесу формування дослідницьких умінь присвячені роботи А. Арсьонової,
В. Литовченко, Н. Амеліної, Є. Барчук, Н. Яковлєвої, І. Бокарьової, І. Каташинської, М. Князян та
інших. Проте ця проблема вирішувалася переважно в руслі вивчення педагогічних дисциплін.
У ході нашого наукового дослідження, ми розглядали процес формування професійної
компетентності майбутнього вчителя географії в контексті формування дослідницьких умінь при
вивченні дисциплін економіко-географічного циклу. Мета нашої статі – показати можливості
економіко-географічних дисциплін у формуванні дослідницьких умінь майбутніх учителів географії
за рахунок структурування навчального матеріалу та впровадження системи навчально-пізнавальних
завдань.
За основу в нашому дослідженні ми взяли класифікацію дослідницьких умінь В. Литовченко [1].
Вона виділяє такі чотири групи дослідницьких умінь: операційні, практичні, організаційні та
комунікативні. Ми уточнили, які саме уміння варто віднести до тієї чи іншої групи, і всі подальші
зусилля спрямували на виявлення можливостей економіко-географічних дисциплін щодо формування
у студентів усіх означених груп дослідницьких умінь.
Дослідницька робота складалася з констатуючої, формуючої та контрольної частин. Метою
констатуючої частини було вивчення інтересу студентів до навчально-дослідницької діяльності,
виділення основних груп дослідницьких умінь, які потребують спеціального формування, визначення
існуючого рівня володіння студентами основними групами дослідницьких умінь.
Щоб з’ясувати, на формуванні яких саме груп умінь слід зосередити свою увагу під час
формуючої частини експерименту, і створити відповідну систему навчальних завдань, нами було
розроблено анкету і проведено анонімне анкетування студентів ІІ – ІІІ курсів. Їм пропонувалося
визначити ті види завдань, які їм доводилося виконувати під час вивчення географії в школі. Аналіз
відповідей засвідчив, що переважна більшість студентів абсолютно не знайомі з тими формами
роботи, які б сприяли формуванню операційних і організаційних дослідницьких умінь, володіння
якими, на наше переконання, є основою дослідницької діяльності. Таким чином, аналіз опитування
студентів надав нам можливість орієнтуватися на створення такої дидактичної системи завдань, яка б
сприяла формуванню у майбутніх учителів-географів усіх основних груп умінь. Але найбільша увага
повинна приділятися саме тим завданням, які є основою для формування групи операційних і
організаційних дослідницьких умінь.
Добір змісту навчального матеріалу мав певне обґрунтування. До експериментальної частини ми
включили майже всі розділи курсу "Географія населення" та "Техніко-економічні основи
промислового виробництва, сільського господарства та транспорту". Такий підхід мотивується, поперше, доволі невеликою кількістю годин, відведених на означені дисципліни навчальним планом,
по-друге, ретельним аналізом програм цих курсів, який допоміг нам з’ясувати, що практично кожна
тема надає широкі можливості для формування дослідницьких умінь майбутніх учителів-географів.
Експериментальна робота здійснювалася за такими етапами: визначення мети і завдань
експериментального дослідження; розробка навчального змісту, дидактичних засобів та методичного
апарату до вивчення конкретних тем обраних нами дисциплін; перевірка формування дослідницьких
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умінь студентів-географів у процесі вивчення економіко-географіних дисциплін за обраною
методикою в ході формуючого експерименту; аналіз і перевірка отриманих результатів,
формулювання висновків.
Відповідно до змісту навчального матеріалу, за яким проводилося експериментальне дослідження,
було підготовлено список рекомендованої літератури. Із практичної точки зору підготовлено
методичні розробки для семінарсько-практичних занять.
Формуючий експеримент мав на меті розв’язання таких завдань: з'ясування можливостей
дисциплін економіко-географічного циклу щодо процесу формування дослідницьких умінь майбутніх
учителів-географів; ознайомлення студентів з основними групами дослідницьких умінь, розкриття
змісту кожного уміння, яке включає в себе певну сукупність дій та операцій, а також способів і умов
їх виконання; актуалізація фонду знань, на основі яких формуються уміння; виявлення зв’язку між
процесом засвоєння базових знань та процесом формування дослідницьких умінь студентівгеографів; організація спеціальних управ, різноманітних видів практичної діяльності, які сприяли б
формуванню дослідницьких умінь; діагностика процесу формування дослідницьких умінь, облік,
аналіз і оцінка результатів проведеної роботи, корегування діяльності.
Окреслені завдання вирішувалися шляхом порівняння результатів навчання в експериментальних
та контрольних групах студентів. У контрольних та експериментальних групах викладання
проводилося відповідно до змісту діючих навчальних програм. Кількісна та якісна характеристика
груп були приблизно однаковими. У контрольних групах формування дослідницьких умінь
відбувалося традиційно, на основі існуючих методик. В експериментальних групах формування
дослідницьких умінь здійснювалося в межах навчального часу за нашими розробками. При вивченні
контрольних та експериментальних груп ураховувся показник рівня успішності. Оцінка результатів
навчання показала, як упливає спеціально розроблена методика на рівень формування дослідницьких
умінь студентів-географів та на їх успішність.
Програма експериментального дослідження враховувала особливості та відносно стабільний
характер навчання, певний поступальний розвиток у процесі формування дослідницьких умінь
майбутніх учителів-географів.
Структурування навчального матеріалу, з одного боку, спрямувало діяльність студентів на його
засвоєння, а з іншого – дало можливість виявити шляхи поліпшення навчального процесу в напрямку
формування дослідницьких умінь студентів-географів під час вивчення економіко-географічних
дисциплін. Ми спирались на твердження Н. Недодатко про те, що запорукою формування
дослідницьких умінь учнів та студентів є міцні знання [2]. Саме тому ми організували роботу таким
чином, щоб активізувати процес засвоєння знань студентами і паралельно здійснювати формування
дослідницьких умінь. Активізація знань студентів під час вивчення економіко-географічних
дисциплін здійснювалася наступним чином. Після розгляду відповідної теми на лекції (а
використовували ми здебільшого лекцію-діалог, щоб надати студентам можливість пригадати
інформацію, яку вони повинні були отримати у школі під час вивчення курсів економічної географії)
семінарсько-практичні заняття в експериментальних групах проводилися за наступною схемою:
1. Щоразу перші 15-20 хвилин ми виділяли на проведення фронтального письмового опитування.
Адже із власного досвіду і досвіду інших фахівців відомо, що під час співбесіди активно працюють не
всі студенти групи, а лише та їх частина, котра звикла працювати добросовісно і систематично.
Опитування проводилося у тестовій формі. Тести охоплювали весь основний матеріал з теми і
мали різний рівень складності .
Завдання першого рівня складності мали характер простого відтворення, тому розпочиналися
словами: що таке..., назвіть…, дайте визначення… Наприклад, під час вивчення теми "Природний рух
населення" в курсі "Географія населення" ми пропонували студентам дати відповіді на такі запитання:
"Що таке народжуваність? ", "Назвати характерні ознаки розширеного типу відтворення населення"
тощо.
Виконання завдань другого рівня складності вимагало логічного мислення, повного узагальнення.
Тому вони орієнтувалися на розкриття змісту понять, порівняння ознак тощо. Під час вивчення тієї ж
теми означеного вище курсу ми пропонували студентам завдання типу: "Пояснити вплив
психологічних факторів на формування показників народжуваності населення", "Розкрити зміст
поняття фертильний вік жінки" тощо.
Завдання третього рівня складності були творчими, навчально-дослідницькими, частково
пошуковими. Вони вимагали глибокого аналізу навчального матеріалу, застосування знань у
нестантартних навчальних ситуаціях, розуміння системності. Прикладом таких завдань може бути
наступне: "Чи можлива ситуація, щоб при високому соціально-економічному рівні розвитку країни
зростали показники смертності населення? Відповідь підтвердити конкретними прикладами" і таке
інше.
2. Після проведення письмового опитування і збирання робіт, ми продовжували спілкування зі
студентами шляхом евристичної бесіди, під час якої розглядалися не лише ті питання, які увійшли до
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письмових тестів, а й більш широко з усієї теми. Таким чином студенти мали можливість перевірити
свої відповіді в письмовій роботі, а також проявити себе у співбесіді. Під час бесіди ми, традиційно,
намагалися ставити не лише прямі запитання, а й формулювали проблемні, які могли б стати
початком дискусії. Наприклад, під час розгляду теми "Расовий та етнічний склад населення" курсу
"Географія населення" одне із запитань звучало так: "На початку колонізації Північної Америки
північноамериканські етноси формувалися як наслідок етногенетичної міксації. Чи можна
стверджувати, що даний процес етнічного об’єднання є домінуючим у формуванні сучасних
північноамериканських етносів?"
3. Наступним етапом роботи під час заняття було виконання студентами його практичної частини,
беспосередньо пов'язаної з теоретичною частиною. Стимулювання навчально-пізнавальної діяльності
здійснювалось за допомогою системи завдань. Нами розроблялись варіанти завдань, дидактичні
матеріали для самостійної і групової роботи, під час підготовки яких враховувались задані умови,
орієнтири, фактичний матеріал, результати спостережень. За допомогою методичних рекомендацій,
підготовлених нами, з’ясовувалася мета завдання та спосіб його виконання.
Практична частина передбачала виконання студентами індивідуальних завдань або роботу за
варіантами (зазвичай пропонувалося 6-8 варіантів), які були побудовані таким чином, щоб сприяти
формуванню у студентів тих чи інших груп дослідницьких умінь. І до складу тестових завдань, які ми
використовували під час письмового опитування студентів, і до складу практичних завдань ми
включали питання і завдання різних рівнів складності. У запитаннях і завданнях ІІІ рівня складності
передбачався розвиток умінь студентів диференціювати суттєві і несуттєві ознаки явищ і процесів,
підводити одиничні закономірності під загальні, вичленовувати структурні елементи явищ і процесів,
установлювати між ними причинно-наслідкові зв’язки, застосовувати нові знання та уміння у
нестандартних ситуаціях.
Із метою перевірки запропонованої методики нами було проведено кілька контрольних робіт.
Перші чотири проводилися після вивчення кількох нових тем. Остання, п'ята, контрольна робота,
була узагальнюючою, оскільки містила матеріал усього курсу (відповідно до курсів "Географія
населення" та "Техніко-економічні основи промислового виробництва, сільського господарства і
транспорту").
Для проведення контрольної робити ми розробляли кілька (4-6) варіантів завдань, а на останню
контрольну роботу були підготовлені варіанти для кожного студента. Ми вважаємо, що не кожен
студент здатен об'єктивно оцінити свій рівень знань та умінь, тому не завжди правильно може обрати
варіант тієї складності, яка йому відповідає. Саме тому ми поєднували в одному варіанті завдання
різного ступеня складності і, таким чином, надавали студентам можливість показати свій рівень знань
та умінь. Кожен варіант містив 3-5 завдань, залежно від загального обсягу матеріалу.
Математична обробка результатів контрольних робіт надала нам дані, які підтвердили
ефективність обраної системи проведення семінарсько-практичних занять з огляду на процес
формування дослідницьких умінь. Кількість позитивних оцінок щоразу збільшувалася, середній бал у
експериментальних групах постійно зростав, середнє квадратичне відхилення зменшувалося. Тож
можемо стверджувати, що ця система має необхідні можливості для активізації процесу формування
дослідницьких умінь майбутніх учителів-географів.
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СИСТЕМНО-ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕТАПІВ СТАНОВЛЕННЯ МАГІСТРАТУРИ
В УКРАЇНІ ТА РОСІЇ
У статті проаналізовано досвід, проблеми становлення магістратури в Україні та Росії.
Докорінні зміни в суспільстві створили в Україні реальні передумови для перетворення системи
освіти з унітарної і жорстко регламентованої на демократичну, багатоваріантну, ступеневу.
Система вищої освіти є одним із головних соціальних інститутів, покликаних забезпечити якісне
входження молодого покоління в сферу суспільних відносин. Як соціальний інститут педагогічна
освіта знаходиться у безпосередньому зв’язку із суспільством і відтворює характерні риси його
розвитку. І тому проблеми педагогічної освіти, педагогічної діяльності, підготовки до педагогічної
діяльності завжди знаходилися в центрі уваги науковців. Різні аспекти цієї проблеми досліджувалися
в працях вітчизняних і зарубіжних учених (О.А. Абдулліна, Ф.Н. Гоноболін, С.В. Кондратьєва,
В.О. Крутецький, Н.В. Кузьміна, Ю.Н. Кулюткін, І.Я. Лернер, А.К. Маркіна, Л.М. Мітіна,
В.О. Сластьонін, О.І. Щербаков та інші). Українськими вченими 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 за кордоном (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).
Метою цієї статті, як частини нашого дослідження, є системно-історичний аналіз становлення
магістратури, визначення спільного і відмінного у підготовці магістрів на різних етапах розвитку
вищої освіти в Україні і Росії. Історичний підхід передбачає два напрями пошуку: історичний опис
виникнення і становлення магістратури, її трансформації залежно від соціальних умов та осмислення
цього досвіду з метою створення концептуальної моделі педагогічної підготовки магістрів.
Результатом проведення системного аналізу має стати синтез наукових знань про мету, зміст,
структуру, функції магістратури у вищих навчальних закладах України.
Слово "магістр" походить від латинського "magister", що у перекладі означає "вчитель",
"наставник", "начальник", "викладач гуманітарних наук". У словнику С.І. Ожегова слово "магістр"
тлумачиться як науковий ступінь, а також особа, що її отримала [1: 286]. Становлення магістратури
пов’язано з появою університетів (ХІІ – ХІІІ ст.). У ХІІ ст. організовуються позацерковні спілки
вчених і вищі спеціальні школи. Такі вільні групи кількох окремих учителів і слухачів з молоді
поступово почали об’єднуватися в єдине ціле і називатися університетами. Термін "університет"
походить від латинського "universitas" – сукупність, спільнота, пізніше – загальність наук. Це були
співтовариства вчителів і учнів, наділених правами самоуправління, визначення змісту навчання,
проведення досліджень, присудження учених ступенів. У 1500 році в Європі нараховувалося близько
70 університетів.
У Західній Європі перші університети з’явилися у ХІІ ст., а у Східній – лише на початку ХVІІ ст.
(Києво-Могилянська академія, причому остання створювалася за західними зразками і виникла в ході
латинізації України. Мається на увазі процес поступального входження України до кола
західноєвропейської цивілізації у ХVІ – ХVІІ ст. [2: 239-240].
В епоху Середньовіччя існувало дві моделі університетів: із світською орієнтацією, домінуванням
студентської гільдії, котра визначала структуру, зміст навчальних дисциплін і вибирала на контрактній
основі професорів (Болонський університет), і з перевагою магістерської гільдії, яскраво вираженою і
теологічною спрямованістю і сильним впливом факультету вільних мистецтв (Паризький університет) [3:
5]. В історичній і педагогічній літературі підкреслюються суттєві характеристики середньовічного
університету як соціального інституту, який уперше в історії цивілізації розмежував ліберальну і
професійну освіту. Університети створювалися під впливом соціальних інститутів – церкви і держави.
Проте, незалежно від внутрішньої і зовнішньої політики університетського товариства, система
цінностей і нормативів, середньовічні університети засновувалася на єдності навчання, дослідження і
виховання. Навчання "семи ліберальним мистецтвам" було достатнім для отримання ступеня
бакалавра. Наступні спеціалізовані форми навчання на факультетах теології, медицини, права і
вільних мистецтв надавали можливість найбільш заможним і здібним студентам отримати ступінь
магістра, а після складання кваліфікаційного екзамену (ius ubigue docendi) – право викладання в
європейському університеті. Зміст магістерської підготовки мав гуманітарну спрямованість і
орієнтованість на інтелектуальний розвиток магістранта.
Ієрархічна, ступенева структура університету передбачала спадкоємність і обов’язковість
проходження студентів кожного із ступенів навчання. У середньовічних університетах уперше
діяльність викладачів, які проводили заняття, починає розглядатися як педагогічна професія.
© Вітвицька С.С., 2005
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Специфікою університету, його інституціональною сутністю стає поєднання викладання з
дослідженнями. У середньовічному університеті дослідження є тотожним навчанню, оскільки
"постійно присутній пошук і знаходження прихованих смислів, розшифровка символів, озаріннятлумачення як безумовно цільова установка, пізнавальна форма" [4: 15-16].
Основними методами і формами навчання в університетах були лекції і диспути; написання
трактатів, а також репетиції, котрі виконували освітньо-контрольні функції. Провідними принципами
навчання були дидактизація і моралізація. Навчання в середньовічному університеті здійснювалося
латинською мовою і лише з ХІV століття – народними мовами (частково).
Перша модель вітчизняної педагогічної підготовки магістрів належить Львівському університету
(1661 р.), де діяло два відділення – філософське і теологічне. Навчання проводилося за програмами
єзуїтських шкіл і завершувалося отриманням наукових ступенів – ліценціата, бакалавра, магістра,
доктора наук. Випускники Львівського університету викладали в європейських і російських
університетах. У Львівському університеті (середина ХVІІІ – середина ХІХ століття) починає
формуватися українська науково-педагогічна школа. Проте, модель університетської педагогічної
освіти, що сформувалася у Львівському університеті (середина ХVІІ – початок ХІХ ст.ст.), включала лише
деякі аспекти навчання магістрантів педагогічній професії.
З появою університетів пов’язане становлення і розвиток педагогічної освіти як науки і навчальної
дисципліни (ХІХ ст.). На основі рішення Міністерства народної освіти від 5 листопада 1850 року при
Київському, Харківському університетах були створені кафедри педагогіки.
Магістрат із педагогіки був створений у Ніжинському історико-філологічному університеті князя
Безбородька, який був відкритий у 1875 році. Між іншим, тут була створена Академія. У 1917 році було
розроблено проект і статут Академії князя Безбородька, де зазначалося, що слухачі і слухачки Академії,
здобувши звання вчителя або вчительки, мають право складати іспит на ступінь магістра зі своєї
спеціальності. Екзамен на ступінь магістр педагогіки проводила Рада Академії; одночасно Академія
мала право присуджувати вчений ступінь магістра і доктора педагогіки після захисту відповідної
дисертації.
Становлення магістратури в Україні пов’язано з розвитком вищої освіти в Росії. Підготовка
магістрів на Русі почала проводитися в університетах у ХVІІІ – ХІХ ст. відповідно до "напрямів
наук", тобто відповідно до наукової спрямованості університетських кафедр, що випускали магістрів.
Магістрів готували до наукової діяльності. Професійне заняття наукою з часів Петра І за своїм
значенням прирівнювалося до викладання чи до державної служби. Число напрямів магістрату
зростало в міру розвитку науки і, відповідно, росту кількості кафедр (1819 рік – 14; 1844 рік – 22;
1964 рік – 39). Розширення переліків науково-педагогічних (університетських) напрямків підготовки і
прикладних, головним чином (інженерних) спеціальностей вищої школи Росії, стало специфічним
інструментом формування і розвитку інтелектуального потенціалу країни.
Розвиток техніки сприяв зародженню нових наукових напрямків прикладного характеру. Однак
через опір представників класичних наук присудження ступеня магістра було вкрай утруднене для
осіб без університетської освіти. Це стало однією з причин, через яку після 1917 р. підготовка
магістрів була скасована, а університети були переорієнтовані на підготовку фахівців переважно в
прикладних галузях. Незважаючи на те, що підготовка до науково-дослідної діяльності викладачів
ВНЗ була перенесена до аспірантури, у провідних вузівських наукових школах збереглася традиція
залучення студентів до дослідницької роботи. Тільки протягом 30-х років ХХ століття в Росії була
відновлена робота університетів та їх статус як центрів підготовки наукових кадрів. Відповідно до
Типового статуту вищої школи Союзу РСР (1934 р.) ВНЗ одержали статус вищих навчальних і
наукових установ.
Необхідність цілеспрямованої підготовки викладацьких кадрів для вищої школи, причому саме на
студентській лаві, у Росії розглядалася ще Петром І. Як окрема державна проблема це питання було
сформульоване при Олександрі ІІ, коли на базі Дерптського університету було відкрите спеціальне
відділення для підготовки магістрів до викладацької діяльності. Магістри під керівництвом професорів
відпрацьовували зміст підготовлених навчальних курсів, читали пробні лекції, проводили практичні
заняття зі студентами. Значний внесок в удосконалення підготовки науково-педагогічних кадрів для ВНЗ
вніс М.І. Пирогов, який уперше сформулював принцип необхідності поєднання викладацької діяльності
викладачів вищої школи з науковими дослідженнями, а також із залученням студентів до цих досліджень.
Винесення підготовки науково-дослідних і науково-педагогічних кадрів в аспірантуру негативно
позначилося на підготовці викладачів. ВНЗ стали залишати для виконання викладацької роботи своїх
випускників, до яких пред'являлися вимоги до знань переважно в галузевій області незалежно від
наявності чи відсутності професійної викладацької підготовки. Оскільки увага аспірантів, зазвичай,
поглинена необхідністю написання дисертації, а за час, виділений на періодичне підвищення кваліфікації
працюючих викладачів, неможлива фундаментальна психолого-педагогічна підготовка, кращі традиції
вітчизняної вищої школи в галузі професійно-орієнтованого навчання поступово втрачалися, знижуючи
професіоналізм викладачів до рівня побутових уявлень як про структуру освіти, так і про педагогічні
технології. У цих умовах в Україні і в Росії почалася формуватися багаторівнева структура вищої
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освіти, покликана поліпшити організацію і підвищити якість підготовки молодих спеціалістів різної
кваліфікації для різних галузей діяльності.
У 1989 році Університет дружби народів ім. Патриса Лумумби – нині Російський університет
дружби народів (РУДН) – у порядку експеримента надав своїм студентам можливість обирати
кваліфікаційний рівень підготовки бакалаврів, а потім і магістрів з різних напрямків вищої
професійної освіти. На економічному факультеті Московського державного університету (МДУ) була
розроблена і схвалена Вченою радою трьохрівнева система підготовки фахівців: бакалаврів, магістрів,
кандидатів наук, яка з 1991 року стала втілюватися у життя також у порядку експерименту.
Постанова Комітету з наукової школи Міністерства науки, вищої школи і технічної політики РФ від
13 березня 1992 року № 13 "Про введення багаторівневої структури вищої освіти в Російській
Федерації" повернула російській вищій школі освітньо-кваліфікаційний рівень магістра. Поновлення
підготовки магістрів у ВНЗ Росії систематично почалося з 1992 р. відповідно до "Тимчасового
положення про багаторівневу структуру вищої освіти в Російській Федерації", затвердженого названою
вище постановою. За наказом від 5 березня 1994 р. Держкомвузів Росії було затверджено 89 напрямків
магістратури. Загальна чисельність студентів-магістрантів у системі ВНЗ Міносвіти Росії, включаючи
і МДУ, за п'ять років з 1993 до 1998 р. зросла в 12,5 раза. З 1994 року в Росії існує заочна форма
навчання магістрантів.
Кількість студентів-магістрантів денної форми навчання збільшилася в 1,5 раза. Їхня частка в
загальній чисельності студентів-магістрантів за цей період підвищилася внаслідок значного зниження
(у 7,5 раза) частки студентів-магістрантів вечірньої форми навчання. Таким чином, вечірня і заочна
форми навчання студентів-магістрантів не одержали широкого поширення і мають тенденцію до
скорочення. На думку вчених Росії, ситуація, що склалася, вимагає аналізу доцільності і
раціональності використання цих форм підготовки магістрів.
Одним із перших у Росії приступив до підготовки магістрів Санкт-Петербурзький університет (з
01.09.1993 р.). У наш час СПбДУ здійснюється випуск магістрів понад 240 магістерським програмам.
Близько третини випускників магістратури успішно вступають до аспірантури, 20-35 % після навчання
отримують позиції у науково-дослідних організаціях Росії і за кордоном або приймаються на роботу на
викладацькі посади. Основна освітня програма підготовки магістрів відповідно до Державного
освітнього стандарту вищої професійної освіти Російської федерації припускає термін навчання не
менше шести років за кожним із напрямків. Вона складається з чотирирічної програми навчання
бакалаврів відповідного напрямку і не менш ніж дворічної спеціалізованої магістерської підготовки,
орієнтованої на науково-дослідну чи науково-педагогічну діяльність. Види контролю – іспит, залік,
тестування, курсові роботи, реферати. Контроль здійснюється також у процесі захисту звіту по
стажуванню. Заключна форма контролю – захист дисертації. Освітня програма підготовки магістрів
завершується підсумковою атестацією студентів-магістрантів, включаючи захист випускної роботи, із
присвоєнням випускнику ступеня магістра з того чи іншого напрямку вищої професійної освіти,
засвідченої дипломом.
Ступінь магістра фіксує освітній рівень, спрямованість отриманої освіти на науково-дослідну і
науково-педагогічну діяльність, наявність умінь і навичок, необхідних науковцю-викладачу. Випускник
магістратури, який освоїв шестирічну основну освітню програму, – широко ерудований фахівець з
фундаментальною науковою підготовкою, що володіє методологією наукової і педагогічної творчості,
сучасними інформаційними технологіями, підготовлений до наукової і педагогічної роботи.
Відповідно до Закону РФ "Про вищу і післявузівську професійну освіту" основна освітня
програма підготовки магістрів може бути реалізована безперервно чи за ступенями. На думку вчених
(В.В. Балашов, Д.К. Захаров, Г.В. Лагунов, А.М. Лялін, А.И. Момот, А.Г. Поршнєв, В.С. Румянцев,
Ж.Г. Свєшнікова, В.С. Сенашенко, Н.Р. Сенаторова, Ю.Л. Старостин, Ю.Н. Фролов, Ю.В. Шленов),
при формуванні магістратури недоцільно у всіх ВНЗ орієнтуватися на безперервну, неструктуровану
за ступенями шестирічну програму підготовки магістрів [5].
На відміну від багатьох країн, де магістратура належить до післявузівської професійної освіти,
Закон "Про введення багаторівневої структури вищої освіти в Російській Федерації" відносить
підготовку магістрів у Росії до числа основних освітніх програм вищої професійної освіти.
Магістратура в університетах України була поновлена у 1993 – 1997 роках (Львів, Донецьк).
"Львівська політехніка" одна з перших навчальних закладів розпочала перехід до підготовки фахівців
за ступеневою освітою. У 1993/94 навчальному році, як експеримент, з дозволу Міністерства освіти і
науки України у Державному університеті "Львівська політехніка" відкрита підготовка магістрів з
терміном навчання 1 рік (два семестри), після отримання диплома спеціаліста (послідовна схема). У
1997 – 1998 навчальному році продовжується підготовка магістрів у "Львівській політехніці" за
послідовною і паралельною схемами на підставі "Положення про освітні кваліфікаційні рівні
(ступеневу освіту)". У цей же час у Національному аграрному університеті введені магістерські
програми за спрямуванням фаховим, науковим, педагогічним, ділового адміністрування. У
Житомирському державному університеті магістратура існує з 1999 року. Розвиток українського
магістрату відбувається з урахуванням американського досвіду, але має специфічні особливості.
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Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр здійснюється в українських класичних,
технічних, педагогічних університетах на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста.
Згідно зі статтею 8 Закону України "Про вищу освіту" (2002 р.), магістр – освітньо-кваліфікаційний
рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну
вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків
(робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності.
Підготовка магістрів проводиться на основі "Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні",
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 20 січня 1998 року за № 65, за відповідними
спеціальностями згідно з "Переліком напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями"
(Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1997 року за № 507) в кількості, визначеній
держзамовленням або за кошти юридичних та фізичних осіб. Магістерська підготовка реалізує
освітньо-професійні програми, які орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної,
управлінської (виробничої) і педагогічної діяльності та роботи в галузі наукоємних технологій.
Підготовка магістрів проводиться за денною формою навчання або заочною формою. Термін
навчання за магістерською програмою складає 1 рік для денної форми навчання (1,5 роки для заочної
форми навчання) для осіб, які мають кваліфікацію спеціаліста, або 1,5 роки для денної форми
навчання (2 роки для заочної форми навчання) для осіб, які мають кваліфікацію бакалавра.
Основними формами навчання є лекції, практичні заняття, консультації, мікродослідження,
педпрактика. Після закінчення магістратури студент отримує ступінь магістра і право викладати у
ВНЗ І-ІV рівня акредитації, а також у закладах інноваційного характеру. Магістрат в Україні
знаходиться на етапі становлення. Є багато проблем в його організації та функціонуванні, у
формуванні загальноосвітніх програм, методичного забезпечення. Проте популярність магістратури в
Україні постійно зростає. Наприклад, якщо у Житомирському державному університеті імені Івана
Франка в 1999 році навчалося 5, то у 2005 році – 200 магістрантів. Отже, проведений аналіз дає
можливість стверджувати, що магістратура виправдовує своє місце в системі вищої освіти як
спеціалізована частина підготовки за напрямами, які мають основною метою, в умовах університету,
підготовку кадрів до науково-дослідної і науково-педагогічної діяльності. Однак, на нашу думку,
доцільно переглянути можливість отримання магістрами додаткової кваліфікації "викладач вищої
школи" та "магістр педагогіки".
Магістратура не замінює і не дублює аспірантуру, оскільки її академічна частина програми має
вагоме значення для загального успіху спеціалізованої підготовки магістрів. Саме магістратура є
найкращою формою підготовки до аспірантури. Магістратура виникає і розвивається найбільш
успішно там, де існує наукова інфраструктура і реальні науково-педагогічні школи. Магістратуру
можна визначити як одну з перспективних форм вищої освіти.
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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ВИЩИХ ЖІНОЧИХ КУРСАХ В УКРАЇНІ
(ПОЧАТОК ХХ СТ.)
У статті на основі історичних літературних джерел та архівних матеріалів досліджено зміст і
організаційні форми професійної підготовки майбутніх учительок іноземних мов на Вищих жіночих
курсах, що діяли в Києві, Харкові, Одесі на початку ХХ ст.
Одним із векторів дослідження проблеми професійної підготовки вчителя іноземної мови у вищих
навчальних закладах України є історичний досвід здійснення такої підготовки у контексті розвитку
вищої жіночої освіти у перші десятиліття ХХ ст. Незважаючи на досить активний інтерес сучасних
дослідників до професійної освіти жінок на вітчизняних теренах (О.В. Аніщенко, К.А. Кобченко,
Л.В. Применко, Т.В. Сухенко) та підготовки вчительських кадрів в Україні на початку ХХ ст.
(А.А. Булда, І.П. Важинський, Н.М. Дем’яненко, О.А. Лавріненко, Н.С. Матвійчук, С.О. Нікітчина),
тема професійної підготовки вчительок іноземних мов у навчальному процесі Вищих жіночих курсів,
що продовжили або розпочали свою діяльність на початку минулого століття, залишається білою
плямою на цьому досить яскравому і різноманітному тлі.
Метою статті є доповнення існуючої історіографічної картини архівними і літературними даними
з історії діяльності Вищих жіночих курсів, що акцентують деякі віхи у процесі становлення системи
вищої педагогічної освіти загалом і професійної підготовки вчителя іноземних мов зокрема.
Період з 1903 по 1917 рр. відзначився в Російській імперії особливо інтенсивним ростом жіночих
вищих навчальних закладів, у тому числі педагогічного спрямування. Можливостей для отримання
жінками вищої освіти існувало на той час зовсім недостатньо, а відкритим доступом в університети
на правах вільних слухачок могли скористатися далеко не всі бажаючі через брак місць. Тому в цих
скрутних обставинах на допомогу прийшла приватна ініціатива: до міністерства народної освіти з
проханнями про дозвіл відкрити приватні вищі жіночі курси почали звертатися групи громадян,
окремі особи, професура університетів. У грудні 1905 р. міністру було надане право давати дозвіл на
відкриття приватних жіночих курсів з програмою вище середніх навчальних закладів. У період з 3-го
грудня 1905 р. по 1-е січня 1913р. було видано понад 30 таких дозволів [1: 2]. Підготовка вчительок
іноземних мов здійснювалася на найбільших в Україні Київських, Одеських і Харківських вищих
жіночих курсах.
Клопотання про поновлення прийому на Київські вищі жіночі курси було подане ще в 1900 р.,
тобто майже через 15 років після припинення набору до них (1886 р.). У 1906 р. ректор і група
професорів університету Св. Володимира знову звернулися в міністерство з детально вмотивованою
доповідною запискою і їх прохання було задоволене. Київські вищі жіночі курси відновили свою
діяльність у складі двох відділень: історико-філологічного та фізико-математичного на тих же
засадах, на яких вони існували до 1886 р. [1: 13]. Характерною рисою вищих жіночих курсів був їх
недержавний статус (вони не субсидувалися державою і утримувалися головним чином на громадські
і приватні кошти: наприклад, плата за навчання на момент відкриття курсів становила 50 рублів [2: 22
зв]) і університетський тип побудови навчального процесу.
Керівним документом, на основі якого курси продовжили своє функціонування у 1906 р., стало
"Положення про Вищі Жіночі Курси, засновані в м.Києві", затверджене ще 28 травня 1881 р. [2: 13,
37-39]. За цим Положенням, курси переслідували подвійну, освітньо-професійну мету: надати жінкам,
що закінчили курс жіночих гімназій, інститутів та інших середніх навчальних закладів, можливість
1)продовжити подальшу освіту і 2) підготуватися до педагогічної діяльності. Слухачки історикофілологічного відділення обов’язково вивчали: 1) російську історичну граматику; 2) історію
російської словесності; 3) психологію і педагогіку (для тих, хто готувався до педагогічної діяльності);
4) загальну історію (стародавню, середню і нову); 5) російську історію; 6) історію стародавньої
літератури (грецької і римської); 7) історію середньовічної і нової літератури; 8) статистику; 9) одну з
нових мов (французьку чи німецьку). До необов’язкових предметів Положення відносило: логіку,
історію філософії, латинську мову, богослов’я і гігієну. На історико-філологічному відділенні
слухачки обов’язково подавали протягом курсу два письмових твори на задані теми, а на кінцевих
іспитах давали в аудиторії письмову відповідь за однією з запропонованих тем. На час відкриття
курсів у їх розпорядженні знаходилася бібліотека, що містила книги і журнали як загального змісту,
так і з історико-філологічних наук.
З поданого вище списку навчальних предметів вимальовується картина широкої історикофілологічної фахової підготовки на Київських вищих жіночих курсах домашньої наставниці чи
вчительки з правом викладання усіх обов’язкових предметів 7-річного курсу жіночих гімназій
відомства міністерства народної освіти, які вивчалися нею у вищому навчальному закладі. Стосовно
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мов можна було говорити лише про право викладання нових мов, оскільки латина вважалася на
курсах необов’язковим предметом.
Зазначимо, що сфера професійної діяльності випускниць відновлених Київських вищих жіночих
курсів продовжувала обмежуватися дошкільних вихованням і початковим навчанням дітей у
домашніх умовах. Між тим протягом вже перших років роботи курси значно розвинули і розширили
свою діяльність. Кількість відділень зросла до чотирьох: історико-філологічне, фізико-математичне,
медичне, юридичне. На черзі було відкриття нового – економічно-комерційного [2: 22 зв.]. Як
зазначалося в листі голови Педагогічної ради курсів П.Я. Армашевського до попечителя Київської
шкільної округи від 25 квітня 1909 р., за своїм значенням, повнотою викладання і складом викладачів,
кількістю відділень (які в листі вже називалися факультетами) і переліком навчально-допоміжних
закладів Київські вищі жіночі курси займали цілковито особливе положення у порівнянні з подібними
курсами в інших містах і потроху перетворювалися у вищу школу університетського типу [2: 31].
Тому на черзі постало питання про розширення прав слухачок на викладацьку діяльність відповідно
до нових потреб і задач часу.
У грудні 1908 р. і, повторно, в грудні 1910 р. педагогічна рада Київських вищих жіночих курсів
звернулася до попечителя Київської шкільної округи з проханням увійти до Міністерства народної
освіти з представленням про поширення на них права, наданого ще у вересні 1901 р. і травні 1903 р.
слухачкам С.-Петербурзьких, а згодом і Московських вищих жіночих курсів, викладати усі предмети в
старших класах жіночих гімназій і прогімназій та в старших класах інститутів домашніх наставниць.
Щодо нових мов, то ставилося питання про надання випускницям Київських вищих жіночих курсів
права викладати їх як у старших класах жіночих гімназій, так і в міських повітових училищах [2: 11]. У
цьому ж листі йшлося також про права жінок-вчительок, що отримали вищу освіту, викладати ті
предмети, котрі вивчалися ними, у чотирьох молодших класах чоловічих гімназій, а нові мови - ще й у
старших класах чоловічих навчальних закладів. Педагогічна рада аргументувала своє прохання
прекрасною організацією, достатнім устаткуванням і серйозним науково-освітнім рівнем, яким
забезпечувалися близько 2400 слухачок курсів, а також посилалася на відповідні циркуляри
Міністерства народної освіти, видані 29 серпня і 12 листопада 1906 р. [2: 11-11 зв.].
Хоча плата за навчання була подвоєна, слухачок на курсах все прибувало. Так, у 1909 – 1910
навчальному році історико-філологічне відділення нараховувало 1 159 осіб, 70 з яких, тобто 6%,
готувалося стати вчительками французької і німецької мов [1: 14]. Кількість учнів у чоловічих і
жіночих гімназіях, що вивчали нові мови, також невпинно зростала, тому потреба у збільшенні
кількості підготовлених вчителів не зменшувалася. Для прикладу, протягом усього часу існування
жіночих гімназій і аж по 1917 р. нові мови (французька і німецька) залишалися в навчальних планах
необов’язковим предметом, проте вони постійно користувалися великою популярністю навіть за
умови додаткової платні за їх вивчення (5-10 рублів у рік за кожну мову). Так, у 1908 р. загальна
частка дівчат, які вивчали французьку мову, становила 45% усієї кількості учениць жіночих гімназій
Київської шкільної округи; частка тих, хто вивчав німецьку мову – 35% [3: 72].
В міру того як рівень викладання, програми і розклад лекцій на курсах наближалися до
університетських (викладачами працювали професори Київського університету Св. Володимира,
об’єм викладання повторював університетські курси), назва "Вищі жіночі курси" здавалася вже
невідповідною ні по формі, ні по змісту діяльності цього навчального закладу. Тому в квітні 1909 р.
педагогічна рада розпочала переписку, що тривала близько двох років, з канцелярією попечителя
Київської шкільної округи [2: 6-6 зв., 18-19, 22-23, 31-31 зв., 32] з приводу надання курсам статусу
жіночого університету і, відповідно, заміни застарілого Положення 1881 р. Статутом жіночого
університету Св. Ольги, проект якого додавався [2: 14-14г зв.]. У порівнянні з Положенням 1881 р. у
Статуті цілі курсів розширювалися: освітня мета доповнювалася підготовкою до наукової діяльності,
а професійна мета не зупинялася на викладацькій справі, а стосувалася й інших видів діяльності, де
потрібна була спеціальна вища освіта, наприклад, комерційної. Статус університету, за планами
авторів проекту, відкрив би перед слухачкам ті ж права у відношенні педагогічної діяльності, що
мали випускники імператорських університетів, у тому числі право викладання у чоловічих
навчальних закладах, і навіть отримання вчених ступенів, що дозволило б їм викладати ще й у вищих
навчальних закладах. Проектом Статуту передбачався поділ історико-філологічного факультету на
три відділення: історичне, слов’яно-російське і романо-германське [2: 14 г], що було розвитком
перших спроб започаткування спеціалізованої вищої професійної підготовки вчителів нових мов,
зроблених незадовго до Київським і Харківським університетами. Лекторів нових мов у Жіночому
університеті Св. Ольги планувалося обирати лише з осіб з вищою освітою чи відомих своєю
викладацькою діяльністю, що гарантувало високий рівень мовної підготовки майбутніх учительок.
На період вирішення питання про перетворення Київських вищих жіночих курсів у Жіночий
університет Св. Ольги педагогічною радою курсів розробляється і апробується проект Тимчасового
Положення [2: 3-5зв., 46], що має дуже важливе значення для формування основ системи професійної
підготовки вчителів іноземних мов, і особливо нових мов, оскільки в ньому була практично
реалізована спеціалізація історико-філологічного відділення за трьома напрямками, в тому числі
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романо-германськими мовами. У порівнянні з попереднім періодом діяльності курсів наприкінці
ХІХ ст., виділення романо-германських мов як окремої спеціальності стало свідченням зрослої уваги
до викладання та складу викладачів нових мов у шкільних навчальних закладах України.
Протягом чотирьохрічного навчального процесу на історико-філологічному відділенні Київських
вищих жіночих курсів передбачалося вивчення таких предметів: 1) філософія, логіка і психологія;
2) педагогіка; 3) загальна історія (стародавня, середня і нова); 4) російська історія; 5) історія слов’ян;
6) історія мистецтва; 7) історія християнської церкви; 8) російська філологія: російська мова і
література; 9) слов’янська філологія: слов’янські мови і літератури; 10) історія західноєвропейських
літератур; 11) германська філологія: германські мови і літератури; 12) романська філологія: романські
мови і літератури; 13) порівняльне мовознавство; 14) латинська мова; 15) грецька мова; 16) нові мови:
французька, німецька, англійська й італійська [2: 4 зв.-5]. Крім того, на цьому відділенні читалися
богослів’я, обов’язкове для слухачок православного віросповідання всіх відділень, та кілька
предметів, обов’язкових для юридичного відділення, а саме: 1) політична економія; 2) статистика;
3) загальне вчення про державу [2: 5 зв.]. До викладання запрошувалися переважно професори
університету, а також інші особи, котрі мали право на викладання у вищих закладах освіти.
Як бачимо, діапазон нових іноземних мов у Тимчасовому положенні розширено вдвічі у
порівнянні з попереднім Положенням 1881 р., а також введено вивчення двох стародавніх мов. Крім
спеціальної мовної підготовки, слухачки отримували хорошу загальну філологічну базу, сприятливу
для розвитку знань з порівняльного мовознавства, прослуховували насичений культурологічний курс
та курс історичних наук і літератури, загальна гуманітарна підготовка доповнювалася соціальноекономічними дисциплінами. Загальнопедагогічні курси з теорії та історії педагогіки, психології та
логіки пізніше були доповнені для слухачок романо-германського відділення спеціально відкритими
французькою і німецькою семінаріями, де вони протягом двох років могли практично готуватися до
викладання цих мов [5: 12]. Проте окремого курсу методики викладання іноземних мов не було.
Після тривалого обговорення і розгляду зауважень до проекту Тимчасове положення про вищі
жіночі курси в м. Києві було затверджене попечителем Київської шкільної округи 13 вересня 1911 р.
[4: 102-111]. Перегляд протоколів засідань Ради Київських вищих жіночих курсів за 1913 р., де
відбувалося представлення слухачок на отримання свідоцтва про закінчення курсів, засвідчує, що
перші випуски романо-германського відділення були дуже нечисельними [4: 74-77, 145-147 зв., 167169 зв.].
Одеські вищі жіночі курси виникли восени 1906 р. на базі трьохрічних жіночих педагогічних
курсів, відкритих у 1903 р. Як свідчить дослідник історії розвитку жіночої освіти в Росії К. Шохоль
[1: 16], причиною такого перетворення стало те, що спеціальне педагогічне освітнє спрямування,
обране курсами спочатку, не задовольняло слухачок, які, вступаючи на них, мали на увазі не
педагогічну діяльність, а загальну вищу освіту. Курси спершу складалися лише з двох факультетів –
історико-філологічного та фізико-математичного, навчання на яких тривало чотири роки і
проводилося за планами і програмами, затвердженими радою курсів. На 1-е січня 1911 року кількість
слухачок дорівнювала 915, з яких 439 (48%) навчалися на історико-філологічному факультеті [1: 17].
У 1907 р. розпочали свою діяльність Харківські приватні вищі жіночі курси (у складі двох
факультетів – історико-філологічного та фізико-математичного), а в 1916 р. Катеринославські вищі
жіночі курси. Харківські приватні вищі жіночі курси, засновані Харківським товариством
взаємодопомоги працюючих жінок, будувалися за повним університетським курсом, в об’ємі програм
і навчальних планів Імператорських Російських університетів. Лекції і практичні заняття вели
професори Харківського університету і особи, що мали право на викладання в університеті. До
навчального плану історико-філологічного факультету входили такі навчальні предмети, як
богослов’я, філософія, класична філософія, порівняльне мовознавство (з вивченням початкових
курсів грецької і латинської мов), російська мова і література, слов’янська філологія, загальна історія,
російська історія, історія західноєвропейської літератури, історія церкви, історія і теорія мистецтв,
французька, німецька й англійська мови [6]. З 1909 р. було введене викладання латинської мови в
об’ємі курсу чоловічої гімназії.
Разом з розширення можливостей вищої освіти для жінок негайно зросла кількість випускниць
педагогічних класів жіночих гімназій, які висловили бажання вивчати у вищих навчальних закладах
історико-філологічні науки. Наприклад, якщо у 1905 р. із загальної кількості випускниць жіночих
гімназій таких бажаючих нараховувалося у Київській шкільній окрузі лише 3 особи (0,7%), у
Харківській – 11 (1,4%), Одеській – 20 (2,7%) [7: 134], то у наступні роки їх число неухильно
збільшувалося. Так, тільки по одній Київській шкільній окрузі в 1908 році їх було вже 96 (11% від
загальної кількості випускниць), у 1911 р. – 103 (12,6%), у 1916 р. – 160 (12,2%). Тобто, у
відсотковому відношенні відбулося зростання у 15-18 разів.
Випускниці історико-філологічних відділень вищих жіночих курсів допускалися до викладання
лише в початкових класах гімназій. І хоча особи жіночої статті отримали можливість викладати нові
іноземні мови (а саме французьку) у нижчих класах ще в 1898 р., юридично жінки-педагоги були
урівнені в правах на викладання з чоловіками-педагогами лише з 19 грудня 1911р. У цей час був
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прийнятий закон, який надавав право жінкам-слухачкам університетів та інших вищих жіночих
навчальних закладів чи закордонних університетів складати іспити за курс вищих навчальних
закладів і визначав порядок присвоєння їм учених ступенів та звання учительки середніх навчальних
закладів [8: 625-629].
Після революційних подій 1917 р. та протягом визвольних змагань 1917 – 1920 рр. вищі жіночі
курси продовжували діяти як навчальні заклади вищої освіти. На початку 20-х років, у процесі
реорганізації вищої школи в Україні відбулося злиття вищих жіночих курсів з іншими вищими
навчальними закладами з утворенням нових закладів вищої освіти. Так, в результаті закриття
Новоросійського університету, Одеських вищих жіночих курсів і Міжнародного інституту (з терміном
ліквідації до 1-го травня 1920 р.) в Одесі була утворена Єдина радянська вища школа [9: 188 зв.].
На засіданні Наукової ради при Управлінні вищих шкіл м. Києва 27 липня 1920 р. 3-й і 4-й курси
Київського університету, Українського університету, Вищих жіночих курсів (крім медичного
факультету), Вищих педагогічних курсів (колишніх Жикулінських), Фребелівського інституту були
виділені в окремий прискорений випуск під назвою Тимчасових педагогічних курсів, які з 6 серпня
перейменовувалися в Прискорені педагогічні курси (ППК) з двома відділами: фізико-математичним
та історико-філологічним [10: 78-78зв.]. Історико-філологічний відділ складався з 9 циклів, до складу
яких входили наступні 3 цикли для підготовки вчителів і вчительок іноземних ("чужоземних") мов:
класичний і філософський, класичний, германо-романський. Навчання відбувалося у приміщенні
колишніх Вищих жіночих курсів. У грудні 1920 р. було порушене питання про перетворення
Київських ППК в Академію теоретичних знань. Ще раніше подібна робота по перетворенню
Прискорених педагогічних курсів була проведена в Катеринославі, Одесі й Харкові [10: 37-38].
Пізніше на базі ППК були утворені інститути народної освіти (ІНО), які зіграли важливу роль у
підготовці вчителів-предметників, у тому числі вчителів іноземних мов.
Таким чином, проведений історико-педагогічний аналіз діяльності відкритих в Україні на початку
ХХ ст. вищих жіночих курсів по підготовці вчительок іноземної мови засвідчив, що організовані у
цих навчальних закладах романо-германські відділення сприяли формуванню основ сучасної системи
професійної підготовки вчителів іноземних мов, розвиток яких є предметом окремого дослідження.
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Мисечко О.Е. Подготовка учителей иностранных языков на Высших женских курсах в Украине
(начало ХХ ст.).
На основании исторических литературных источников и архивных материалов исследуется
содержание профессиональной подготовки будущих учительниц иностранных языков на Высших
женских курсах, действующих в Киеве, Харькове, Одессе в начале ХХ ст.
Myssechko O.Ye. Professional Training of Teachers of Foreign Languages at the Higher Courses for
Women in Ukraine (early XXth c.).
Relying on historical literary and archive materials, the article investigates the contents of the professional
training of teachers of foreign languages at the Higher courses for women opened in Kyiv, Kharkiv, Odessa
in early XXth century.
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ОСВІТНЯ СИСТЕМА НІМЦІВ-ЛЮТЕРАН НА ВОЛИНІ (ДР. ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)
У статті висвітлено загальні засади освіти в школах німецьких колоністів
другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Мета статті – показати загальні засади початкової освіти в школах німецьких колоністів другої
половини ХІХ – початку ХХ ст., формування шкільної мережі лютеранських поселень на Волині та
взагалі усіх волинських німців. Серед праць, дотичних до теми дослідження перш за все потрібно
відзначити монографію І.М. Кулінича і Н.В. Кривця "Нариси з історії німецьких колоній в Україні"
(Київ, 1997) та монографію волинського німця Н. Арндта "Die Deutchen in Wolhynien. Ein
kulturhistorischer Uberlick" (1994), які розглядають проблему німецьких колоністів у
загальноісторичному ракурсі. В 1998 р. М.П. Костюк, а в 2002 р. О.Г. Сулiменко захистили
кандидатські дисертації, в яких торкаються культури та освіти волинських німців. Однак ці та деякі
інші дослідники хоча й порушують проблеми німецького шкільництва, але розглядають їх дуже
лаконічно і в загальноісторичному плані. Найближче торкаються суті проблеми окремі статті
М.П. Костюка, В.В. Надольської та О.Г. Суліменко. Проте вони теж не дають цілісного враження про
німецьке шкільництво того періоду.
На Волині, яка була однією з найбільших губерній України, але вкрай малозаселеною,
національними меншинами були поляки, євреї, чехи, німці. 150-200 років тому вони проживали поряд
з корінними жителями – українцями, взаємозбагачуючись культурою, досвідом, знаннями, в тому
числі здобутими в галузі шкільництва і родинного виховання. Однак оригінальний позитивний досвід
цих меншин не вивчався і для загального блага не використовувався.
Німці – працелюбний та висококультурний народ, представники якого зробили свій внесок у
розвиток нашої вітчизняної культури, освіти та інших галузей життя. З німецьких колоній вийшло
багато видатних особистостей, які присвятили своє життя праці та службі на користь українському
народу.
Колонізація земель Волині розпочалась із кінця ХVІІІ століття, тобто після другого і третього
поділів Польщі, за якими правобережна Україна відійшла до Росії і в її складі було утворено
Волинську губернію. Це був перший етап формування німецької общини (а також єврейської,
польської, чеської).
Із другої половини ХІХ століття колонізація стає масовою, оскільки в Росії у 1861 році було
скасовано кріпацтво, а царський уряд дозволив іноземцям купувати землю у приватну власність і
надав колоністам податкові пільги. Вже до 1861 року на Волині нараховувалося 13711 німецьких
поселенців, у 1874 році – 40503, в 1884р. – 120395, а в 1907р. – 181892 колоністи. В основному це
були лютерани і баптисти та анабаптисти чи перехрещенці. Віровчення і церква цих конфесій в
обов’язковому порядку вимагали, щоб діти мали елементарну освіту.
Ця обставина зумовила швидке форсування відкриття німецьких шкіл на Волині. Якщо в 1865 році
їх було всього 34, то через 20 років їх число зросло у 9 разів і склало 306, а в 1892 році – вже 337
шкіл. Це п’ята частина усіх шкіл Волині.
Перші споруди, що будувалися колоністами, були, звичайно, школи та церкви. Віра в Бога завжди
відігравала керівну роль не лише у духовному, але й у повсякденному житті німців. Це мало велике
значення для розвитку шкільної справи у місцях поселень. Саме тому форму і зміст навчання до
певної міри визначала конфесійна приналежність до тієї чи іншої протестантської течії. Релігійний
характер і специфіка освіти змушували осілих німців ретельно опікуватися шкільною справою.
Нерідко школи будувалися навіть раніше кірх (церков) і молитовних будинків. Поселенці наймали
вчителя, створювали для нього побутові умови, а власники землі надавали колоністам деякі пільги
щодо оподаткування шкільної території. У таких школах при розв’язанні освітніх завдань закладалися
основи християнського світогляду і національної свідомості.
Перебуваючи в етнічно чужому оточенні, волинські школи німецьких колоністів були й оберегами
їхньої національної самобутності: рідної мови, звичаїв і традицій, німецької ментальності і духу
гуманізму. Загальну філософію освіти і виховання у німецьких школах визначали християнські
засади.
Кожна лютеранська церква мала власну парафіяльну школу, яка разом із церквою належала до
певного об’єднання лютеран. У них німецькі діти отримували восьмирічну початкову освіту. У
кожній зі шкіл було від двох до чотирьох викладачів – пасторів та "особих" світських наставників.
Один із пасторів очолював церковне служіння та викладав Закон Божий і біблійні дисципліни, інший
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допомагав світським викладачам. При школах також були досить цінні бібліотеки, що сприяло
збагаченню та урізноманітненню навчального процесу [1: 32].
У кожному німецькому поселенні на території всієї Російської Імперії, включаючи навіть Сибір,
існувала школа, де дітям віком від шести до п’ятнадцяти років пропонувався курс восьмирічної
початкової освіти. "Ці школи, – згадує один із колоністів, Еміль Ролєдер, – були духовними баштами
сили, без яких ми були б приречені на асиміляцію під тиском більш чисельних етносів Росії" [2: 75].
Утримання та розвиток школи доручався шульмайстеру, тобто директору школи, який обирався з
освічених та суспільно активних колоністів. Нерідко керування школою припадало на долю місцевого
пастора. Навчання у школах тривало п’ять днів – з понеділка по п’ятницю. Всі шкільні предмети
викладалися переважно російською мовою, окрім німецької мови та релігії. Суботи були присвячені так
званим "конфірмаційним інструкціям", тобто глибокому розгляду питань віри та конфесії. У багатьох
регіонах відповідальними за повну підготовку дітей до конфірмації були саме вчителі, а пастор,
відвідуючи такі заняття, лише перевіряв учнів та давав дозвіл на допуск до конфірмації [2: 33].
Кожного недільного ранку, за відсутності пастора, вчитель проводив "читацьке служіння".
Протягом дня хрестив дітей, відвідував хворих та помираючих, а також брав участь у похоронах. У
його розпорядженні були всі церковні архіви, і він також виконував обов’язки церковного секретаря.
Це ще раз підтверджує тісний зв’язок між школою та церквою у лютеранських колоніях. Школа та
церква фактично доповнювали та підтримували одна одну. В системі колонії одна без одної вони
навряд чи могли б повноцінно функціонувати [2: 88].
У лютеранських школах вивчалися латинська та німецька мови, письмо, рахунок, проводилися
уроки музики, співів, учні отримували знання з географії та історії, також обов’язковим було
вивчення російської мови.
Будувалися та утримувались школи на кошти церковних общин, що очолювалися старійшинами.
Гроші на утримання надходили від членів церков у вигляді пожертв, заповітів, а також десятини, що
й у наш час є невід’ємною частиною християнського служіння членів протестантських церков. Як і в
сучасних церквах протестантського віросповідання, раніше не було достатньо коштів на утримання та
забезпечення шкіл, тому дуже часто вони використовували фінансову підтримку зарубіжних братів по
вірі.
У процесі навчання вчитель орієнтувався на індивідуальне засвоєння учнем шкільних предметів
шляхом виконання завдань у стінах школи.
Ситуація з підручниками була скрутною. Лише окремі учні мали власні, тому навчання
здійснювалося за принципом гімназій, тобто заняття проводилися за підручниками, які були в
наявності [3: 209].
Перша німецька школа на Волині була відкрита ще в 1797 році в колонії Скерневські Голендри
Володимир-Волинського повіту. У ній навчались чотирнадцять хлопців та вісім дівчат (всього 22
учні) [5: 147].
На Волині лютеранські школи були розміщені в Гаймталі (130 учнів), Пуліні (34), Пулінській Гуті
(53), Млинку (40), Федоровці (48), Радищі (11), Солодирях (79), Рогівці (31), Вишняківці (23), Лісках
(36), Острівці (50), Нюманівці (60), Кутузовці (34), Грунталі (35), Янівці (28), Шадурі (21), Гнаденталі
(40), Березовці (39), Крем′янці (60), Аннаполі (41), Верендорфі (42), Фріденсталь-Домброві (32),
Вирубі (47), Недбаєвці (45), Березово-Хаті (65), Рудокопі (35), Грюнфельді (25), Новіні (28),
Мар"янівці (30), Домбровці (55), Яківці (40), Александрії (42), Вулці (47), Джозефштадт-Ронані (80),
Альт-Вікторівці (28), Новій Вікторівці (50), Гоноріні (46), Майдані (51), Антонівці (40), Каролінівці
(30), Максимівці (28), Старому Кройзендорфі (24), Новому Кройзендорфі (31), Александорфі (30) та
Візенталі (40).
Вік учнів коливався від 6 до 15 років. Хлопчиків було значно більше, ніж дівчат. У 1881 р. у
Волинській губернії в 306 німецьких школах навчалося 12625 учнів, з них 6862 хлопчики і 5763
дівчинки.
На початку 1911 року на території Російської Імперії було проведено перепис у початкових
школах. За ним у Волині на той час функціонувала 271 німецька школа, де навчалося 12254 учні.
Cеред українських губерній, де проживали німці, Волинська займала перше місце за кількістю
школярів-німців. Також Волинь була першою за кількістю учнів на одного вчителя (43). Учителями
були лише чоловіки. По грамотності на 1987 рік німці займали друге (після чехів) місце серед
національностей, які населяли Волинську губернію Російської Імперії (у процентному відношенні –
37,8 %).
Німецькі школи були підпорядковані Петербурзькій консисторії. Вони були прирівняні до
приватних шкіл. Кожній школі належала ділянка землі розміром до восьми десятин землі.
Викладалися такі предмети, як арифметика, читання, письмо, мови та кілька церковних дисциплін.
Також приділялася увага фізичному вихованню.
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У німецьких школах навчались не тільки лютерани. Багато місцевого населення, в основному
представники середнього класу, не маючи змоги навчати своїх дітей у гімназіях і реальних училищах,
віддавали їх у протестантські та іноді в католицькі школи, де плата за навчання була досить
невеликою. Так, наприклад, у 1909 році у лютеранських школах для тих, хто не був членом
об’єднання лютеран Волині, навчання коштувало 10 карбованців на місяць. Із української та
російської частини населення у німецьких школах навчалися діти переважно дрібних поміщиків та
буржуазії, ремісників, медиків, військових.
Заробітна плата вчителя в лютеранських школах сягала від 100 – 200 до 225 карбованців у
Гаймталі (Нова Буда), де кількість учнів була найбільшою серед лютеранських шкіл на Волині – 130.
У школах із невеликою кількістю учнів учитель отримував до 70 карбованців. Світські вчителі, які не
входили до об’єднання лютеран, але викладали деякі предмети, заробляли від 10 до 90 карбованців.
Щодо вчительських навчальних закладів, потрібно зауважити, що їх не було достатньо для
забезпечення вчителями усіх німецьких шкіл на території Російської Імперії. До 1900 року в
німецьких колоніях (особливо в лютеранських об’єднаннях) виникла нагальна потреба в освітянах.
Тому в цей час терміново почали створюватись учительські семінарії. Одна з таких інституцій
виникла у колонії Гаймталь. Перший випуск семінарії відбувся в 1904 році. Її випускники працювали
на території всієї Волині [5: 103].
Антиколоніалістські законодавчі акти 80-90-х років ХІХ століття та намагання русифікувати
німецьку освіту зупинили приток німецьких колоністів і викликали їх зворотню міграцію. Вже у 1899
році число німецьких шкіл скоротилося до 308, в 1901 році їх стало 296, через десять років – 271, а в
1914 році – лише 175 шкіл і 9710 учнів у них, що складало всього 10% від загальної кількості шкіл
губернії і 5,3% від чисельності учнів.
Слід зауважити, що царський уряд не втручався у внутрішні справи лютеранських общин німців,
але постійно стежив за їх життям та діяльністю. Однак із початком першої світової війни більшість
німців Волині було депортовано, що призвело до занепаду системи лютеранських шкіл, та й загалом
німецької початкової освіти.
Із приходом радянської влади на Україну ситуація в освіті національних меншин поліпшилася.
Багато німців-лютеран повернулося на Волинь. Почався період так званої колонізації. Широко
відкривалися школи, громадські організації та релігійні споруди, де спілкування та викладання
проводилося рідною мовою народів, що населяли Україну. Проте невдовзі всі вони були закриті, а
представники національних меншин депортовані та репресовані.
Із лав німецьких колоністів вийшло чимало відомих людей: учених, письменників, громадських
діячів і просто достойних громадян, – але багато з них залишилось і без Великої, і без Малої
Батьківщини. Лише в 1967 році, після довгих митарств, їм було дозволено повернутися до рідних
осель. У 1989 році на Україні проживало 38879 німців, що повернулись із Німеччини та східних
районів СРСР. Однак лише в Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Закарпатській областях вони
проживають досить компактними групами, а в областях колишньої Волинської губернії (Волинській,
Рівненській та Житомирській) вони розсіяні і живуть по кілька чоловік у районі.
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ІНТОНАЦІЙНА ПЛАСТИКА СИНТАКСИЧНОГО ПЕРЕНОСУ В ПОЕЗІЇ ДМИТРА
ПАВЛИЧКА "Я СТУЖИВСЯ, МИЛА, ЗА ТОБОЮ…"
У статті розкрито процес підготовки до виразного читання на лабораторному занятті одного з
ліричних творів Дмитра Павличка. Зокрема, акцентовано увагу на інтонаційному значенні
синтаксичних переносів, які у вірші відіграють водночас роль художньо-смислову і ритмічну, що
вимагає від читця відповідного до задуму автора інтонування.
Виразне читання є важливим чинником літературної освіти. Виразне, в ідеалі художнє, читання
літературного твору в школі нічим не можна замінити навіть у час активної комп’ютеризації. Без
вираження задуму автора в звучному слові неможливий повноцінний урок літератури. Як зазначав у
свій час академік Легуве, читання вголос дає нам таку силу аналізу, якої ніколи не буде мати той, хто
читає "мовчазно", адже "найкращий засіб зрозуміти твір у цілому – це читати його вголос". Тому
дослідження проблеми взаємозв’язку літературознавчого і виконавського аналізу як вагомого
фактору аналізу художнього твору на уроках літератури є актуальним.
Дмитро Павличко – поет за покликанням і філолог за фахом. Склалося усталене уявлення про
стиль зрілого майстра. За твердженням М.М. Ільницького, письменник завжди впевнено тримає під
пером композиційну канву твору: "Поступово виробляються й утверджуються у творчості
Д. Павличка характерні риси поетики, що залишаться притаманними йому при всьому розширенні
поля поетичного обсервування, ускладненні образної палітри. Д. Павличкові завжди була чужа чиста
споглядальність, спонтанна гра асоціацій, яка не підлягає певній меті. Домінанта думки,
опанованність почуття, присутність задуму в творі й відповідна оркестровка, зрівноваженість частин і
цілого – характерна риса його стилю" [1: 27].
Біографи Д. Павличка висловлювалися про вплив Т.Г. Шевченка на поета. У цьому переконує
творче, оригінальне застосування вже зрілим майстром одного із ґрунтовних художніх прийомів
поетики Шевченка – синтаксичного переносу. "Надзвичайно важливого значення під час виразного
читання, – нагадує читцям фахівець з питань теорії й практики виразного читання А.Й. Капська, –
надається вмінню читати "синтаксичний перенос" – початок думки в одному рядку, а закінчення – в
другому, третьому. Така особлива будова вірша, зокрема у Т.Г. Шевченка, свідчить про глибоку
схвильованість автора, про емоційне зрушення його душі. Весь вірш написаний одним розміром, але
внутрішнє напруження рядків передає тривогу, бентежність поета. Така будова вірша потребує
додаткових пауз у середині рядків і постійної уваги до збереження і передачі цілісності розміру в
творі" [2: 103].
Твір "Я стужився, мила, за тобою…" [3: 279] – один із циклу "Таємниця твого обличчя" –
перлина української лірики. Літературознавчі і методичні матеріали про цю поезію в різних аспектах
(наприклад, тема кохання в "Таємниці твого обличчя" [1: 80]) неодноразово друкувалися в наукових
виданнях. Розглянемо методику її виконавського аналізу.
Починаючи знайомство з твором Дмитра Павличка, можна запропонувати студентам після
першого читання тексту переповісти, перекласти на мову прози розказану автором стародавню
легенду Карпатських гір про сум і кохання двох юних дерев – явора і яворинки. Не доля деревам
зустрітися. Між ними темні урвища взимку, між ними весняна повінь гірської річки. Тільки вітер –
листоноша, тільки орел – спостерігач. Явір на вікових кільцях деревини назбирує сум і спів кохання,
яким переймається тендітний музичний інструмент. "Я стужився, мила, за тобою…". Чому
неможлива зустріч? Це залишається загадкою. Автор уникає натяків на реальні обставини.
Самотність, туга за коханою, сум від неможливості її побачити розгортаються в роздуми про
стародавню гуцульську легенду, перевтілюються в потребу творчості та філософського її осмислення.
Логічний аналіз тексту із записом партитури:
Я стужився, / мила, / за тобою … //
У першому рядку заявлена тема (туга нездійсненного кохання). Стужився – суттєве слово, яке
відповідає за визначення теми і за створення образу ліричного героя, тому акцентоване злиття двох
лексем у фонетичне слово видається змістовно виправданим. Логічний наголос помітно посилюється
синтаксичною конструкцією рядка: паузи навколо звертання мила у середині фрази мінімізовані.
Увага читця насамперед зосереджена на ліричному "я" і на ліричному почутті.
Композиційно зміст теми у процесі читання твору відокремлено психологічною паузою.
Далі форму вираження авторської свідомості "ліричний герой" опосередковує легенда, при цьому
ліричне "я" не зникає ("Лірика знає різні ступені віддалення від монологічного типу, різні способи
предметного й оповідального зашифрування авторської свідомості – від масок ліричного героя до
© Герасимов Ю.О., 2005
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"Я стужився, мила, за тобою…"

різноманітних "об’єктивних" сюжетів, персонажів, речей, що зашифровують ліричну особисність
саме для того, щоб вона скрізь них просвічувалася" [4: 7].
Ліричне "я" навіть лунає у слові "я-вір". Легенда не затінює повністю постать ліричного героя.
Його обережну присутність реалізовано
через найдавніший фольклорно-пісенний
прийом
психологічного паралелізму ("Загальна схема психологічної паралелі нам відома: співставлені два
мотиви, один підказує другий, вони виясняють один одного, при цьому перевага на боці того, який
сповнений людського змісту" [5: 113]
Автор розділив поезію на окремі строфи, і композиція твору потребує різномаїття інтонації. Та
зміна інтонації не означає зміни основного емоційного тону у передачі наскрізного мотиву
(таємничий зв’язок кохання з творчістю). Інтонаційний малюнок повністю підпорядкований
провідному мотиву і чутливо його відображає.
Сумно яворові серед темного букового лісу. Всіма думками явір з яворинкою. Яворина – сенс його
життя. І на веснянім сонці він росте й співає для неї, і взимку яворові сниться яворина. (Так би
мовити, "весняну" інтонацію, градаційне її зростання, піднесення: Він росте й співає… змінює
"зимова" інтонація – зворотня градація – уповільнення темпу додатковою паузою, ще однією
"перешкодою" взимку: Сніг лежить колючий, / ніби трина…).
Читаючи легенду, ми занурюємося у барви пейзажної лірики. Інтонаційний малюнок стає
складним і привабливим, неначе той вітер-листоноша розхитує гойдалку: то виносить інтонацію на
сторону явора, то – яворинки. Забезпечити такий своєрідний симетричний малюнок здатний прийом
синтаксичного переносу. Саме за його законами розділяється на початку легенди поетичний
матеріал. Перенос думки з другого рядка на третій – показовий:
"З туги обернувся мимохідь /
В явора…"

У третьому та четвертому рядках прийом повторюється, працюючи на задум автора:
"В явора, що, палений журбою, /
Сам-один…"

Перетворення "я" в явора і все суттєве, пов’язане з цим образом: "сам-один між буками",
протиставлене печалі "грає листя на веснянім сонці…" і, нарешті, за кільцевою композицією, слово
"скрипка" як символ творчої наснаги – винесене на одну сторону, на початок рядків. Зображуване,
пов’язане з образом яворинки, – послідовно: журба, печаль, трина (тирса) як символ втрати –
потрапляє під увагу з протилежного боку рядка:
"Він росте й співає // яворонці…"
"Яворові сниться // яворина…"

Завдяки такому інтонаційному малюнку в тексті визначається два ліричні центри: явір і яворинка.
Між ними – психологічні паузи.
Визначальним видається читання метафори, винесеної переносом у кульмінацію ліричного
очікування: "І згорає від сльози роса…" Можлива психологічна пауза перед інверсією звертала б
особливу увагу на слово згорає, посилювала наголос на ньому. Тільки так читець здатний передати
гіркоту, сум, біль. Стає наявною, прозорою серед емоційної напруги твору присутність ліричного "я":
І // згорає від сльози роса… Саме цей рядок, на нашу думку, накопичує смислову й емоційну
кульмінацію твору.
Я стужився, / мила, / за тобою, //
З туги обернувся мимохідь /
В явора, // що, палений журбою /
Сам-один // між буками стоїть. //
Грає листя на веснянім сонці, /
А в душі – // печаль, як небеса. //
Він росте й співає // яворонці /
І // згорає від сльози роса. //
Сніг лежить колючий, / ніби трина, /
Йде зима / й бескидами гуде, /
Яворові сниться // яворина, /

І нарешті, наприкінці легенди, уві сні явора місток перекидається з боку яворинки через бескиди.
Зрозуміло, що це – хвилююче слово кохання:
Та її кохання молоде. //

Інтонація схвильованості сприяє зануренню читця у підтекстовий план поезії, яка сприймається у
заключних рядках як лірика філософська:
Він не знає, / що надійдуть люди, /
Зміряють його на поруби, /
Розітнуть йому печальні груди, /
Скрипку зроблять із його журби. ///
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Логічний аналіз висвітлює ще один аспект підтексту цієї поезії. Варто звернути увагу, з якого
слова починається твір і яке слово, винесене кульмінаційною напругою в центр уваги, завершує
образотворчий ряд: "ліричний герой" – "явір" – "музичний інструмент". Тут повністю реалізовано
принцип кільцевої композиції: ліричне "я" – "скрипка". Весь текст сприймається як одна цілісна
метафора. Легенда – покрова на таємниці творчості. Якою ціною набуває дорогоцінна деревина
музичного інструменту загадкового звучання? А поет? За якої умови проймається поетичний рядок
натхненням і наснагою музичного звучання? "Я стужився, мила, за тобою"... "Але без туги, –
відповідає скрипка, – неможлива пісня".
Підсумовуючи результат "роботи за столом" (термін К.С. Станіславського), не можна не
врахувати самостійного значення партитури в процесі дійового ("дія словом") аналізу твору Дмитра
Павличка. Записуйте партитуру! Вас зацікавить її графіка. Партитурні позначки, що мовби тільки
формально фіксують процес аналізу, набувають смислового значення. (Слово під логічним наголосом
підкреслюється. Опосередковані синтаксичними переносами психологічні паузи, що створюють
інтонаційне
"внутрішнє напруження рядків," визначаються партитурною позначкою –
//).
Підкресленням, так само як і позначкою пауза в середині рядків, наочно проявилася, наче в
фотографії, "присутність задуму в творі": симетрія образів явора і яворинки "й відповідна
оркестровка" інтонації їх почуттів. Далі партитура відобразила характер присутності ліричного "я" в
емоційнім зачині, в стародавній легенді та в філософськім її осмисленні, а також проілюструвала
майстерну "зрівноваженість частин і цілого" в організації літературного матеріалу. Партитура
зажила своїм власним життям як інтонаційна модель поетичного твору.
"Теоретики виразного читання захопились було партитурами, помилково вважаючи, що вони є
ефективним засобом для створення або запозичення інтонації…"[6: 91] – висловлює свій погляд на
місце партитури як такої авторитетний методист Б.А. Буяльський. Дійовий аналіз твору Дмитра
Павличка дає підстави стверджувати, що партитура заявляє про себе не тільки як про суто технічний
засіб, а й змістовно зумовлений творчий акт. Таким чином можна говорити про неї як про
"ефективний засіб для створення… інтонації".
Виконавський аналіз – "процес специфічний" [7: 7] Розглянуті в статті літературознавчий і
дійовий аналізи – послідовні етапи роботи в структурі виконавського аналізу. Кожен із них має своє
місце в процесі, кожен має своє структурне наповнення, і в той же час специфіка взаємовідносин цих
двох "рівнів занурення" (термін К.С. Станіславського) полягає в тому, що в практиці читця вони
взаємозумовлені: літературний розбір допомагає визначитися з елементами інтонації, а пошук засобів
мовної виразності (з фіксацією цього пошуку в робочому зошиті партитурними позначками)
здебільшого повертає читця до літературознавчих книжок. Творчий підхід читця – запорука вдалого
поєднання двох видів аналізу на шляху до виразності в інтонуванні.
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Герасимов Ю.А. Интонационная пластика синтаксического переноса в стихотворении
Дмитрия Павлычко "Я стужився, мила, за тобою…"
В работе раскрывается процесс подготовки к выразительному чтению на лабораторном занятии
одного из лирических произведений Дмитрия Павлычко. В частности, делается акцент на
интонационном значении синтаксических переносов, которые в стихотворении играют
одновременно художественно-выразительную и ритмическую роль, что требует от чтеца
соответствующей замыслу автора интонации.
Herasymov Yu. A. Intonational Flexibility of Syntactic Syllabification in the Poetry by Dmytro Pavlychko
"Ya stuzhyvsya, myla, za toboyu …" (Oh how I miss you, sweetheart …")
The article deals with the process of training students for expressive reading of a piece of Poetry by Dmytro
Pavlychko. A particular emphasis is made on the intonational significance of syntactic syllabification which
is of artistic and rhythmical importance and require an appropriate recital.
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СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ ЯК ДОМІНАНТА КУЛЬТУРИ МОДЕРНІЗМУ (ЗА ТРАГЕДІЄЮ ДЛЯ
МЮЗИК-ХОЛУ МІШЕЛЯ ДЕ ГЕЛЬДЕРОДА "СМЕРТЬ ДОКТОРА ФАУСТА")
У статті за специфікою типової драми-обробки розкрито синтетичний характер модерністського
мистецтва і з’ясовано значення особистості митця в оновленні та актуалізації запозичених
сюжетів. Розглянуто різні структурні типи інтеграції суміжних мистецтв.
Гуманізація навчального процесу в системі сучасної вищої освіти досягається не лише
злагодженою роботою всіх підрозділів і ланок навчальних закладів, не лише високим рівнем
демократизації системи управління, а, передусім, інноваційними методами навчання, адекватними
рівню наукового та інформативно-технологічного прогресу.
Водночас, зміна векторів у стандартах та змісті освіти, обумовлена необхідністю підготовки
спеціалістів нової формації – висококваліфікованих, здатних оволодіти й управляти новітньою
технікою, – потребує раціонального розподілу зусиль і часу на вивчення (як аудиторне, так і
самостійне) кожної навчальної дисципліни.
Одним із засобів раціоналізації навчального процесу є, на нашу думку, акумуляція знань
студентів, яка найбільш ефективно досягається на інтегрованих заняттях, коли джерелами "блоку
знань" стають не окремі навчальні дисципліни, а низка функціонально споріднених предметів або й
суміжних циклів та курсів. Особистісний характер власного, надто індивідуального джерела засобів
жанротворення де Гельдерод неодноразово обґрунтував вирішальним впливом життєвих обставин,
зокрема у трагедії "Смерть доктора Фауста", що є завданням аналізу з урахуванням синтезу мистецтв.
З-поміж усіх навчальних дисциплін суспільно-гуманітарного циклу чи не найпотужніший
інтеграційний потенціал має культурологія, яку образно можна назвати "філософією культури та
мистецтва"* (в широкому значенні цього поняття). Деякі вчені-культурологи основною функцією
культурфілософії вважають те, що вона лише "досліджує специфіку становлення культури, її сутність
і значення, а також особливості і закономірності культурно-історичного процесу", залишаючи поза
увагою її роль у становленні та розвитку культури і культурології [1: 166]. Таке визначення поняття
"Філософія культури", по суті, нічим не відрізняється від поняття "Теорія культури" [1: 153] та
поняття "Культурологія" [1: 83]. На наш погляд, таке визначення можна і доцільно дещо уточнити й
доповнити: філософія культури – це галузь філософії, що досліджує сутність і значення культури,
особливості та закономірності культурно-історичного процесу й позитивно впливає на розвиток
культури та культурології.
Чим можна аргументувати такий підхід до філософії культури?
По-перше, література, музика, живопис, архітектура, театр, кіно та інші види мистецтва
відзначаються близьким за значенням поліфункціональним характером, який, природно, притаманний
і культурології як науці. Основу функціональної моделі культурологічного циклу становлять такі
функції:
– пізнавально-інформативна;
– комунікативно-організаційна;
– освітня;
– світоглядно-виховна;
– особистісно-регулятивна;
– суспільно-інтегративна та інші. (Див. докладніше: [2: 32-39].
По-друге, близькими за сутністю є концептуальні засади літературно-мистецьких напрямів, шкіл і
течій, які періодично приходять на зміну одна одній, оновлюючи таким чином усі види мистецтва –
відповідно до соціальних потреб тієї чи іншої епохи. Бароко і класицизм, сентименталізм і
романтизм, реалізм і модернізм (зі своїми відгалуженнями і складниками) тією чи іншою мірою
позначилися на творчості митців різних часів і народів. Взаємозв’язки різних видів мистецтва, їх
дифузійний характер простежуються як в ефективній творчій співпраці митців (особливо поетів і
музикантів, письменників і художників, драматургів і діячів театру), так і в появі нових, оригінальних
жанрів синтетичного мистецтва.
По-третє, філософія культури як наукова основа культурології разом з духовними та
матеріальними її складниками в кожну історичну епоху визначає найвищі її істини й цінності. "За
первісної доби це був культ магії і тотемізму, за доби античності – культ правди, добра і краси, за
*

У цьому контексті вживання узагальнюючого, "об’єднуючого" терміна "мистецтво" доцільніше, ніж
класифікаційного, множинного терміна "мистецтва".
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Середньовіччя – культ фундаментальних світових релігій, за Відродження – культ природи та
людського духу в їх гармонії та взаємопереплетенні, за Нового часу – культ людського розуму й
освіти тощо" [2: 48].
Визначальною в культурології є її суспільно-інтегративна функція, оскільки вона найбільш
активно проявляється на різних рівнях, різних стадіях художньої творчості.
У широкому плані, як зазначає А.П. Могильний, суспільно-інтегративна функція культури
"здійснюється навіть на загальнопланетарному рівні, сприяючи усвідомленню людьми причетності до
загальнолюдської спільноти та загальнолюдської культури" [2: 38].
Переконливим аргументом щодо цього твердження є існування у світовому мистецтві так званих
"вічних" сюжетів, образів та мотивів, які упродовж історії залишаються планетарним надбанням, що
використовується митцями різних епох у формі запозичень та літературних обробок, що не знижує
національної собівартості та етнічної самобутності творів, у яких використано скарби невичерпного
загальнолюдського джерела. [Див. докладніше: 4: 72].
Оскільки літературні обробки, що становлять безмежний масив світової культури, зайняли чільне
місце і в літературі ХХ століття, яке пройшло під феноменом модернізму, ми розглянемо одну з
драматичних обробок, маючи на меті наступне:
1. З’ясувати роль особистості митця у модерністському оновленні художніх творів.
2. Розкрити синтетичний характер модерністського мистецтва.
Напевне, "Смерть доктора Фауста" бельгійського драматурга Мішеля де Гельдерода – одне з
найбільш переконливих свідчень вирішального впливу особистості автора драматичної обробки на
шляхи її жанротворення. Трагедією для мюзик-холу вважав Гельдерод свою обробку фаустівської
теми, створеної, за зізнанням автора, під глибоким впливом Гете. Та зразу ж з’ясуємо: не філософська
глибина гетевської трагедії, не прагнення німецького драматурга загострити загальнолюдські
онтологічні проблеми привабили Гельдерода. "Мене, – говорив драматург в одній із остендських
бесід, – вразив його (Гете – О.Н.) "Фауст"… Цей твір скорив мене своїм поетичним почуттям,
легкістю і природністю форми. Це саме вільний театр, який зневажає умовності." (Курсив мій –
О.Н.) [3: 611].
Своє ж ставлення до філософських, наукових та соціальних проблем і відкриттів Гельдерод
з’ясував досить відверто: "Я взагалі остерігаюсь спеціальних робіт і тікаю від учених томів, як від
чуми. Мені не знайомі ні філософи, ні соціологи, оскільки, на мою думку, драматург не повинен так
уже багато знати. Театр – мистецтво в першу чергу інтуїтивне… Драматург повинен жити
прозрінням, віддаючи інтелекту допоміжну роль…"(Курсив мій – О.Н.) [3: 609].
І якщо при цьому врахувати, що Гельдерод засвоїв основний урок великих драматургів
Відродження – нехтувати правилами і писати за власним уподобанням, не пристосовуючись до
поглядів аудиторії, – то виразно позначиться творча концепція вільного (наскільки це можливо в
суспільстві) художника.
Гадаємо, що й прояви екзистенціалізму в обробках Гельдерода пояснюються особливостями
обставин, у яких формувалась особистість драматурга. "В дитинстві, – згадував Гельдерод, – я був
надто чутливий до всього, що відбувалося довкола, чутливим і спостережливим – можливо, тому мені
й врізалось у пам’ять багато такого, чого інші діти просто не помітили б. Зовсім маленьким я
зіткнувся і з убранством смерті, а потім, коли вчився, слухав проповіді і був уражений деякими
церковними обрядами. Мені багато говорили про смерть, прокляття, спокуту, і від усього цього
повинно ж було щось залишитись. Додайте до цього, що в молодості я любив розглядати гравюри,
ходити в музеї, і ви зрозумієте те враження, яке справила на мене похмура пишність поховального
обряду, гірке відчуття тлінності і те, що один з персонажів Метерлінка називає "смутком усього
сущого" [3: 637-638].
Цілком зрозуміло, чому у вітчизняному літературознавстві тієї пори, коли особистість художника
визначалася перш за все ідейністю його творів, Мішелю де Гельдероду було вготовано тавро
анархіста, у творчості якого "дивовижно сплітаються різні форми модерністського мистецтва і
традиції ярмаркового театру ляльок" [5: 123-124].
Адже до недавнього часу методологічні заборони, точніше, ідеологічні табу, по суті, гальмували
розвиток теорії літератури і мистецтва, апріорі відкидаючи не лише нові напрями, що народжувались
у "буржуазному мистецтві", а навіть термінологічні утворення, що відображали сучасні творчі
процеси. Серед цього теоретичного "негативу" перебували й ті явища, без яких ніяк не обійтися при
об’єктивному дослідженні творчості Гельдерода: експресіонізм, авангардизм, сюрреалізм,
підсвідомість, психоаналіз тощо.
Проте історія переконує, що шляхи пошуків життєвої правди ніколи не були простими,
однозначними. Дійсність у всі часи (а в ХХ столітті особливо) була суперечливою, сповненою не
лише явних, але й прихованих соціальних конфліктів, і потребувала від художника (та й від
дослідника), крім таланту, ще й неабиякої винахідливості (а нерідко й парадоксальності) у виборі
засобів, за допомогою яких відкривається доступ до істини.
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Мішеля де Гельдерода "Смерть доктора Фауста")

У творчості Мішеля де Гельдерода з найбільшою повнотою віддзеркалюється як винахідливість
майстра, так і парадоксальність його творів, його думок і художніх прийомів. У душі драматурга
пробуджували відгук лише ті мотиви, які відповідали його характеру, його настроям, його способу
життя.
І хоч художник, по суті, розпочинав свій творчий шлях зі спроби створити експериментальний
театр (щоправда, без усякої надії на постановку, на глядача), та лише на цій підставі його ще аж ніяк
не можна віднести до категорії рафінованих модерністів – прихильників концепції духовного
аристократизму і творчої елітарності. Сутність "модерністського" начала в драматургії Гельдерода
можна зрозуміти з листа Томаса Манна, написаного одному зі своїх кореспондентів під час роботи
над романом "Йосиф та його брати". Німецький письменник слушно зазначив: "Страждання і
пригоди, що випали на долю європейського людства за останній час, викликали новий, особливої
сили інтерес до проблеми самої людини, до її сутності, її місця в космосі, її минулого, її
майбутнього, інтерес, який таким нагальним і всебічним ніколи раніше не був… У наявності,
особливо, напевне, у нас в Німеччині, нова, натхненна цим інтересом антропологія, своєрідне
пожвавлення в царині науки про стародавній світ, історію міфів та релігію, цікаві спроби
проникнути у первісну давність людства…Фізіогноміка, характерологія, вивчення експресивних
засобів оживились по-новому". (Курсив мій – О.Н.) [6: 471].
До речі, з цією думкою німецького письменника співзвучні й роздуми Гельдерода, який
стверджував: "Адже найважливіше в театрі зовсім не сценічна техніка, не пошук нових звучань,
небаченої жестикуляції чи ракурсу – а людина і людське. Основне – виразити людину свого часу, а
через неї і людину всіх часів" [3: 614].
Навіть погоджуючись зі співвітчизниками Гельдерода, які, досліджуючи його творчість, звертали
увагу на численні суперечності в його самоаналізі та самооцінках, не можна не відзначити, що своє
творче кредо драматург окреслив відверто й однозначно. А втім, і особистість драматурга, який навіть
для своїх сучасників був "невідомим, далеким і загадковим" [3: 581], доцільніше вивчати не за
словами, а за діяннями його.
І якщо в творчості Гельдерода ми й зустрічаємо ноти песимізму та відчаю, страх перед
прийдешнім, відчуття безутішної самотності і тугу за безнадійно втраченою вірою, то цей
ембріональний симбіоз модерністського мистецтва свідчить не стільки про стійку декадентську
концепцію драматурга, скільки про двоїстий, точніше сказати, нестійкий характер його світогляду,
про суперечливий характер естетичних принципів митця. На цьому, власне, перш за все позначились
особистісні риси Гельдерода, що сформувалися під впливом постійних фізичних і моральних
страждань, які прирікали його на самотність у дитинстві і в юності та на літературне
анахоретство у зрілі роки.
Несприйняття Гельдеродом модернізму як цілісної естетичної системи позначилось і на тому, що
п’єси, на яких викарбувався "згубний вплив" експресіоністського кіно, автор рішуче переробляв,
звільняючи їх "від маси випадкових деталей" і домагаючись довершеної цілісності.
У цьому зв’язку доречно, напевне, нагадати зізнання Гельдерода остендським співрозмовникам,
що лише одна з його п’єс збереглась "у первісному вигляді, позаяк не було аж ніякої можливості її
переробити, – це "Смерть доктора Фауста"… [3: 611].
Ця "трагедія для мюзик-холу, як я її охрестив, – говорив драматург, – була, очевидно, першим,
якщо не найглибшим, то щонайменше послідовним втіленням французькою мовою принципів
експресіонізму в театрі… Доводиться визнати, що це було і єдиною моєю заслугою, якщо не зважати
на те, що я знову воскресив традиційний образ Фауста" [3: 613].
Проте характер своєї обробки, на наш погляд, Гельдерод визначив надто поверхово і суб’єктивно,
коли стверджував: "Звісно, я дещо переінакшив німецьку фабулу – замість теми жалю за втраченим
життям, жадоби оновлення і перемін я розкриваю трагедію особистості. Мій Фауст вдивлявся в себе,
бажаючи зрозуміти, хто ж він такий насправді, в чому його дійсна сутність, адже до того він жив
умовним і надуманим життям. Він вирішує нарешті поводитись як звичайнісінька людина, стоячи
обома ногами на землі, а не лише дивлячись у стелю. У цьому й є початок його людської долі. Фауст
шукає самого себе і врешті-решт дійсно знаходить, але вже дивлячись у вічі смерті" [3: 613-614].
Насправді ж "Смерть доктора Фауста" і за формою, і за змістом настільки далека від "німецької
теми", що ми маємо всі підстави вважати її (як драматургічну обробку) літературною ремінісценцією
модерністського напряму.
Новаторство гельдеродівської "трагедії для мюзик-холу" проявляється у всьому: і в
оригінальному сюжеті, і в композиційному вирішенні авторського задуму, і у втіленні авторської
концепції буття, і в погляді на одвічну проблему: особистість і суспільне середовище – народ,
колектив, натовп.
У трагедії "Смерть доктора Фауста" "пошуки себе" здійснює не лише Фауст, але й усі інші
персонажі (та, напевне, й сам драматург), які як особистості "роздвоюються". Така двоїстість
зображена в експресіоністській манері: роздвоюється час (століття XVI – і століття ХХ);
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роздвоюється сцена (одна частина – для "представників" XVI століття, а друга – для персонажів ХХ
століття); роздвоюється психіка натовпу, тобто людей, які не мають спільних ідеалів та твердих
переконань. Уже в першій дії з лаконічною виразністю Гельдерод демонструє стадне шарахання
натовпу від конформізму до нонконформізму: гасла "хай живе!" сприймаються так само стадно і
сліпо, як і лозунги "геть!". Простежимо за цією сценою: "Пророк вривається в таверну з факелом у
руках і з виттям бігає поміж столиками. Він зодягнений у грубу хламиду, невмитий і непричесаний.
Здіймається гармидер. Відвідувачі в паніці зриваються з місць.
"Пророк. Лихо вам! Лихо! Завалиться великий Вавілон, спопелений небесним вогнем! Покайтесь!
Кінець світу! Збудеться пророцтво! Кінець світу близький! Бійтеся гніву Божого! Сатана серед вас!
Сатана серед вас!
Відвідувачі. Та заткнись ти!
– Геть його! Вишпурніть його!
– Хай живе кінець світу! Досить!
– Досить!
Пророк (з піною біля рота). Покайтесь, кажу вам! Лихо! Сатана серед нас! Виженіть сатану!
Вбийте сатану!
Відвідувачі. Ей, сатана, послухай-но його!
– Пророк-то не збрехав!
– Сатана серед нас!
– Хай живе пророк!
– Хай живе сатана!
– Ставлю десять франків на сатану!..
Жінка (у відчаї). А кінець світу? Я хочу кінець світу!
Відвідувачі. І правда! Нас обдурили!
– Вона має рацію. Подати сюди кінець світу!
– Свободу пророку!" [7: 21].
У такому екзальтованому, завороженому стані різноликий натовп із ХХ століття перебуває до
кінця дії. І хоч драматург запевнює глядача, що дія його обробки відбувається "у Фландрії, в одному
старовинному і сучасному місті, одночасно у XVI і XX століттях", несамовиті крики репродуктора,
жахливі повідомлення кіноекрана, стихія міської юрби з її жалюгідними забавами переконують, що
ці події (при всій їх сюрреальності) можуть відбуватися у будь-якому місті, де мистецтво реальних
та ірреальних жахів знеосіблює людей, доводить їх до нестями, до деградації.
Вірогідно, безликий репродуктор чи кіноекран у творенні мистецтва жаху мало чим відрізняються
від знеосібленого натовпу, від невмитого і непричесаного фанатика-пророка, від сухотного
закликальника, який щосили надривається на порозі кінотеатру. Їх "перегуки" у фабулі обробки –
один з прийомів Гельдерода у створенні саркастичної картини звичаїв, що побутують у "Фландрії
всіх часів". Зіставимо, для прикладу, декілька фрагментів:
"Репродуктор. Увага! Зіткнення двох експресів! Єдина жінка, яка вижила, стала співати гімни
прямо на місці катастрофи! Зараз сімнадцята година, тридцять хвилин. Тільки що в небі
помічено червону комету! Імператор обох Індій у припадку неврастенії проковтнув усі свої
алмази! Найкраща дівчина в світі, яку виявлено за результатами конкурсу, змогла дати
журналістам лише те, чого в неї не було!" [7: 16-17].
"Закликальник. Заходьте! Заходьте! Вільний вхід для всіх і кожної хвилини! Новий фільм!
Заходьте, і ви побачите найцікавіший фільм сучасності! Фатальні коханці! Супербойовик!
Трагічна історія кохання, приреченого до згину волею злої долі! Патетичний фільм!
Хвилюючий фільм! Ложі – п’ять франків! Партер – три франки!.. [7: 38].
"…Заходьте! Заходьте! Покарана добропорядність! Тріумфуюча розпуста! Видовище для
сімейних, вищою мірою повчальне!.." [7: 39].
"Заходьте! Побачите, куди заводять нерозумні бажання! Цей фільм навчить вас, що життя є вічне
оновлення, що жоден урок не йде на користь, а чому бути, того не минути!" [6: 40].
Не дивно, "що пришельці з XVI століття" не вважають, ніби люди ХХ століття стали кращими.
Диявомоториск уже без властивого йому саркастичного скептицизму, а швидше з якимось співчуттям
і жалобою говорить, звертаючись до закликальника:
"Який же я був дурний! Це ви, люди, живете безтурботно і безглуздо, як мошкара, і ніщо вас не
дивує і не бентежить. Ви завжди добираєте найбанальніше пояснення всьому живому, що
відбувається навіть у драмі вашого власного життя!" [7: 44].
На запитання Фауста, чим знамените ХХ століття, Диявомоториск відповідає з
"гельдеродівським" холоднувато-іронічним невдоволенням: "Хм! Це вік демократії" [7: 26].
Можна подумати, що невдоволення дійсністю було причиною того, що Гельдерод бачив лише
тіньовий бік демократії – "підозрілі привокзальні квартали". Насправді ж причини такого своєрідного
погляду на життя таїлися далеко не в тім. Значно важливішим, безумовно, є те, що драматург як
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особистість формувався на початку ХХ століття, коли мистецтво являло собою справжній колаж із
різноманітних напрямків, течій стилів, коли руйнувалися чіткі межі видів і жанрів. Соціально
обумовлена потреба в оновленні художніх засобів породжувала гостру жадобу оригінальності, ломки
усталених канонів, порушення "недоторканих" меж. Саме ці об’єктивні чинники перш за все
спонукали Гельдерода, як, власне, і багатьох інших художників, до прагнення "знайти себе", творити
власний світ образів, відшукати оригінальний спосіб самовираження. У цьому плані ми, безумовно,
можемо розглядати "Смерть доктора Фауста" не лише як устремління до самопізнання героя трагедії,
але й як прагнення драматурга до самовираження.
Уже в пролозі трагедії для мюзик-холу Фауст виражає не лише власні, а нерідко й авторські
судження:
"Фауст. Я надто самотній! В такій самотині закінчуєш тим, що наштовхуєшся сам на себе!.. Нема
нічого жахливішого! (Благально). Досить же! Спаліть цей ярмарок! Зітріть з лиця землі це місто! Все
фальшиве, все потребує виправлення! (Сідає). Як я стомився! Навіть смерть не обіцяє мені
відпочинку!.. Правду кажучи, я тут не на своєму місці..." [7: 9-11].
Порівняємо відчайдушні максими Фауста зі спокійними розмірковуваннями самого Гельдерода:
"Чи не помилився я планетою, побачивши світло на нашій Землі? Тут моя драма і ключ до всієї моєї
творчості" [3: 582].
Гельдерод не бачив нічого надприродного, сюрреалістичного у двоїстому характері особистості:
"Кожен може звідати тривогу і розгубленість на шляху до встановлення власної особистості.
Кожному доводиться колись подивитися у дзеркало і запитати себе, яке ж його справжнє обличчя.
Адже облич у нас багато, і вони часто міняються, отож, дещо упростивши, скажу, що іноді надто
складно зібрати їх у часі і звести воєдино, до якогось первісного обліку, що народився століття назад.
Ми не двоїсті, як іноді вважають, ми множинні, і в прагненні до єдності міститься одна з найглибше
схованих пристрастей людини" [3: 632-634].
Драму Фауста у своїй трагедії-обробці Гельдерод вбачав саме в цій "роздвоєності" особистості.
Згідно з авторським замислом, Фауст звик себе вважати вченим і шанованим мужем, який досяг
своєрідної досконалості, і в очах усіх наділеним максимумом доступних людині знань.
Та якось Фауст відкрив для себе, що він не вкладається в цей персонаж і за ним стоїть хтось
інший. Він прагне більше дізнатися про свого двійника, але з’ясовується, що той належить до іншого
століття. Тут зав’язка всієї драми…
Драма Фауста, оригінально інтерпретована обробником, визначає композицію і, водночас, жанр
"трагедії для мюзик-холу". Зважаючи на характер творчості Гельдерода та, зрештою, і на його
особистісні якості, відзначені глибоким песимізмом, можна було б появу і цього, на перший погляд,
незвичайного жанру драматургічних обробок – "трагедії для мюзик-холу" – пояснити неординарністю
характеру художника. Однак тут, очевидно, ми маємо справу швидше з тенденцією, ніж із
закономірністю. Ця концептуальна закономірність є властивою для всієї творчості митця, який у
процесі пошуку вільної форми театру створив такі різновиди жанрів "п’єс для читання", як драма
("Варавва", "Ескоріал", "Червона магія" і т.п.), фарс ("Фарс про Смерть, котра трохи не вмерла",
"Сорока на шибениці", "Витівки великого Мертвіарха" та ін.), мораліте ("Сліпці"), містерії
("Містерія про пристрасті господні", "Спокуса святого Антонія", "Про сатану, який проповідував
чудеса" та ін.), трагедія-буфф ("Поминки в пеклі") тощо.
Таке жанрове багатство творчості Гельдерода (і перш за все його драм-обробок) пояснюється тим,
що основою вільного театру драматург вважав його демократизм.
Безперечно, створюючи "Смерть доктора Фауста", Гельдерод залишився песимістом і насправді
віддавав перевагу реаліям свого часу, а не "Фландрії всіх часів". Проте для сценічного втілення в
обробці взагалі невеселої історії обрав "веселу" форму. Зрозуміло, веселу настільки, наскільки
пристойності дозволяють сприймати жахливі і трагічні картини життя.
Тут, напевне, не можна не погодитись із думкою Л. Андреєва, який зауважує, що у "веселому
фарсі", в "трагедії для мюзик-холу" відчувається не хвороблива декадентська основа, а здорова,
народна. "Поєднавши XVI і ХХ століття, – стверджує Л. Андреєв, – Гельдерод створив умови для
дійсно смішного, потішного видовища. І всю п’єсу можна прочитати – а краще подивитись – як
ярмаркову виставу, яка йде на майдані всім на втіху і в різноманітній палітрі якої переважають
фарсові відтінки, всі персонажі сприймаються як ляльки, як чергові маски Гельдерода" [8: 669].
Елементи клоунади, блазенства є неодмінними складовими поетики Гельдерода, що вирізняється
розкішною композицією, яку формує й довершує "живе слово", живописність образу, музикальність
дійства, імпровізація та пластичність.
В обробці "Смерть доктора Фауста" блазенське начало проявляється не лише в діях традиційно
потішних масок, але, мабуть, чи не в усіх образах твору, не виключаючи трагічних. Так, уже в пролозі
Фауст справляє враження клоуна, якого (зрозуміло, волею автора) випустили на сцену в трагедійній
ролі. Це позначається навіть на його мові: Фауст говорить то благально, то розлючено, то
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монотонно, то пригнічено, і знову – благально, здивовано, тужно, довірливо. І протягом усього
дійства він залишається смішним, жалюгідним і – нікчемним.
Схожим на клоуна є й актор, який грає роль сатани і демонструє сонним глядачам усілякі рухи
тіла, палаючі зіниці і зростаючі поривання. Роздвоюючись, втративши себе реально, актор продовжує
сатаніти до кінця першої дії, як пересічний блазень.
Та чи не найяскравіше характеризують самобутню поетику оригінального жанру обробки
авторські тексти в "Смерті доктора Фауста", які є, по суті, невеликими, але сповненими динамізму й
експресивності авторськими монологами в прозі або самодостатніми драматичними картинами,
сповненими експресії, своєрідним віддзеркаленням складної епохи.
Відомо, що драматична проза Гельдерода надто живописна і здатна, як справжній живопис,
втілювати функціональні замисли художника.
У першій дії декілька таких авторських текстів. Один з них являє собою вражаючу картину
ірреальності, яка повинна (за задумом "ілюзіоніста" Диявомоториска) "проілюструвати" "міжнародні
плітки", що ними отруював глядачів репродуктор.
Вільне слово драматурга досить виразно звучить і в сцені вигнання пророка:
"Диявомоториск прослизає поміж ногами пророка, той простягнувся на підлозі, Сатана
струснув його. Пророк піднімається, його хламида залишається на підлозі. На ньому корсет і жіночі
панталони. Сміх, улюлюкання. Входить здоровенний поліцейський, кидається на пророка і починає
його лупцювати. Нокаут. Поліцейський бере свою жертву на плечі і тікає" [7: 21].
Авторський текст невпинно розростається в картині "Кінець світу" у "постановці"
Диявомоториска "на вимогу глядачів": "Раптова темрява. Безладно розсіюються промені
прожекторів. Знову проноситься червона комета. Вітер. Град. Завивання. Тріск вертушок. Тиша.
Знову повна темрява. Над сценою виникає світляна вивіска:
ЗДАЄТЬСЯ ВНАЙМИ АБО ПРОДАЄТЬСЯ ВСЕСВІТ!
Вивіска гасне. Поступово знову засвічуються лампи. Таверна. Відвідувачі, спантеличені до
безтямності, позастигали у найрізноманітніших позах. Вони отямляться від цієї летаргії лише під
кінець дії. Диявомоториск, стоячи на столі, милується своєю роботою і скручує цигарку. Завіса
опускається, але дія припиняється ненадовго. Звучить музика. Квартет виконує старовинну арію в
мінорі, він повторює її декілька разів протягом наступного епізоду…
Заключне дійство трагедії для мюзик-холу "Смерть доктора Фауста" відбувається одночасно на
обох половинах розділеної сцени, що дає змогу авторові максимально ущільнити кульмінацію й
розв’язку сюжету, наповнити їх не лише діалогами героїв, доведених до відчаю сатанинською
плутаниною, але й багатством авторського тексту, яким майстерно змальовуються масові сцени,
пантоміма, кадри кіноекрану, смерть з величезною косою в руках, нарешті, оркестр, що виконує
траурний марш у швидкому, інфернально-молодецькому темпі, в стилі Офенбаха. Дія доводиться до
фантастичного гротеску, до загостреної емоційності, притаманних одному з найбільш
оригінальних жанрів "вільної драми" за Гельдеродом.
Однак, попри удавану довільність, навіть хаотичність у застосуванні й розміщенні згаданих
елементів жанротворення, в мозаїці модерністської "трагедії для мюзик-холу" нема, на нашу думку,
нічого випадкового, неконструктивного. Весь "будівельний матеріал" автор добирає відповідно до
особистого розуміння природи нової жанрової моделі. Власне кажучи, запаси жанротворчого
матеріалу у Гельдерода, як, зрештою, і в кожного драматурга-обробника, і становлять його творчу
скарбницю, розмаїття його художньої майстерності. У процесі творення різних жанрів завдання
полягає лише в тім, щоб з усього арсеналу засобів відібрати найбільш необхідні для нової конструкції
і скомпонувати їх відповідним чином – за законами жанру.
Потяг до театру маріонеток, спробу їх реставрації і зображення драматург пов'язував з любов’ю до
національної, прабатьківської старовини, до народних, фольклорних традицій. Наявність же
своєрідної музичної організації у своїх драматургічних обробках Гельдерод пояснював так: "Численні
мої твори зразу ж народжувалися зі своєю музичною темою. Я й сам нерідко дивувався, коли мене
невідступно переслідували одні й ті ж мотиви, поки робота над деякими п’єсами не підходила до
кінця. Є немало прикладів того. Створення першого до деякої міри значного твору – "Смерть доктора
Фауста" – пов’язане для мене з мелодією шарманки, що грала під вікнами щось на кшталт рейнського
танцю. Хоч така мелодія і не завжди визначає звукову тканину моїх п’єс, вона незмінно служить
підмогою в роботі. Бувало так, що варто було мені посеред дня почути оркестріон, який повільно
пробуджувався і ніби починав дихати…як я стрімголов кидався до незавершеної п’єси. Музика несла
мене, ніби вода з раптово відкритого шлюзу.
Нерідко я вставляв у свої п’єси наспіви та пісні, і щоразу це було необхідністю, а не забаганкою.
Можу зіслатися на "Витівку Великого Мертвіарха", "Мадмуазель Іаір", де актори співають зі сцени, –
я чув, як вони з’влялись, і заодно починав наспівувати їх тужливі пісні, мелодії яких мені траплялось
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складати самому. Можливо, дещо сумбурні, вони щоразу виявлялись на своєму місці і переплітались
зі словесною канвою п’єси" [3: 591-592].
Далеко не випадковим елементом жанротворення була, як відзначено літературознавцями,
живописність драматургії Гельдерода. У цьому, безперечно, позначилася традиція старого
фламандського живопису, який, за твердженням самого Гельдерода, по суті, й привів його до театру.
Зокрема, драматург зізнався, що драма "Ескоріал" виникла із враження від полотен іспанських та
фламандських художників. Так само можна стверджувати, що "Сорока на шибениці" – то фарс за
мотивами Брейгеля. "Сліпці" – мораліте за Брейгелем. Пантоміма "Остендські маски" ніби списана з
полотен Енсора. Тут, власне, має місце міжродова дифузія – явище надто цікаве тим, що вказує на
очевидну можливість літературних обробок, в основі яких є різні роди мистецтв.
Однак зауважимо, що, виявляючи в драматичних обробках Мішеля де Гельдерода (в тому числі в
"Смерті доктора Фауста") очевидні екзистенціалістичні елементи жанротворення, ми не схильні
відносити неповторне драматичне надбання цього самобутнього франко-бельгійського письменника
до якоїсь однієї, чітко означеної літературної течії. Очевидно, надто вузькими для Гельдерода були
рамки тих художніх стилів, напрямів, течій, які так бурхливо множились і розвивалися на рубежі ХІХ
і ХХ століть, і так швидко вичерпували себе у безпліднім змаганні за обособлене право на художню
істину, за пріоритетність стосовно інших художніх шкіл, концепцій та угруповань.
Коли життя – суспільний фарс, то, вірогідно, театр масок і є найбільш доцільною, довершеною і
витонченою формою віддзеркалення такого життя в мистецтві. Бо як же інакше вирвати з темряви
соціального буття уламки реальності, як висвітлити людські долі, картини і проблеми, якщо не
словами-блискавками, що є такими характерними для драматургії Гельдерода: " Темне місто…
Натовп… Сморід…Машини… Пісуари… Маски, і того гірше – людські обличчя… Контори…
Крамниці… Шпигуни…" [8: 673].
Це вже не мозаїка жанру, а мозаїка дійсності. Жорстка, експресивна.
"Все жорстоке" – так рішуче і гірко прозвучав вирок, винесений автором суспільству. І в
поєдинку з цією жорсткістю Мішель де Гельдерод визнавав лише єдину силу, єдину зброю – грізний
сміх, кинутий на підмостки сцени театру абсурду чи на міський майдан, на якому відбувається
модерністське дійство, що називається життям.
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Новобранец Е.Б. Синтез искусств как доминанта культуры модернизма (по трагедии для мюзикхолла Мишеля де Гельдерода "Смерть доктора Фауста").
На специфическом примере типичной драмы-обработки в статье раскрыт синтетический характер
модернистского искусства и выяснено значение личности художника в обновлении и актуализации
заимствованных сюжетов. Рассмотрены различные структурные типы интеграции родственных
искусств.
Novobranets O.B. The Synthesis of Arts as the Dominating Idea of Modernism (based on the tragedy by
Michel de Gyulderod "The Death of Doctor Faust" written for a musical).
The paper shows the synthetic character of Modernism as a specific example of a typical drama treatment.
The role of a literary artist personality in renovation and actualization of some adopted plot has been
revealed. Various structure types of related arts integration have been considered.
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ПОЛІКУЛЬТУРНИЙ ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
У статті розглянуто сучасні підходи у педагогічній літературі щодо підготовки майбутніх учителів
до полікультурної міжособистісної взаємодії. Проаналізовано основні складові професійної
підготовки: мотиваційно-цільовий, змістово-операційний, результативний.
У нових соціально-педагогічних умовах потрібен учитель, який є активним суб'єктом
продуктивної педагогічної діяльності, а не тільки носієм сукупності наукових знань і способів їх
передачі. Суспільство чекає вчителя з новим світоглядом, який володіє сучасними розвиваючими
технологіями, готовий до інноваційної діяльності, до постійного педагогічного пошуку, завдяки
якому і стає можливим творчий навчально-виховний процес у школі.
Аналіз літератури показав, що проблема професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців –
одна з найважливіших у педагогічній науці. Свідченням цьому можуть служити численні та
різноаспектні дослідження О.А. Абдулліної, С.І. Архангельського, Л.Г. Вяткіна, І.А. Зязюна,
В.Г. Кременя, В.А. Кан-Каліка, Н.В. Кузьміної, Н.Г. Ничкало, Г.К. Паринової, І.П. Раченко,
С.О. Сисоєвої, В.О. Сластьоніна, А.І. Щербакова та ін.
Мета нашого дослідження полягає в тому, щоб визначити особливості полікультурного змісту
професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя.
У педагогічній науці склалися різні підходи до визначення сутності професійної підготовки
студентів, але загальним, об'єднуючим є розуміння її як цілеспрямованого педагогічного процесу.
Концептуальне обґрунтування цієї проблеми ми знаходимо в працях О.А. Абдулліної, яка наголошує
на тому, що професійна підготовка майбутніх учителів має бути спрямована на озброєння їх
глибокими і всебічними знаннями й уміннями зі своєї спеціальності, знанням змісту і методів науки, а
так само практичними уміннями [1: 24].
У своїх дослідженнях з питань професійної підготовки студентів В.О. Сластьонін також
наголошує на необхідності формування у студентів теоретичних знань в обсязі "достатньому і
необхідному для того, щоб випускник педагогічного вузу, засвоївши їх, міг: а) будувати свою
професійну діяльність на високому науково-педагогічному рівні; б) самостійно вивчати, описувати і
пояснювати реальні педагогічні явища, приймати обґрунтовані професійні рішення; в) самостійно
добувати науково-педагогічні знання, вміло і швидко орієнтуватися в потоці інформації, що
надходить" [2: 66].
Зростання інтересу до цієї проблеми в останні роки свідчить про актуальність і своєчасність
звертання до неї. У сучасній педагогічній науці вивчаються різні її аспекти: зміст і сутність
професійної підготовки (В.І. Андрєєв, А.М. Бойко, Н.М. Боритко, О.А. Дубасенюк, Р.П. Скульський
та ін.); її особливості (Г.П. Васянович, А.О. Вербицький, С.М. Годнік, Н.Б. Крилова, М.П. Лещенко та
ін.); види підготовки (С.У.Гончаренко, О.В. Мудрик, Н.К. Сергєєв та ін.); спрямованості
(М.Н. Бурмистрова, А.В. Хутірський, В.О. Якунін та ін.).
Вивчення педагогічної літератури з досліджуваної проблеми показує, що авторами представлена
досить розгорнута програма професійної підготовки студентів, яка сприяє більш глибокому
проникненню в її сутність: професійну підготовку Б.Ф. Райський пов'язує з оволодінням студентами
великого обсягу знань, Г.П. Васянович, М.П. Лещенко бачать у ній процес збагачення професійними
й особистісними якостями, С.О. Сисоєва доповнює зміст творчою-експериментальною підготовкою,
Н.В. Кузьміна звертає увагу на культуру педагогічного спілкування, що є складовою частиною
взаємодії її суб'єктів, Є.С. Барбіна − на формування професійної майстерності, Н.В. Кичук − на
саморозвиток особистості студентів, М.Н. Бурмистрова, Г.К. Паринова – на продуктивний аспект
підготовки. Привертає до себе увагу той факт, що аспект полікультурності і полікультурної
міжособистісної взаємодії у підготовці майбутнього вчителя розглянутий явно недостатньо, він
тільки позначений.
Сама категорія полікультурної освіти визначається різними авторами по-різному (О.В. Дубовик,
В.С. Болгаріна, І.Ф. Лощенова, О.В. Сухомлинська та ін.), однак вони можуть бути використані для
виділення ключових ідей професійно-педагогічної підготовки до полікультурної міжособистісної
взаємодії (ПМВ):
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підготовка до ПМВ – новий спосіб теоретичної концептуалізації і практичної
організації педагогічних процесів на основі цінностей рівноправного діалогу, взаємної поваги і
ненасильства між індивідуальними і колективними суб'єктами;
підготовка з позицій полікультурності – активне соціально-педагогічне середовище,
що припускає одночасне існування декількох ціннісних і цільових основ та перспектив, доступних
кожному суб'єкту виховного простору, а також діалог між ними;
підготовка з позицій полікультурності припускає таку її організацію, яка заснована на
пріоритеті соціально-ціннісних форм змісту, засобах їх постійного діалогу і забезпечена
демократичними механізмами вироблення і реалізації рішень.
У рамках дослідження особливого значення набуває вивчення компонентів професійнопедагогічної підготовки студентів. Вона, як і будь-яка інша, містить у собі безліч компонентів і
обов'язково повинна враховувати багатофункціональність взаємодії її суб'єктів.
У своїх роботах В.П. Андрущенко, С.В. Кульневич, Є.В. Бондаревська виділяють такі компоненти
педагогічної підготовки, як: 1) формування діалектико-матеріалістичного світогляду, моральної
вихованості, соціальної активності; 2) загальна педагогічна і психологічна підготовка, що включає
знання закономірностей виховного процесу, цілей, методів, засобів і організаційних форм навчання та
виховання, глибоке розуміння учнів і виховуючого середовища, здатність здійснювати комплексний
підхід до виховання, оволодіння педагогічними вміннями, зокрема вміннями проектувати й
аналізувати результати своєї педагогічної діяльності, професійно оцінювати застосовувані засоби і
знаходити їх оптимальні поєднання; 3) спеціальна підготовка, тобто підготовка до навчальновиховної роботи з предмета; 4) підготовка до роботи класного керівника, до роботи з дитячими
громадськими організаціями; 5) формування вмінь та навичок суспільно-політичної і культосвітньої
роботи серед населення; 6) підготовка до здійснення елементів наукового дослідження у процесі
педагогічної діяльності, до пошуку найбільш ефективних способів навчання і виховання на основі
впровадження в навчально-виховний процес досягнень передового досвіду і педагогічної науки [3:
84]. В основі виділення представлених компонентів, як видно, лежать різні види підготовки.
Проведений теоретичний аналіз (Н.В. Абашкіна, І.Д. Бех, І.А. Зязюн, Л.В. Кондрашова,
Н.В. Кузьміна, Л.П. Пуховська) дозволив виділити поелементний склад професійної підготовки
майбутніх фахівців. На основі сучасних даних філософських, психологічних, педагогічних та інших
наук було виділено мотиваційно-цільовий, змістовно-операційний і оцінно-результативний елементи
професійної підготовки студентів, а також отримано необхідний матеріал для повного розуміння
сутності кожного елемента – складові підготовки, що у подальшому дозволило ефективно оцінити
досліджуване явище – взаємодію суб'єктів професійної підготовки майбутніх фахівців. Проаналізуємо
докладніше кожен елемент.
Мотиваційно-цільовий елемент професійної підготовки майбутніх фахівців. Мета професійної
підготовки студентів визначає специфіку всіх її елементів, вона збагачує її зміст і робить особливо
ціннісно значимим її результат, що виражається у підвищенні рівня полікультурної взаємодії суб'єктів
професійної підготовки. Специфіка мети такої підготовки студентів припускає особливу взаємодію і
взаємовплив педагога і студента: з одного боку, це мета, яку визначено педагогом, – підвищити
самостійність майбутніх учителів, їхню конкурентноздатність, професіоналізм, допомогти конкретній
особистості в її полікультурній взаємодії в соціумі [4: 9-10]; з іншого боку, це мета, що стоїть перед
студентом, – активно включитися в професійну діяльність, опанувати відповідними знаннями,
вміннями, навичками і досвідом, свідомо розвивати в собі такі позитивні якості особистості, як
працьовитість, організованість, ініціативу, силу волі, дисциплінованість, акуратність, активність,
цілеспрямованість, творчий підхід до справи, самостійність мислення. Вважаємо за необхідне
підкреслити те, що суб'єкти професійної підготовки прагнуть не тільки включитися у навчальний
процес, але й організувати міжкультурну взаємодію, щоб це позитивно вплинуло на процес
становлення майбутнього фахівця.
Аналіз літератури з проблеми [5; 6: 201-209] дозволив визначити часткові цілі, що відповідають
кожному з виділених нами провідних видів професійної підготовки:
- мета пізнавально-пошукового виду підготовки – пошук інформації, необхідної в
самостійній діяльності для одержання творчого продукту, знайомство з основними принципами її
відбору й обробки, пошук шляхів інноваційних ідей та їх наукового обґрунтування, використання
наявного і набуття нового досвіду полікультурної взаємодії;
- мета дієво-практичного виду підготовки – практичне цілеспрямоване оволодіння
вміннями і навичками міжкультурної взаємодії, а також інноваційним досвідом продуктивної
самостійної діяльності, необхідними для одержання творчого продукту;
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- мета продуктивно-творчого виду підготовки – цілеспрямоване формування досвіду
полікультурної взаємодії, що включає систематизацію й узагальнення раніше засвоєних знань,
умінь, навичок, пошук оригінального нестандартного рішення завдань, які виникають у процесі
міжкультурної взаємодії, що вимагає винахідливості й інтуїції, отримання внутрішнього і
зовнішнього продукту.
Усі часткові цілі професійної підготовки суб'єктів взаємопов’язані між собою. Їх взаємозв'язок
виражається в єдності об'єктивних і суб'єктивних характерних рис.
Наповняючи мету полікультурним змістом, можна стверджувати, що професійна підготовка
переслідує цілий ряд специфічних цілей, частина з яких відповідає вимогам особистісно орієнтованої
освіти, а частина являє собою цілком оригінальні установки. Зокрема, цілями такої підготовки є:
розвиток міжкультурної компетентності в кожного суб'єкта професійної підготовки –
представника тієї або іншої культури (формування образу своєї культури, її основних цінностей,
вироблення рефлексивного відношення до культурних феноменів та ін.);
формування позитивних "Я- і Ми-концепцій" у всіх суб'єктів професійної підготовки;
формування цінностей полікультурного суспільства і полікультурної компетентності
(ціннісного відношення, вмінь і реального досвіду взаємодії з представниками інших культур,
обміну цінностями, ідеями і встановлення рівноправних відносин);
досягнення оптимальних для кожного індивіда та його культурної ідентичності
результатів, а також оптимального розвитку й інтеграції культури в цілому в процесі професійної
підготовки;
формування перспективи існування і взаємодії різних культур у процесі професійної
підготовки;
набуття досвіду міжкультурної комунікації (у тому числі подолання міжкультурних
протиріч і конфліктів) як основа визначення успішних життєвих і професійних стратегій.
У структурі діяльності мотив, що виникає на основі потреби, випливає з мети і тісно з нею
зв'язаний [6: 191-195]. Забезпечення тісного взаємозв'язку мети і мотиву є необхідною передумовою
для успішної реалізації професійної підготовки студентів у цілому, а також підготовки до
полікультурної міжособистісної взаємодії.
Вивчення психолого-педагогічної літератури засвідчило, що дослідники розділяють мотивацію на
зовнішню і внутрішню (В.Г. Агєєв, Л.І. Божович, О.О. Леонтьєв та ін.), маючи на увазі джерело
спонукання.
Зовнішня мотивація містить у собі мотиви, пов'язані з потребою в нових враженнях, активною
допитливістю, дослідницьким інтересом до нової інформації.
Внутрішню мотивацію визначають мотиви, виражені у формі запитів, пов'язаних із прагненням до
самоствердження, до творчого саморозвитку, самореалізації своїх здібностей через активну участь
студентів у самостійній діяльності.
Безумовно, внутрішня і зовнішня мотивація взаємозалежні і взаємозамінні, і саме їхній синтез
будемо надалі розглядати як продуктивну мотивацію.
Важливо відзначити, що мотивація має властивість динамічності, і це спричиняє зміну одного
ведучого мотиву іншим у процесі цієї підготовки, згоди в полікультурному суспільстві .
Змістово-операційний елемент професійної підготовки. Розвиток мотиваційної сфери
студентів, як показує аналіз наукової літератури, взаємозалежний зі змістом, через який він і
здійснюється.
Зміст професійної підготовки студентів пов'язаний не тільки із систематизацією й узагальненням
раніше засвоєного матеріалу з полікультурної взаємодії, а також з пошуком нестандартних рішень
проблеми, теоретичною розробкою і створенням власного творчого продукту з наступним публічним
захистом.
Наступною складовою професійної підготовки є уміння (обов'язковий елемент, так званий у
педагогіці інструментарій діяльності, за допомогою якого відбуваються дії) [7]. Наявність операцій –
уміння вкрай необхідні для того, щоб міжкультурна взаємодія відбулася, без них неможливо
вирішувати поставлені завдання.
Крім того, професійна підготовка студентів сприяє розвитку вмінь набуття інформації і швидкого
орієнтування в її великому потоці, а також умінь виділяти найбільш цінне, умінь порівнювати,
зіставляти отримані знання, тобто вмінь, що сприяють одержанню продукту взаємодії.
Професійна підготовка студентів дозволяє, крім названих вище дій, також виділити уміння
реалізувати на практиці отримані теоретичні знання, вміння їх комбінувати, використовувати
комплексно, систематизувати й узагальнювати раніше засвоєні способи дії, вміння здобувати навички
і досвід самостійного рішення проблем, що виникають у полікультурній взаємодії.
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Продуктивно-творча професійна підготовка студентів пов’язана з уміннями розробляти і
конструювати творчі ідеї; вміннями вибирати з них найбільш значущі; вміннями реалізовувати
елементи творчості у взаємодії з наступною самооцінкою.
Завершується професійна підготовка, як і будь-яка інша діяльність, результатом. За її
результатами ми можемо перевірити правильність та ефективність поставленої мети саме в результаті
узгодження мети, мотивів, предметних дій, операцій, здібностей і можливостей особистості. Цілісна
характеристика професійної підготовки потребує звернення до продуктивного підходу.
Відповідно до специфіки продуктивного підходу результатом професійної підготовки є
внутрішній або зовнішній продукт.
Продуктом (результатом) пізнавально-пошукової професійної підготовки є самостійне оволодіння
студентами методами наукового дослідження, пошук інноваційних ідей, ступінь самостійного
засвоєння нового матеріалу, якість отриманих знань.
При характеристиці продукту такого виду підготовки використовується: тестування (на основі
програм, створених самостійно студентами), індивідуальна бесіда, що дозволяє визначити щире
відношення студента до досліджуваної проблеми, виявити можливі причини труднощів, що
виникають, і розробити програму з їх подолання, рефлексія, що дозволяє студентам охарактеризувати
з свого боку якість продукту (результату), вносити необхідні корективи в індивідуальні плани
навчання полікультурної взаємодії.
Продуктом і результатом дієво-практичної професійної підготовки студентів є досвід
самостійного використання теоретичних знань на практиці, використання у своїй роботі елементів
дослідницької і творчої діяльності, навички позитивного спілкування і взаємодії з колегами по роботі
і викладачами.
Важливою у цьому напрямі є організація творчих практичних робіт з індивідуальних карток,
тематичного тестування, індивідуальних бесід студентів з викладачем.
Продуктивно-творча підготовка студентів є пріоритетною у навчальному процесі, тому що саме на
цьому етапі відбувається практична реалізація проектів створення власних творчих продуктів.
При цьому необхідним є проведення презентацій, заліків, на яких студенти представляють свої
творчі доробки та проекти, доводять актуальність обраної ними теми дослідження, діляться своїми
висновками і зауваженнями з проведеної роботи, підводять підсумки досягнення поставлених цілей,
аналізують причини можливих невдач у полікультурній взаємодії.
Як уже відзначалося вище, відповідно до специфіки продуктивного підходу, результат кожного
виду професійної підготовки студентів фіксується в характеристиці, яку складають спільно викладач
зі студентом. Характеристика заноситься в індивідуальний план навчання студента, і за її змістом
робиться висновок про отриманий результат (продукті) діяльності студента.
Проведений аналіз дозволяє простежити певні тенденції: зміни одного з елементів професійної
підготовки студентів спричиняє зміни у всіх інших елементах, тобто професійна підготовка студентів
характеризується взаємозв'язком її елементів, що виключає можливість розриву структурних
елементів і підкреслює головну ознаку системи професійної підготовки студентів – її цілісність.
Аналіз, осмислення та систематизація зібраного матеріалу дозволяють розглянути професійну
підготовку студентів з позицій полікультурного підходу як процес, що включає мотиваційноцільовий, змістово-операційний та оцінно-результативний елементи, а також її суб'єктів, що,
вступаючи в полікультурну міжособистісну взаємодію, досягають гуманізації відносин між людьми,
підвищують культурну ідентифікацію кожної особистості, залучають її до міжкультурного життя,
розвивають інтеркультурну комунікацію.
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Якса Н.В. Поликультурное содержание педагогической подготовки будущего учителя.
В статье рассматриваются современные подходы в педагогической литературе относительно
подготовки будущих учителей к поликультурному межличностному взаимодействию.
Проанализированы основные составные профессиональной подготовки: мотивационно-целевой,
содержательно-операционный, результативный
Nataliya Yaksa. Polycultural content of prospective teacher pedagogical preparation.
The article deals with modern approaches in pedagogical literature to the content of preparation of
prospective teachers for the polycultural individual interaction. The main components of professional
preparation such as motive-goal, content-operational and result are analysed.
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Дисертація присвячена проблемі особистісних детермінант успішної професійної підготовки
майбутніх підприємців. Як провідну особистісну детермінанту успішної професійної підготовки
майбутніх підприємців розглянуто особистісно-професійну суб’єктність як інтегральну якість
особистості майбутнього підприємця, що визначає його спроможність до самодетермінації та
здійснення функцій економічного самоконтролю у підприємництві. Розкрито специфіку і структуру
суб’єктності майбутнього підприємця, визначено критерії діагностування, рівні та динаміку
становлення особистісної суб’єктності упродовж професійної підготовки; розроблено модель
розвитку особистісних детермінант успішної професійної підготовки майбутніх підприємців на
основі розвитку структурно-динамічного та етико-смислового змісту характеристик особистіснопрофесійної суб’єктності та апробовано систему практичної роботи, яка може бути використана у
навчально-виховному процесі при підготовці майбутніх підприємців.
Одержані результати дозволяють рекомендувати навчальним закладам уведення до навчальних
планів підготовки майбутніх підприємців спецкурс з розвитку особистісних детермінант успішної
діяльності майбутніх спеціалістів.

276

ЗМІСТ
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ .............................................................................................................................3
С.М. Гуменюк. Витоки традиційної духовності у контексті острозького книжництва:
неоплатонізм чи християнська апологетика?..........................................................................................3
І.В. Глухоман Мова як предмет філософської рефлексії.........................................................................9
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ.............................................................................................................................13
І.А. Зязюн. Філософія педагогічної якості в системі неперервної освіти.............................................13
В.І. Завіна. Теоретичні основи розробки системи формування пізнавально-інтелектуальної
компетентності майбутніх учителів початкових класів ......................................................................19
Д.С. Мазоха. Інноваційні технології формування професіоналізму вчителя
в системі безперервної освіти.................................................................................................................23
Б.М. Ляшенко, Н.Б. Чорней. Електронні презентації Microsoft Power Point у навчальному
процесі......................................................................................................................................................27
О.М. Галус. Деякі аспекти професійної адаптації студентів вузу в контексті концепції
неперервної освіти...................................................................................................................................31
О.А. Лавріненко. Формування педагогічної майстерності вчителя в Ніжинському
історико-філологічному інституті князя Безбородька (1875 – 1882 рр.) .............................................35
Л.Я. Бірюк. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових
класів (за кредитно-модульною системою) ............................................................................................38
В.М. Павченко. Адаптація студентства в умовах ліберальної трансформації українського
сьогодення ................................................................................................................................................41
А.А. Сбруєва. Теоретичні підходи до оцінки ефективності освітніх реформ (з досвіду
порівняльно-педагогічних досліджень)....................................................................................................44
Н.А. Сейко. Етнічні громади київського учбового округу та їх доброчинна діяльність (на
прикладі німецької національної меншини) .............................................................................................50
О.М. Спірін. Характерні дидактичні вимоги до форм навчання
за кредитними технологіями...................................................................................................................53
І.В. Самойлюкевич. Неперервний професійний розвиток: фактори і форми .......................................59
О.Є. Антонова. Розвиток обдарованості майбутнього вчителя засобами
загальноуніверситетського центру роботи з обдарованою студентською молоддю ..........................62
С.П. Семенець. Система розвивального навчання в контексті сучасної концепції розвитку
освіти.......................................................................................................................................................65
І.В. Соколова, О.Б. Проценко. Структура та зміст білінгвальної методичної компетенції
майбутніх вчителів іноземних мов..........................................................................................................69
В.М Чайка. Дидактико-технологічні знання і вміння в системі підготовки вчителя до
здійснення саморегуляції педагогічної діяльності...................................................................................73
І.М. Шоробура. Розвиток української географічної науки (початок ХХ століття) ............................77
О.М. Семеног. Наукові конференції як засіб удосконалення професійної компетенції
майбутніх учителів-словесників..............................................................................................................81
В.І. Тернопільська. Соціальний розвиток школяра як основа виховання соціальнокомунікативної культури ........................................................................................................................85
І.П. Ящук. Оволодіння студентами виховною діяльністю в процесі професійного
становлення майбутнього вчителя.........................................................................................................88
О.І. Гура. Сутність професійної компетентності викладача ВНЗ.......................................................91
І.О. Білецька. Формування у майбутніх педагогів досвіду застосування моральних задач у
вихованні школярів...................................................................................................................................95
В.А. Ковальчук. Виховні системи загальноосвітньої школи: сутність, структура,
функціонування ........................................................................................................................................98

Н.В. Дупак. Науково-методичне забезпечення стандартизації професійної освіти
(зарубіжний досвід)............................................................................................................................... 101
В.Ю. Арешонков. Модель удосконалення педагогічної самоорганізації вчителів на основі
компетентнісного підходу.................................................................................................................... 106
О.С. Березюк. Національний компонент в освітньо-виховних системах навчальних установ........... 109
В.М. Єремеєва. Історичний аспект проблеми індивідуалізації навчання у
зарубіжній педагогіці............................................................................................................................ 113
О.А. Павлик. Інтерактивні технології в підготовці вчителя-словесника........................................... 116
Л.І. Зязюн. Підготовка молоді до самоосвіти у педагогічних персоналізованих ательє
Франції................................................................................................................................................... 119
О.С. Заблоцька. Предметні компетенції з хімії у вищій екологічній освіті........................................ 124
Н.С. Тимощук. Інноваційні технології підготовки майбутнього педагога до особистісно
орієнтованого виховання учнівської молоді.......................................................................................... 129
І.М. Шевчук. Підготовка вчителя до формування особистісного
самоствердження старшокласників .................................................................................................... 133
Л.В. Корінна. Історико-педагогічна проблема формування громадянських
цінностей старшокласників.................................................................................................................. 136
О.В. Плотницька. Педагогічна технологія формування художньо-аналітичних умінь
майбутніх учителів музики ................................................................................................................... 139
В.В. Луценко. Формування творчої активності майбутнього вчителя музики
(дидактичні умови)................................................................................................................................ 142
Н.Б. Грицай. Формування професійної готовності студентів до організації позакласної
роботи з біології в загальноосвітній школі .......................................................................................... 146
О.С. Білоус. Творча активність як показник готовності майбутніх учителів до професійної
діяльності .............................................................................................................................................. 149
Л.Д. Бурковська. Дослідження стану готовності майбутніх учителів до
дистанційного навчання........................................................................................................................ 152
С.М. Горобець. Теоретичні моделі компетенцій майбутніх економістів........................................... 156
Т.П. Москвіна. Розробка методичної системи підготовки студентів педагогічних
факультетів до виховання учнів ........................................................................................................... 159
С.Д. Поплавська. Комунікативна культура студентів медколеджу: підходи до формування.......... 162
М.А. Федорова. Особливості становлення культури поведінки старших дошкільників та
першокласників шестирічного віку ....................................................................................................... 165
Н.Є. Колесник. Організація художньо-технічної творчості учнів у позашкільних закладах
освіти .................................................................................................................................................... 168
С.М. Ковальова. Сучасні тенденції підготовки майбутнього вчителя у країнах
західної Європи...................................................................................................................................... 171
Н.Ф. Багрій. Роль ритму і темпу в підвищенні ефективності занять фізичного виховання
студентів .............................................................................................................................................. 174
Н.М. Бісик. Підготовка майбутнього вчителя до формування культури взаємин у
колективі старших підлітків................................................................................................................ 178
І.І. Облєс. Концептуальні засади дослідження особливостей професійної адаптації
викладача вищого навчального закладу................................................................................................. 182
Н.Р. Петранговська. Навчання студентів немовних вищих навчальних закладів професійно
спрямованому монологу-міркуванню на основі англомовних фахових автентичних
аудіотекстів.......................................................................................................................................... 185
В.О. Калінін. Формування якостей та здібностей майбутнього вчителя іноземної мови у
контексті соціокультурної підготовки................................................................................................ 188
Л.І. Демчук. Формування у школярів-підлітків відповідального ставлення до природи..................... 191

І.М. Круківська. Медична освіта на Західноукраїнських землях:
ретроспектива становлення (ХІХ – поч. ХХ ст.).................................................................................. 194
С.О. Карплюк. Проблеми колективотворення в студентських академічних групах ВНЗ................... 197
О.В. Бондаренко. Краєзнавча спрямованість як показник готовності студентів до
професійної діяльності .......................................................................................................................... 200
О.В. Бурчик. Групова казкотерапія в особистісно орієнтованому вихованні дітей........................... 203
І.Д. Сахневич. Особистість педагога у формуванні громадянського самовизначення молоді ........... 206
Ю.О. Саунова. Формування екологічної свідомості майбутніх учителів
(психолого-педагогічний аспект)........................................................................................................... 209
І.А. Сверчевська. Компетентісний підхід до навчання учнів доведенням тверджень про
геометричні тіла ................................................................................................................................... 213
В.В. Танська. Формування готовності майбутніх учителів біології до екологічної освіти
старшокласників.................................................................................................................................... 216
О.А. Чемерис. Якість освіти як загальна тенденція європейської інтеграції .................................... 219
О.С. Михайлова. Психолого-педагогічна модель соціокультурного виховання ................................... 222
В.В. Деркач. Культура підприємницької діяльності ............................................................................ 226
Т.М. Смагіна. Громадянська компетентність у контексті особистісного виміру........................... 229
І.Ю. Серьогіна. Розвиток пізнавальної активності в процесі самостійної роботи як
необхідна умова формування самоконтролю учнів............................................................................... 232
А.В. Полулях. Аксіологічний підхід до формування здорового способу життя підлітків
засобами фізичного виховання............................................................................................................... 236
Ю.О. Герасимчук. Спілкування як фактор, що впливає на професійну підготовку вчителя
до педагогічної взаємодії в сучасному освітньому просторі................................................................ 240
В.А. Копетчук. Педагогічні умови професійного спрямування природничо-математичних
предметів у медичному коледжі ........................................................................................................... 243
О.Л. Миргородська. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів географії у
процесі вивчення економіко-географічних дисциплін ............................................................................ 246
С.С. Вітвицька. Системно-історичний аналіз етапів становлення магістратури
в Україні та Росії................................................................................................................................... 249
О.Є. Мисечко. Підготовка вчителів іноземних мов на вищих жіночих курсах в Україні
(початок ХХ ст.).................................................................................................................................... 253
М.В. Ніколаюк. Освітня система німців-лютеран на Волині (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) ................ 257
Ю.О. Герасимов. Інтонаційна пластика синтаксичного переносу в поезії Дмитра Павличка
"Я стужився, мила, за тобою…" .......................................................................................................... 260
О.Б. Новобранець. Синтез мистецтв як домінанта культури модернізму (за трагедією для
мюзик-холу Мішеля де Гельдерода "Смерть доктора Фауста") ......................................................... 263
Н.В. Якса. Полікультурний зміст педагогічної підготовки майбутнього учителя..............................270
НАУКОВЕ ЖИТТЯ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ..........................................................................................................................275
Захист дисертацій.................................................................................................................................275

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
ідентичним 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 см, відступи зліва і справа – 0 мм, інтервал
між рядками одинарний, інтервал між абзацами – 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо
інше не передбачено даними правилами).
5. Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт і разом з
надписами поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру
поля. Нижній абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по
центру.
6. Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця".
7. Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і
відповідати наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt,
Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.
Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення:
Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу
колонку з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул.
8. Обсяг публікації прийматиметься в межах:
стаття - 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 - орієнтовно до 4½ сторінки тексту,
включаючи формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);
повідомлення - 0,25 др. арк.
рецензія - 0,3 др. арк.
хроніка - 0,2 др. арк.
9. Матеріали розташовуються у такій послідовності:
а) індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
б) ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
в) вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);

г) місце роботи: назва установи (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. 221239.
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, прийматися 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 Зарицькій О.Л. (кім. № 213 центрального корпусу).
Дискети з текстами статей авторам не повертаються.
Редколегія

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 102/3 "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
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