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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
УДК 327.39 (4)
М.А. Козловець,
кандидат філософських наук, докторант
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

СХІД-ЗАХІД: ДИЛЕМА ЧИ ПРОБЛЕМА УКР АЇНСЬКОГО ВИБОРУ?
У статті осмислюється проблема цивілізаційного коду українців та питання подальших орієнтирів і
пріоритетів українського розвитку; обґрунтовується доцільність європейського вектору розвитку
при одночасному збереженні культурної самобутності; аргументується, що євроінтеграція є
вагомим стимулом до перетворень, розвитку задля наближення до ефективно діючої європейської
політичної та соціально-економічної моделі.
Після проголошення незалежності перед Україною як суверенною державою постала проблема
пошуку подальших орієнтирів та пріоритетів розвитку, формули інтеграційних процесів в європейські
та світові структури. Виразно задекларувавши світові про своє існування, українці ще чітко не
визначили для себе самі його власного сенсу та пріоритетів. В Україні проблема вибору шляхів
розвитку вже вкотре постає як питання національно-культурної ідентичності і виявляє себе в формі
кризи ідентичності, проблемності збереження національного "Я" в мінливому, мозаїчному і
глобалізованому світі. Інтуїтивно відчуваючи своє місце в європейській співдружності націй, ми,
однак, виявилися не готові до належного осягнення феномену європейськості.
Для вітчизняних дослідників проблема цивілізаційного коду українців, цивілізаційної
самоідентифікації в умовах глобалізації лише недавно тематизувалася у працях Є. Афоніна,
В. Вандишева, В. Воронкової, Т. Воропай, А. Гальчинського, Б. Глотова, М. Головатого,
В. Горбуліна, Л. Нагорної, Ю. Павленка, Ю. Пахомова, С. Пирожкова, О. Соскіна, Г. Щокіна. У
контексті проблеми вибору моделі суспільного розвитку, євроінтеграційних прагнень України на
особливу увагу заслуговують праці В. Андрущенка, Л. Губернського, О. Гнатюк, І. Дзюби,
В. Довгича, О. Гриніва, Я. Грицака, М. Жулинського О. Забужко, Р. Кіся, Л. Костенко, П. Кралюка,
В. Кременя, С. Кримського, В. Крисаченка, В. Лизанчука, М. Михальченка, І. Мозгового,
О. Неприцького, О. Пахльовської, М. Поповича, А. Прохорова, М. Рябчука, П. Сауха, М. Степика,
М. Шепелєва та інших.
Однак, незважаючи на чисельні публікації, дещо поза увагою вітчизняних науковців залишаються
проблеми цивілізаційного коду українців, пошуку свого місця в європейській і світовій спільноті.
Метою статті є на основі осмислення цивілізаційної самоідентифікації українців проаналізувати
можливі моделі подальшого українського розвитку.
Досліджуючи проблему вибору орієнтирів та пріоритетів українського розвитку, більшість
дослідників наголошують на дилемі найбільш вірогідної орієнтації на Схід чи Захід. Одні науковці й
ідеологи нав’язують громадськості тезу про "історичну" зумовленість потягу України в напрямку
східного (євроазійського) простору, обґрунтовують саме євразійський вектор подальшого розвитку
України. Так, автори монографії "Україна на порозі ХХІ століття: політичний аспект" (К.: Либідь,
1995), наполягаючи на важливості для західного світу чинника стабільності у Східній Європі,
наголошують на тому, що ігнорування інтересів України в міжнародних колах триватиме доти, доки
Україна "не поновить тісні зв’язки з Москвою і не дасть Європі гарантій євразійської стабільності в
міждержавних взаємовідносинах". Пропагуючи євразійський вибір, дослідники виступають проти
європейської орієнтації та говорять про "ставку на продовження минулого ізоляціоністського
консерватизму в пристойній оболонці європоцентризму". Вони ратують за створення спільних з
Росією потужних економічних структур [1: 30, 98, 129, 226].
В іншому виданні "Україна – не Європа" (К., 2008) стверджується, що, "будучи спадкоємницею
класичної європейської культури, Україна в геополітичному плані за своїми світоглядними
цінностями не належить до європейської цивілізації", а "міф про культурну і геополітичну єдність
України і сучасної Європи" перетворився у спосіб руйнування самосвідомості українського народу.
Україну і Європу розділяють не "стереотипи "холодної війни" і не різне історичне минуле, а сутнісні
цивілізаційні та культурніособливості" [2: 8, 12, 122]. Автор акцентує на необхідності ствердження у
власних цінностях, глибше усвідомити історичні витоки і тим самим захищати спільні слов’янські
пріоритети.
© Козловець М.А., 2009
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Безперечно, між східнослов’янськими народами – українцями, росіянами та білорусами – є чимало
спільного. Ця спільність зумовлена різними чинниками, насамперед етнічними, культурними,
політичними. Зокрема, ці народи (хто в більшій мірі, хто в меншій) мають спільне слов’янське
коріння, протягом тривалого часу (повністю чи частково) входили до складу одних і тих самих
державно-політичних утворень (Київської Русі, Речі Посполитої, Московського царства, Російської
імперії, СРСР). Звідси подібність їхніх мов, багатьох спільних моментів у сенсі світосприйняття,
чимало спільних культурних традицій, передусім пов’язаних із домінуванням на цих землях
православної релігії.
Однак, попри вказані спільні риси, кожен із східнослов’янських народів мав свою історичну долю,
свої специфічні особливості культури. Скажімо, якщо росіяни мали довготривалу державницьку
традицію, то цього не було ні в українців, ні тим більше в білорусів. Росіяни в своїх культурних
орієнтаціях більше були зосереджені на Схід. Звідси, до речі, різного роду "анти західні" течії в
російській суспільно-філософській думці (так зване "слов’янофільство", євразійство). Українцям і
білорусам була притаманна більш західницька орієнтація, хоча перебільшувати це західництво не
слід.
Має місце й етнічно-антропологічна відмінність східнослов’янських народів. Так, формування
росіян відбувалося переважно в результаті інтеграції не лише слов’янських субетносів, а й субетносів
угро-фінських й частково тюркських. У формуванні українців тюркські елементи також відігравали
помітну роль. Щодо білорусів, то велику роль у становленні цього народу відіграли летто-литовські
субетноси. Показово, що одна із етнічних назв білорусів – литвини. Ці етнічно-антропологічні
відмінності між східнослов’янськими народами не могли не вплинули на відмінності між
ментальністю й культурою українців, росіян та білорусів. При бажанні можна знайти ще чимало
моментів, що розділяють ці східнослов’янські народи [3: 84-85].
Україна як перехрестя Європи та Азії є вельми строкатою країною етносів, релігій і культур. На
території сучасної України проходила велика кількість історичних процесів часто відірваних від
європейського контексту, і пов’язаних зі Сходом, які визначили ментальні риси буття українців.
Зазначимо, що значною мірою проблема вибору моделі українського розвитку продовжує існувати
в заідеологізованій формі. Має місце політична заангажованість передусім промосковськи
зорієнтованих політиків і науковців, деяких представників кланових структур в економіці та окремих
працівників ЗМІ. Їхнє настійне прагнення "вписати" Україну в євразійський простір зумовлене
українофобськими тенденціями і прагненнями закріпити колоніальний статус нашої держави.
Піддається сумніву навіть потреба в існуванні національної ідеї. Не останню роль у цьому відіграло й
те, що всередині країни не були належно оцінені й осмислені проблеми минулого. Наш євразійський,
а не європейський вибір є наслідком невикоріненого колоніального мислення, котре спонукає після
відкидання ідеї європоцентризму говорити про необхідність входження у світове співтовариство
лише разом з Росією.
Інші дослідники як ідеал розглядають західну модель демократії, стверджуючи, що структури
нашого суспільства є "нецивілізованими" [4: 568-577; 5: 288-304]. Узяті з арсеналу європоцентризму,
ці претензії виходять із постулату, що суспільні структури та інститути колишнього СРСР були
протиприродними і створені начебто відповідно до політичної доктрини "марксизму-леннізму".
Побіжно зазначимо, що штучно сконструйована і підтримувана політичними та ідеологічними
засобами колишнього СРСР "радянська ідентичність" виявилася міцно закоріненою в пласті
свідомості і досі виявляє ознаки життя, хоч держава, яка її створила, вже не існує майже двадцять
років. Цією обставиною не варто легковажити, що сьогодні спостерігається в багатьох учасників
політичного процесу.
Незважаючи на відсутність серед вітчизняних філософів, політологів та культурологівусталеного
погляду на проблему цивілізаційної самоідентифікації українців, вони погоджуються з тим, що при
розв’язанні цієї проблеми суттєвими складовими є історичний, культурологічний, аксіоматичний,
лінгвістичний, економічний, геополітичний, релігійний, етнічний, ментальний аспекти
самоідентифікаційної генеалогії. Ментально для світоглядних принципів і духовних основ українців
властиві такі риси, як відома толерантність, індивідуалізм, гуманізм, естетизм, гармонізація відносин
"людина-природа", палка любов до "матері-сирої землі". Саме ці риси відзначали вже античні автори
відносно стародавніх слов’ян як етносу, сформованого в межах України і близького до германців чи
римлян, а не східних етносів.
Аналізуючи зміст основних складових цивілізаційного коду українців, вітчизняний дослідник
П. Мозговий стверджує, що Україна є європейською державою в icторико-культурному та в суто
географічному контексті, а тому має розвиватися в напрямку західного (європейського) простору.
В історичному аспекті Україна з найдавніших часів поставала як європейська держава, що
водночас протидіяла східній стихії як деструктивному началу в політичній сфері. Цивілізація
останніх чотирьох тисячоліть (від доби Трипілля) розвивалася як невід’ємна складова європейської
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спільноти. Це засвідчують античний і давньоруський період нашої історії, козацька доба і визвольні
змагання ХХ ст.
Етнічно територія України є прабатьківщиною слов’ян, які в ІІ пол. – І тис. н. е. почали розселення
на Схід, Захід і Південь. Вона й сьогодні є державою, де існує єдина корінна нація, хоча останні 800
років частину її території почав освоювати татарський народ. Решта етносів має свої історичні
батьківщини поза межами України, на території якої вони представлені лише фрагментарно і ніколи
не справляли суттєвого впливу на історичний розвиток нашої землі.
Політично Україна належала і належить до демократичного типу держави, вона ніколи не мала
жодної моделі абсолютизму і розвивалася переважно як республіка. Натомість московське
самодержавство виступало як крайня форма східного деспотизму, що силою зброї й політикоідеологічними засобами придушувала демократичні тенденції в Україні. Саме тому український
націоналізм як провідна форма реалізації української ідеї протистоїть російському великодержавному
шовінізму як ворогові української (та й російської) державності.
Економічний аспект засвідчує, що наявність ще в додержавницький період української історії
тісних економічних зв’язків наших пращурів переважно з європейськими, а не азіатськими
раньоетнічними утвореннями. Вписана в європейську систему господарювання, Україна знову ж таки
нині має працювати над зміцненням цих зв’язків, обірваних у радянську добу.
У релігійному розрізі українцям завжди була властива глибока набожність, пов’язана не тільки з
культовою практикою, але й моральними засадами, всім укладом економічного життя. Українське
православ’я, прийняте з Візантії і модифіковане в Україні, було далеким за своєю глибинною
сутністю від ідеологічних принципів одержавлення Російської церкви. І сьогодні боротьба за
Київський патріархат є боротьбою за українську державність.
Український тип культури характеризується традиційно європейськими рисами, які набули своєї
довершеності в козацьку добу. Високий освітній рівень українського народу в часи Середньовіччя
показував глибокий потяг нашого народу до знань навіть у найтяжчі періоди його історії. Філософія
серця є чисто українським явищем, яке базується на специфіці духовного складу українців, що є
самобутнім явищем, котре набуло відповідного забарвлення під впливом європейської духовності [6:
110-111].
Аналізуючи історичний пошук Україною вибору між Європою і Росією, можна зробити наступний
висновок. На рівні ідеологічних конструкцій та інтенцій (установок) вибір найчастіше здійснюється
на користь Європи, а в політичній практиці в силу історичних обставин Україна постійно виявлялася
в обіймах Росії. Історичні факти засвідчують, що тісне співіснування з Росією в межах однієї імперії,
а потім у складі СРСР, ставило завжди під сумнів саму можливість буття українського народу як
самостійного і повноцінного національного організму. У більшості випадків вибір визначався не
інтенціями, а реальністю, насамперед, відсутністю державності чи її крайньою нестабільністю.
В євразійському контексті, в який дедалі тісніше інтегрується Росія, імперський (державницький,
ідеологічний) наратив домінує над зваженою, відкритою політикою щодо своїх сусідів, у тому числі й
щодо України. Розпад Союзу РСР сприймається не як момент поступу і модернізації, а як катастрофа
втрати територій.
При цьому поставимо й таке запитання: чи прагне сучасна Росія в Європу? Хотілося б
помилитися, однак низка аргументів засвідчує протилежне. Назвемо найбільш переконливі з них:
а) Росія ніколи не прагнула раніше й не прагне зараз зближуватися є Європою до статусу одного з
її рівноправних членів і завжди захищала від європейських проявів і впливів свою ідентичність,
особливість та специфіку;
б) російське суспільство далеко не зреклося ідеї месіанства, яку віками плекала не тільки його
державна еліта, але й підтримувала значна частина населення;
в) у російському суспільстві після розпаду СРСР не відійшли в минуле імперські стереотипи та
ностальгія за великою державою, позбутися яких за короткий час ще нікому й ніде не вдавалося;
г) у суспільній свідомості росіян не відбувся процес відмови від насаджуваного довгими роками
антизахідництва та антиамериканізму, не зжита попередня, ще радянська, конфронтаційна
психологія;
д) нинішня Росія виявляє неабиякий інтерес до реінтеграції (у різних формах) пострадянського
простору, болісно сприймає, незважаючи на крах Ялтинської системи післявоєнного світу, поворот
колишніх комуністичних країн Центральної та Південно-Східної Європи у бік Заходу, їхню
інтеграцію в західні економічні й військово-політичні структури [7: 1].
Сьогодні Україна знову стоїть перед проблемою вибору, але вже в новій якості – як самостійна,
незалежна держава. Після відродження власної державності у свідомості українців залишився
складний набір стереотипів самоусвідомлення, де переплелися наслідки дохристиянського життя
стародавніх слов’ян, впливу візантійської ортодоксальної церковно-культурної традиції, степових
народів, католицизму, пропаганди і намагань створення "єдиного радянського народу", захисної
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реакції плекання національної самобутності, різного розвитку історико-географічних регіонів України
тощо.
Перед Україною, зазначають автори монографії "Культура. Ідеологія. Особистість", нині
відкриваються як мінімум три варіанти політичного розвитку:
- євроцентристська орієнтація з поступовим входженням в єдину Європу, використовуючи
регіональні альянси з Польщею, Чехією, Угорщиною та іншими європейськими країнами;
- євразійська орієнтація, що базується на тісних стосунках з Росією, Казахстаном,
середньоазійськими та кавказькими державами;
- власний, незалежний шлях з орієнтацією на світові центри економічного розвитку.
На думку авторів монографії, найперспективнішим для України є перший вибір. Але він може
здійснитися не повністю і тому повинен доповнюватись окремими частинами другого й третього
варіантів дій [8: 435-436].
Погоджуючись у цілому з авторами, думається, до цього твердження слід зробити невеличке
уточнення: найоптимальнішим є поєднання всіх трьох шляхів, з домінацією на першому –
євроінтеграційному курсі. Євроінтеграція за всіх її позитивів і негативів є одним зі значущих
стимулів до перетворень, до розвитку задля наближення до ефективно діючої європейської політичної
та соціально-економічної моделі. Прискорена інтеграція в європейські політичні, економічні,
військові та інші структури відповідає корінним інтересам нашого народу. Немає проблеми вибору
між високорозвиненим демократичним Заходом і феодально-деспотичним Сходом. Прагнення
зберегти рівнозначність векторів чи віддати перевагу східному спричинить лише відрив України від
кращих здобутків світової цивілізації, негативно відіб’ється на вирішенні соціальних питань.
Icторична складнicть нашої долi, як і вибір моделі розвитку України, чималою мiрою полягають у
тому, що Україна (як і Білорусь) належить, за твердженням американського вченого С. Гантінгтона,
до "зони мiжцивiлiзацiйних збуджень". Уточнюючи цю позицію, вiдoмий yкpaїнський науковець
Ю. Павленко переконливо доводить, що "за вciмa своїми icтотними ознаками праслов’янство
органiчно належало до ciм’ї європейських етносів середньої смуги Європи... За своєю внутрiшньою
природою праслов’янство було суспiльством європейським, як кельтське або фракійське". Водночас,
наголошує вчений, розмiщення на незначнiй вiдcтaнi вiд цивiлiзацiй Сходу зумовило причетнicть
праслов’янства й до азiйського кола культур. Це, своєю чергою, зумовлювало двоїстiсть його
icторичнorо бутя [9: 330].
Це вельми серйозне спостереження щодо двоїстості генетики української нації не можна
недооцінюватися i в нашi днi. "Ми, належачи в основному до Європи, надто вiддалилися від неї, щоб
викресати в собi досить волi, необхiдної для збудування власної держави, але не наблизилися
настiльки до Азії, щоб дати вести себе власному деспотовi. Духовна межовicть виявляється таким
чином недержавотворчим чинником" [10: 205] – наголошував один із провідних українських
етнопсихологів ХХ століття Володимир Янів. Визначаючи одну з об’єктивних складових нашої
генетики, він пише: "Коли Україна географiчно є на гpaні двох світів, у давнину – виразно на
пограниччi мiж Європою та Азiєю, а сьогоднi – мiж Європою та Євразiєю (якщо зважити, що Росiя
має виразно неєвропейськi риси, хоча географiчно частково до Європи належить), то ця межовicть ще
бiльшою мiрою мусила виявитися в геополiтичному ceнсі. І не можна уявити собi, щоб географiчна i
геополiтична межовicть могла залишитися без впливу на духовнiсть i не призвела до духовної
"межовості", транзитностi, перехідності" [10: 204]. Виходячи із самобутності України, дослідник
водночас звертав увагу на те, що хоч Україна психологічно є складовою частиною Заходу, в
менталітеті її народу виразно відбилися межовість, перехід, що виявляється як у беззаперечній
європейській тузі за гармонією, так і в переживанні почувань, прикметних для Сходу. Події 2004-2005
років увиразнили цивілізаційний розлам України між європейською та євразійською моделями
розвитку.
Геополітичне положення України, яка протягом століть перетворювалася на арену протиборства
між Сходом і Заходом, в умовах невизначеності внутрішніх та зовнішньополітичних пріоритетів
об’єктивно підштовхувало країну до виконання ролі буфера між різними політичними гравцями. А
країна-буфер не може вирішити ні довгострокових завдань, ні досягти тимчасових вигод, бо її маневр
на міжнародній арені жорстко обмежується віссю протистояння протилежно спрямованих сил. Вони є
головними регуляторами, що визначають правила гри та чітко контролюють їх виконання. При цьому
інтереси "країни-буфера"до уваги не беруться, і вона отримує удари з обох боків, доти не втратить
своїх властивостей (читай державності). Отже, в ролі буфера держава грає пасивну роль, не вона
вирішує свої завдання, а її використовують інші у своїх цілях. Так само, як і цю роль держави
обирають, як правило, не з власної волі, а внаслідок певного збігу обставин (обмеженої державності,
невизначеності пріоритетів, відсутності єдності в суспільстві тощо). Буферні держави є скоріше
часткою системи балансу сил, а не міжнародного права. І за обставин, коли значно змінюється модель
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регіональних взаємин, буферні держави, зазвичай, стають першими жертвами – так вони
розплачуються за тимчасовий еквілібріум між більшими державами.
Вже згадуваний С. Гантінгтон з цього приводу пише, щоб розірвана країна могла визначити
наново свою цивілізаційну ідентичність, має бути виконано як мінімум три умови. По-перше,
політична та економічна еліта країни повинна з ентузіазмом сприймати і підтримувати цю зміну. Подруге, суспільство повинне принаймні мовчки погоджуватися з перевизначенням ідентичності (або
прагнути до цього). По-третє, переважаючі елементи в цивілізації, до якої приходять (у більшості
випадків це Захід), повинні принаймні бажати новонаверненого [11: 167]. Зрозуміло, що процес
перевизначення ідентичності є тривалим, переривистим і вельми хворобливим у політичному,
соціальному, інституційному і культурномувимірах.
На жаль, українській політиці явно бракує системного бачення місця України в сучасному
глобалізованому світі, усвідомлення пріоритетних національних інтересів і зовнішніх орієнтацій.
Очевидно, що без вироблення інтегральної системи базових цінностей і основоположних принципів,
здатних зцементувати соціум, Україна і надалі буде приречена на орієнтаційнцу роздвоєність,
конфронтаційність, кризу ідеалів.
За Конституцією Україна є "демократична, соціальна, правова держава", що тим самим актуалізує
вибір на користь створення в межах Української держави локальної цивілізації західноєвропейського
взірця. В Україні існує значний прошарок населення, насамперед західних областей, з
проєвропейською орієнтацією, і він не тимчасовий, бо має глибоку традицію в минулому та
привабливі перспективи в майбутньому. Разом з тим, зазначають автори монографії "Цивілізаційні
моделі сучасності та їх історичні корені", "Україні в силу достатньої географічної, історичної,
ціннісно-ментальної
і
навіть
частково
конфесійної
наближеності
її
народу…
центральноєвропейському варіанту Західної цивілізації, важко вирішити, в якій мірі вона
співпричасна останньому, а в якій – Східноєвропейсько-Євразійському, а в останні століття –
російсько-радянсько-пострадянському світу" [12: 14]. Відтак населення Східної і Південної України
значною мірою ідентифікує себе з російськомовним культурно-цивілізаційним простором, кримськотатарське населення дотримується промусульманської, а тому й певним чином протурецької
орієнтації. Українське єврейство має всі шанси перетворитися на ізраїльську діаспору в Україні.
Відсутність єдиної об’єднуючої культурно-цивілізаційної ідеї зумовлює однобічний характер
української макроідентичності, коли значна частина населення перебуває в полоні "(квазі)радянської
ідентичності" або зовсім не ідентифікує себе з "українською нацією" (у політичному значенні цього
поняття). Соціальне розшарування лише посилює невизначеність (або кризу) української
ідентичності, а тому серед громадян домінує настрій невпевненості в завтрашньому дні, соціальної
втоми.
Україна – унікальна країна з погляду своєї історії та географічного розташування. З одного боку,
це однозначно європейська держава і вступ до Європеського Союзу – це цілком реальна перспектива
для неї. Україна дуже потрібна Європі й має стати членом ЄС, але потрібна і Європа Україні. Це
гарантує її стабільність. Інакше вона стане частиною Росії. Щоправда, шлях до Євросоюзу тривалий,
але перспектива має бути. Україна повинна сповна використати насамперед внутрішні інструменти,
які наближають її до Європи. З іншого боку, Україна має глибокі історичні зв’язки з Росією, що
надзвичайно важливо. Не слід забувати про розмір цієї держави, її розмаїття. Від відвертої, прямої
конфронтації з Росією Україна аж ніяк не отримує певні позитивні моменти щодо утвердження
незалежності, демократії і соціально-економічного розвитку. Тому роль України є неодмінною у
виробленні спільного європейського бачення – єдиного від Атлантики до Уралу. Отже, потрібно не
лише постійно вимагати від Євросоюзу перспективи членства, а й робити все, щоб якомога більше
відповідати критеріям кандидата на вступ. Не випадково сьогодні Євросоюз надто обачливо
підходить до суперечливих, конфронтаційних чи дискусійних питань в українсько-російських
відносинах, як-от НАТО, газовий конфлікт. Але водночас спільним, мирним, конструктивним
підходом ЄС намагається надавати підтримку Україні в її відносинах з Російською Федерацією.
Отже, вектор українського розвитку з необхідністю й неминучістю має бути спрямований на
Європу. Разом з тим хотілося б висловити і деякі застереження щодо гасел на кшталт, що "Захід нам
допоможе" повернутися в цивілізацію. Не слід ідеалізувати Європу. Поки немає ніяких симптомів
того, що Захід дійсно збирається допомогти Україні у формуванні структур виробничого капіталу,
високотехнологічних галузей економіки. Радше, навпаки, є зворотні ознаки. Європі – як і Росії –
вигідно (для кожної по-своєму) мати нерозвинену, відсталу Україну. Особливо це видно на прикладі
взаємин з приводу вступу до ЄС, поставок газу тощо. Натомість Україна дедалі більше втрачає свої
іманентні потреби переходу до інноваційної моделі розвитку, використання новітніх, а не
традиційних ресурсів. Ми і сьогодні не можемо виразно продекларувати, навіщо нам потрібна
Європа, зв’язки з нею.
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Орієнтація на Захід повинна поєднуватися з прагненням бути гідними європейського вибору, а не
сподіватись на допомогу Європи. Навчитися конкурувати в сучасному світі – це єдиний шлях до
продуктивної національної творчості, до свободи кожного. Це передбачає приведення у відповідність
до європейських стандартів основних чинників, які характеризують державницький процес. Розмови
про те, що "в Європі нас не чекають" означають, що нас саме таких не чекають.
Замість втягування в процес "переварювання" сильною й активною сьогодні культурою Заходу
Україна має відновити, на наш погляд, свою траєкторію розвитку як самодостатньої соціокультурної
системи. Відомо, що спроби "скопіювати" привабливі риси іншої цивілізації й перенести їх на свій
грунт зазвичай закінчуються, як зазначав К. Леві-Стросс, хаосом і руйнацією власних структур,
традицій. Адже навіть у найкращому випадку на свій грунт переносяться лише поверхнєві, зовнішні
досягнення іншої цивілізації, які нежиттєздатні без тієї культурної, філософської і навіть релігійної
основи, на якій вони виросли.
Стратегія національного розвитку – це стратегія синхронізації процесів національного
самоствердження та інтеграції України в Європу. Саме в такій послідовності: нація, що йде до свого
повноцінного буття в європейській спільноті, має насамперед досягнути національного
самоствердження. Україна в силу свого колоніального минулого не має досвіду витворення власних
стратегій. Розвиток і становлення України як самодостатньої національної реальності сьогодні
надзвичайно сильно й прямо залежить від її реінтеграції в Європу. "…Україна, справді вірна
європейській природі своєї культури, ніколи не буде ані "Малоросією", ані "Великою Україною" на
кшталт "Великої Росії" чи "Великої Сербії". Вона отримає, нарешті, історичний шанс бути "Малою
Європою". Тому сьогодні питання європоцентричних орієнтацій України – це українське "бути чи не
бути". Можливо, передостаннє. Можливо, останнє", – пише О. Пахльовська у передмові до видання
"Ave, Europa!" [13: 172]. Європа як простір, де найвищою цінністю є людина, людське життя, де в
людини як такої є не тільки обов’язки, а й права, на противагу нерадянському простору
пролонгованої в часі девальвації цієї найвищої цінності – ось дихотомія, в якій Україна не повинна
застрягнути. Немає проблеми вибору між високорозвиненим демократичним Заходом і феодальнодеспотичним Сходом. Прагнення зберегти рівнозначність векторів чи віддати перевагу східному
спричинить лише відрив України від кращих здобутків світової цивілізації, негативно відіб’ється на
вирішенні соціальних питань.
Національні ідеали й цінності отримають реальні шанси на утвердження саме в інтеграції в
Європу, а не у "возз’єднанні із східними слов’янами-братами", бо ці цінності суто європейські за
своєю ґенезою й геокультурним кодом. Це відповідає історично усталеному психотипу українця,
визначеного ще М. Грушевським як "споглядальний індивідуалізм", який підпорядковує суспільний
інтерес особистому, що передбачає ретельний аналіз і раціоналізм при прийнятті будь-яких рішень.
Пріснопам’ятне "моя хата з краю" означає: мій світ і мої інтереси є головною цінністю. Значить,
загальноукраїнський інтерес – це сукупність інтересів окремих громадян, сімей, організацій, а не
абстрактного поняття "Україна". Цим ми докорінно відрізняємося від наших найближчих східних
сусідів, для яких абсолютною цінністю було і залишається відчуття себе частиною "єдиної, великої і
сильної держави".
Найближчi роки стануть для українців певним випробуванням, чи зможемо ми подолати вiдрив вiд
Європи i зайняти належне місце серед iнших європейських народів. Включенність у процеси
євроінтеграції і глобалізації світу не передбачає відмови від власної сутності, зміни повинні
відбуватись для подальшого розвитку. Шануючи власну "історичну та духовну сутність, відкриваючи
для себе, що вона нерозривно пов’язана з європейськістю, плекана з її джерел, та й сама була її
джерелом, українці неодмінно прийдуть до осмислення власної української Європи, яка зможе і
неодмінно долучиться до Європи польської, французької, німецької, італійської, чеської, естонської"
[14: 215]. Однак українська держава не повинна сприймати всі настанови розвинутих країн, а повинна
мати свій вектор розвитку, який би відповідав національним інтересам. У свою чергу, входження
України в єдину Європу сприятиме зміцненню християнської цивілізації.
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Козловец Н.А. Восток-Запад:дилемма или проблема украинского выбора?
В статье осмысливается проблема цивилизационного кода украинцев и вопросы дальнейших
ориентиров и приоритетов украинского развития; обосновывается целесообразность европейского
вектора развитии при одновременном сохранении культурной самобытности украинцев;
аргументируется, что евроинтеграция является весомым стимулом к преобразованиям, к развитию
с целью приближения к эффективно действующей европейской политической и социиальноэкономической модели.
Kozlovets N.A. East-West: Dilemma or the Problem of Ukrainian Choice?
This article reveals the problem of civilization code of Ukrainians and questions for further orientation
points and priorities of the Ukrainian development; it proves the expediency of European vector of the
development with the simultaneous preservation of the Ukrainian selfhood; it advances arguments for the
eurointegration to be significative stimulus for the transformations and for the development aimed on the
approaching effective European political and socio-economical model.
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ОСМИСЛЕННЯ ТІЛЕСНОСТІ ТА ПРЕДМЕТНОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-КУ ЛЬТУРНОГО
ЧИННИКА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
У статті доводиться, що біологічна детермінація самореалізації особистості повністю
підкорюється культурній і стає її складовою. Особистість долає власну задану природою
тілесність, отримуючи здатність змінювати свій організм, як правило підлаштовуючи його під
стереотипні уявлення культурних ідеалів. У разі невідповідності самореалізації особистості
"тілесним" зразкам, усталеним у сучасній культурі, вона суттєво обмежується низкою норм,
переважна більшість з яких носить дегуманізований характер.
Актуальність. У нинішній комп’ютеризованій, значною мірою формалізованій системі
суспільних відносин свобода самореалізації особистості детермінується соціальними факторами, в
результаті цього певний індивід не має можливостей для вибору сфер та механізмів реалізації своєї
життєвої програми через належність до певної соціальної групи, раси, національності чи статі. У
західній традиції особистість як "личина", як символ душі завжди розглядалась в опозиції з її тілом,
на відміну від східної, в якій це поняття об’єднує і духовні, і тілесні якості індивіда. Особливістю ж
розвитку сучасних соціальних систем є зняття конфліктоутворюючихвідносин між індивідами, які
знаходяться на одному горизонтальному рівні у структурі суспільства. Це проявляється в утвердженні
соціальних ідеалів свободи совісті, етнічної та расової терпимості, рівності прав дітей та дорослих,
чоловіків та жінок тощо. Але з часом змінюється уявлення про біологічне та соціальне буття індивіда,
при цьому розуміння тіла як чисто природної субстанції поступається місцем новим дискусіям, в яких
воно розглядається передусім як продукт соціально-історичного буття. Зокрема, якщо у класичній
європейській філософській парадигмі людина фіксувалась тільки у формі "суб’єкта", що визначав по
своїй суті безтілесний феномен, то об’єктом досліджень постнекласичної філософії стала проблема
тілесності як соціально-культурного феномену, а термін "тіло" набуло іманентний категоріальний
статус у понятійному комплексі філософії постмодернізму.
Проблема впливу тіла і зокрема статі на процес формування особистості та на її розвиток у різних
аспектах знаходила своє відображення у працях Платона, Аристотеля, Епікура, Августина
Блаженного, Ф. Аквінського, М. Кузанського, Б. Спінози, Г. Гегеля. У марксистській традиції
спостерігається соціально-діяльнісне трактування особистості, котре набувало риси соціологічного
редукціонізму, негативізму відносно антропологічних характеристик людини [1: 59]. Тому,
визначаючи існування можливостей самореалізації тільки у сфері трудової діяльності, проблеми
впливу тілесності характеризувалися як другорядні й незначні. Проте уперше ґрунтовно почала
вивчатись лише на початку ХХ століття в системі психоаналізу З. Фройда, який визнав людське тіло
джерелом психічної енергії, "лібідо", що має сексуальну природу. Із появою постмодерністських
концепцій відбувається розрізнення тіла, в якому взаємодіють як природне, так і духовне, що
фіксується в термінах "тіло-власне" і "тіло-об’єкт" у Ґ. Марселя, "тіло-суб’єкт" і "тіло-об’єкт" у Ж.П. Сартра, "тіло-плоть (Leib)" і "тіло-річ (Körper)" у М. Шелера. Тіло розуміється як об’єкт, в якому
відбувається взаємодія природного і духовного в людині, на основі чого Ландґребе робить свій
висновок про "нульову функцію" тіла в людському досвіді, відзначаючи, що тіло є абсолютно "тут",
що є межею людини [2: 928]. Особливістю виявлення явища тіла, тілесності полягає у тому, що цей
об’єкт дослідження не підлягає традиційному рефлексивному аналізу, оскільки його тлумачення як
частини матерії не дозволяє з’ясувати специфіку прояву цього явища як соціально-культурної
детермінанти людського буття.
Метою статті є виявлення особливостей "тілесної" (біологічної) детермінації самореалізації
особистості.
Основний виклад матеріалу. Тіло осмислюється уже як трансцендентний об’єкт, адже,
"опиняючись у примусовій рамці будь-якої природничонаукової стратегії, тіло втрачає власну
"тілесність", у принципі не може бути тілесно сприйнятим і пережитим – тим самим не існує як тіло,
народжуючись і набуваючи себе виключно "всередині" суб’єкт-об’єктної пізнавальної формули" [3:
1060]. Дослідники проблем тілесності пропонують вивчати як феномен у всіх її проявах, у тому числі
і в структурі самореалізації особистості, а Р. Шустерман вважає, що тіло як один із суттєвих та
значимих вимірів людяності потрібно взагалі визнати ключовим предметом гуманітарного
дослідження та знання [4: 52]. Довгий час у християнській моралі, яка була і значною мірою
залишається нині найвпливовішою в українському суспільстві, відносилась вороже до тілесності.
Найбільш тенденційно це проявляється в її аскетичних формах. Це призвело до вироблення в
індивідів гіпертрофованого відчуття "закритості" тіла, а їх самодіяльність направлялася передусім на
підтримання тілесних "меж", стримуючи свободу самовираження. Соціально-культурний примус до
пригнічення власної природи, до приховування прагнень стимулював переведення проблем тілесності
© Слюсар В.М., 2009
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у сферу інтимних переживань, роблячи, таким чином, внутрішній світ людини більш складним та
загадковим.
У контексті досліджень тілесної детермінації самореалізації особистості виділяється проблема
статевої нерівності в суспільстві. Це пояснюється тим, що провідну роль у формуванні соціальних та
культурних норм відігравала релігія. У своїх уявленнях такі релігії як іудаїзм, християнство та іслам
закріпили вищість чоловічого над жіночим: першим було створено чоловіка, а жінку йому дано лише
для допомоги; першою ж гріх вчинила жінка, а отже, вона є і винуватицею втрати людиною життя у
раю. Межі сфер самореалізації жінки релігією чітко окреслені: "Ти в муках родитимеш діти, і до мужа
твого пожадання твоє, – а він буде панувати над тобою" [Буття. 3, 16]. Століттями укладались норми,
в яких закріплювались соціальні ролі окремо чоловіків та жінок, що ставало об’єктом дослідження
філософів, зокрема ще Платон зазначав, що "все величне, і те, що схиляється до сміливості, має
чоловіче обличчя, те ж, що тяжіє до скромності і благопристойності, більше личить жінкам" [5: 282],
у відповідності з чим вони можуть займати уже визначені для них місця в суспільстві, суттєво
обмежується свобода самореалізації. У культурі закріпилась тенденція вважати, що все найкраще
створюється чоловіками, а, якщо автором певного шедевру є жінка, то її творчості були просто
притаманні чоловічі риси. Культура, виступаючи однією з найважливіших ланок механізму
самореалізації особистості, являється саме її засобом, адже "включаючись у світ культури,
"прочитуючи" її, освоюючи в ній людський смисл, індивід перетворює останню в універсальний засіб
свого самоздійснення" [6: 129]. Отже, перед філософами, котрі досліджували статеву детермінацію
особистісної самореалізації, постало завдання дослідити культуру, виявити механізми впливу на
конкретного індивіда та суспільство в цілому релігійних та культурних стереотипів, що
детермінували свободу лише за статевими ознаками.
Не погоджуючись з традиційним баченням суспільної ролі жінки (вона, за тенденційними
ствердженнями більшості філософів до ХІХ-ХХ століть, ніколи на повинна забувати про свою
залежність від чоловіка, зобов’язана здобувати його прихильність та підкорюватися його волі і тим
самим зберігати добробут сім’ї, а в результаті й добробут суспільства), з’являються нові погляди на
цю проблему. Це пояснюється насамперед тим, що такий стан неспівпадіння соціально бажаного та
індивідуального прагнення породжує ситуації неповної самореалізації особистості в цілому або в
окремих видах життєдіяльності [7: 79]. У свідомлюючи, що людина є творцем людських відносин, а не
лише їх продуктом, тобто люди творять обставини в такій же мірі, як і обставини людей, слід
відзначити, що у процесі своєї життєдіяльності відбувається удосконалення людьми суспільних
відносин, власного життя і самих себе взагалі. Цей процес пошуку розв’язання проблеми обмеженості
в можливостях реалізації жінками власної життєвої програми сприяв демократизації суспільства та
усвідомленню рівноправного становища жінок і чоловіків, їх рівних перспекти.
Проте, досліджувані явища втрачають свій суттєвий детермінантний вплив на формування
особистості насамперед у період досягнення нею зрілого віку, коли втрачається попередньо задана
суспільством і культуроюнормативна біполярність, життєві світи (і чоловічий, і жіночий) набувають
все більше індивідуалізованих рис. Саме спрямованістю на перетворення суспільства
характеризується друга хвиля фемінізму, ідейним підґрунтям виникнення якої стали праці філософівекзистенціалістів, зокрема Ж.-П. Сартра та натхненника неофемінізму Симони де Бовуар. Особливе
місце серед феміністичних течій займає постмодерністський фемінізм, який ставить метою не тільки
боротьбу за рівноправ’я чоловіків та жінок, а й теоретичне осмислення саме культурноїдетермінації
життєдіяльності жінок у суспільстві та шляхи її подолання. Саме дослідження теоретиків сучасного
фемінізму відтворюють такий традиційний підхід до проблеми виявлення сутності тілесної
детермінації, який фактично полягає у відмові від тіла як найвизначальнішого чинника буття
соціального людини. Це пов’язано насамперед з тим, що тіло визначається ними як одна з основних
причин пригнічення жінки. Відкидання тілесності як ознаки жіночості теоретиками фемінізму
дозволяє робити висновки про перевагу створюваних та контрольованих людиною соціальнокультурних детермінант над первинно заданими біологічними та, відповідно, про утвердження
внутрішньої індивідуальної свободи у такому структурному елементі процесу самореалізації
особистості як самоідентифікація [8]. Та, за твердженням дослідниці проблем тілесності у фемінізмі
О.Є. Гомілко, "завдяки поняттю людського тіла як онтологічної сутності, а не як соціального
конструкта чи біологічного субстрата, можливий поворот у сучасній феміністичній теорії, який
дозволить подолати соціально-культурні форми дискримінації жінки" [9: 99]. А негативний вплив
тілесної й статевої детермінації самореалізації особистості зможе втратити свою особливу значимість.
Утім, хоча визначення тіла як цінності набуває актуальності у філософській науці передусім з
феміністичних творів, але згодом розширюється коло проблем, методи та напрямки досліджень. Як
вказує О.Я. Муха, це пояснюється тим, що сприйняття, трактування, оцінка людиною тілесності,
усвідомлення її ролі у структурі особистості та соціальному контексті, осмислення співвідношення
тілесного з духовним, характеру їх взаємозв’язку – все це утворює той найближчий контекст, з якого
можна судити про особливості культури, епохи, світоглядної системи взагалі [10: 136]. Відтак, у
філософській думці ХХ століття прослідковується розвиток погляду на тілесну детермінованість
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людського буття від феноменології гендера до постмодерністичного тілоцетризму з його
деконструкцією тіла, і, врешті-решт, до метафізики особистості з утвердженням її свободи як
відповідальності. Одією з граней особистості є її тілесне (фізичне) Я, котре містить переживання
власного тіла як прояву індивідуальності, образ тіла, переживання фізіологічних дефектів, хвороб
тощо. Форма тілесного відіграє важливу роль у формуванні самосвідомості особистості, адже саме
тіло як її матеріальний субстрат обумовлює специфіку саморозвитку взагалі.
Особливим моментом для філософського дослідження феномену тіла є факт отримання від
народження людиною конкретної біологічної оболонки, яка і складає основу її індивідуальності. До
речі, сьогодні науковці відносять цей акт ще й до зачаття і пренатальної стадії розвитку особистості.
Але, лише засвоюючи на основі біологічно заданої індивідуальності культурні норми,
ідентифікуючись з бажаними для індивіда соціальними групами і спільнотами, вона отримує
здатність для формування власної особистості, її саморозвитку та реалізації сутнісних сил. Таким
чином можна визнати детермінуючу роль тілесності насамперед стосовно становлення
самосвідомості особистості, саме ж тіло є основною сутнісною характеристикою індивіда. Тіло, яке
виступає як відчуття та усвідомлення індивідом своєї фізичної ідентичності (як "носій Я"),
безпосередньо відноситься до сфери його спонтанних самовідчуттів. А тіло, як зовнішній прояв
індивідуальності, котрий залежний передусім від громадської оцінки впливу індивіда на оточення,
має соціальну природу.
Особливістю тілесності виступає її пасивність у сприйнятті впливу зовнішніх для індивіда
чинників. Феномен біологічного буття людини полягає в тому, що вона підкорюється своїй
тілесності, на основі якої формується цілий комплекс вітальних потреб (харчування, житло,
дітонародження, статеве задоволення тощо), що задовольняються людиною в її практичній
діяльності. Реалізація біологічних задатків є складовою частиною процесу самореалізації особистості,
через це задоволення потреби в самореалізації містить у собі обов’язкове задоволення її природних
потреб. Проте, це вимагає одночасно і вольового подолання людиною своїх суто тваринних
пристрастей, оскільки, ще як стверджував А. Маслоу, на основі реалізованих природних потреб у
індивіда повинні виникати потреби вищого рівня, аж до потреби у визнанні та самоактуалізації.
Людина для цього повинна навчитися розрізняти природу своєї тілесності та ментального устрою, а
це стає можливим тоді, коли вона, зважаючи на те, що її тіло в певний спосіб обмежує індивідуальні
можливості, неодмінно фіксує, як психіка пронизує всі рівні організації, сягаючи позасвідомого,
свідомості, а також мови та будь-яких актів пізнання чи спілкування між індивідами. Тому можна
визнати, що у процесі розвитку особистості відбувається боротьба між біологічними та культурними
детермінантами її самореалізації.
Подолання біологічної природи індивідом не завжди призводить до справжньої самореалізації,
оскільки воно не завжди має за мету реалізацію особистістю її сутнісних сил шляхом
розпредметнення – опредметнення культури. Сьогодні людина навчилась структурно змінювати своє
тіло через здійснення різного роду пластичних операцій, у тому числі й по зміні статі, але це мало
впливає на її самореалізацію, оскільки домінуючими залишаються культурні чинники, які впливають
на даний процес. Як зазначає Л. Сафонік, тіло передусім несе на собі відбиток своєї епохи, а дух часу
просвічується крізь погляд людини, її манери, специфіку мовлення [11: 83]. Отже, можна
стверджувати, що нині змінюється роль тіла як біологічно зумовленої первинної детермінанти
вказаних процесів, котра полягає уже в його сприйнятті не як стримуючого чинника, а, насамперед,
як допоміжного. Адже "людське тіло – загадкова субстанція, яка за певних обставин може витерпіти
набагато більше, ніж ми собі уявляємо, якщо особистісна потреба довести справу до кінця, перемогти
дуже яскрава, якщо є сильний дух, якщо надія, віра в себе не згасає" [12: 90]. Особистість, таким
чином, не просто підкорюється своїй природі, а сама здійснює вплив на організм, яскравим
свідченням чого є факти, що доволі часто зустрічаються в житті, коли людина, котра має велике
прагнення реалізувати чи певну власну сутність, чи їх комплекс взагалі, долає навіть смертельні
захворювання для досягнення поставленої мети.
Ще однією особливістю прояву тілесності як соціально-культурної детермінанти самореалізації
особистості є здатність соціуму нав’язувати свої стереотипні уявлення про ідеального
стандартизованого індивіда. Масова культура пропагує уніфікований набір індивідуальних тілесних
якостей, котрі виражені в образах топ-моделей, мачо, плейбоїв тощо. Нині, як слушно зазначає
Л.М. Газнюк, "вперше в історії суспільства створюється ціла система, оснащена матеріально, на
підготовку бажаної тілесної конфігуративності, яка повинна задовольняти одну вимогу –
користуватись попитом" [13: 89]. Через зведення тілесної індивідуальності до набору визначених
культурними нормами технічних атестацій, відбувається відчуження тіла, воно стає немовби
предметним технізованим механізмом, за яким потрібно доглядати, лагодити чи здійснювати
профілактику. Більше того, кожен конкретний тип культури продукує соціальні зразки стосовно тих,
кого можна вважати "справжніми" (здоровими і повноцінними) людьми, а кого, навпаки, – інвалідами
і навіть просто хворими. Сприймаючи ці норми, особистість змушена піклуватись про своє тіло,
таким чином відбувається підпорядкування її самореалізації програмам для фізіологічно
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"стандартних" та "нестандартних". До того ж відповідні соціальні установки свідомо чи несвідомо
завжди сприймаються кожним індивідом, для якого в бінарній опозиції "природне – соціальне"
осмислюється тіло як детермінуючий чинник самореалізації і навіть може перетворитися на мету.
Відображенням ідеального образу сучасної людини утвердилась гармонійна розвинена
особистість. Доволі актуальною ця проблема була для радянського суспільства, в якому це стало і
декларацією в партійних та урядових документах, і основною тезою багатьох художніх творів. Такий
тип особистості повинен був містити в собі духовне багатство, високу моральність і фізичну
досконалість (відома формула із кінофільму "Кавказька полонянка": студентка, комсомолка,
спортсменка, красуня). Можливість реалізовувати в повному обсязі свої сутнісні сили людям із
фізичними вадами в реальному суспільному житті ставилась під сумнів, винятком ще ставали
інваліди Великої Вітчизняної війни, проте це мало більш компенсаторний характер як утвердження
ідеї відданості справі Радянської Батьківщини. Реальним доказом ігнорування проблем інвалідів у
тогочасному суспільстві є відсутність необхідних для таких людей зручностей (спеціальних під’їздів
до державних установ, магазинів, будинків, зручних біопротезів та візків тощо) і спеціалізованих
адптативних служб для їх органічного вливання в соціальну життєдіяльність. Нині відбувається зміна
відношення до змісту цієї проблеми, але проведення необхідних передусім соціальних і культурних
заходів здійснюється не в повному обсязі. Таким чином, самореалізація особистості, котра не
відповідає "тілесним" зразкам, встановленим у сучасній культурі суспільства, суттєво детермінується
низкою правил, норм, переважна більшість з яких носить дегуманізований характер. Невідповідність
культурних цінностей вимогам суспільства відносить розв’язання цієї проблеми в площину
утвердження індивідуальної свободи, котра передбачає насамперед становлення волі, формування
самосвідомості та самоповаги, вироблення засобів здійснення об’єктивної оцінки. Це, у свою чергу,
дозволить влинути на існуючі детермінуючі самореалізацію особистості культурні норми, зразки та
моделі з метою такої їх зміни, коли роль тілесного не ігноруватиметься чи заперечуватиметься, а
осмислюватиметься і набуде гуманістичного змісту.
Визначення ролі культури в "тілесній" детермінації самореалізації особистості з’ясовується
насамперед через дослідження особливостей одного з її видів – статевої самоідентифікації. У
найдавніших історичних пам’ятках, в яких описується тогочасне суспільство, можна знайти
відображення нерівного становища індивідів у залежності від статі, а відповідно до цього свобода
вибору ними сфер діяльності суворо обмежувалась. Це характеризується особливостями формування
та становлення особистості, адже, як слушно зазначає Т.М. Титаренко, "зріла, розвинена особистість
досить повно відтворює біологічну, соціальну та психологічну функції своєї статі, глибоко
відчуваючи цілісність своєї чоловічої або жіночої сутності" [12: 123] і навіть містити риси
протилежної статі.
Чоловічі та жіночі способи поведінки, цінності та професійні орієнтації в суспільстві сьогодні уже
менш виражені, ніж кілька століть тому, але їх виявлення, засвоєння та здійснення суттєво
ускладнене глобальними структурними соціально-культурнимизмінами. Як уже зазначалось, одним з
основних структурних елементів самореалізації особистості є самоідентифікація. Ще в дитинстві
відбувається уподібнення (на той момент ще неусвідомлене) у формі переживань та дій індивідом
себе іншим представникам соціальних спільнот та груп, котрі виділяються зокрема й на основі
тілесних ознак. Це виражається як частковий випадок стосовно народжених із певними
фізіологічними вадами, коли насамперед усвідомлюється неможливість співвіднесеності із
стандартизованими культурними нормами. Але кожен індивід обов’язково ідентифікується у
соціальному відношенні як чоловік чи жінка, залежно від того, які біологічні риси в нього найбільш
виражені. Нині все більш привертається увага до культури як важливого детермінуючого чинника
тілесної самоідентифікації та подальшої самореалізації особистості, оскільки не завжди біологічна
стать, котра людині задана від моменту її появи на світ, може відповідати психологічній, а згодом і
соціальній. І, як зазначає Ю.А. Семенова, саме адекватно реалізована тілесна самоідентифікація є
підґрунтям для успішної та гармонійної самореалізації людини, через те, що тілесність є
фундаментальною характеристикою людського існування [14: 5]. Детермінативна роль культури
полягає в тому, що вона подає критерії, форми та вимоги до поведінки чоловіків та жінок, саме через
культурузасвоюються соціальні код і закон, які примушують особистість тримати тіло в межах норм
своєї статі. У свідомлення індивідом своєї статевої ідентичності відбувається на основі і соматичних
ознак при виникненні образу тіла, і поведінкових та характерологічних властивостей, які отримують
оцінку відповідно до нормативних стереотипів фемінності й маскулінності. Останні представляють
собою ідеальні набори чоловічих та жіночих якостей та характеристик, які дуже тісно взаємопов’язані
з нормами культури чи субкультури. Ґрунтуючись на них, індивід сприймає та оцінює специфіку
будови власного тіла. Залежно від визнання своєї приналежності до статі пропонуються вироблені
поколіннями моделі та способи самореалізації, а також обумовлюються традиційні окремо для
чоловіків та окремо для жінок сфери, в яких вона протікає.
Висновки. Проблема тіла та тілесності, яка особливо набула своєї актуальності в
постмодерністській філософії, є досить важливою при дослідженні соціально-культурноїдетермінації
13

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 43. Філософські науки

самореалізації особистості, оскільки "біологічна оболонка" людини складає первинну основу її
індивідуальності, котра визначає подальший характер її формування та розвитку в процесі
розпредметнення культурита засвоєння соціальних норм. Особистість долає власну задану природою
тілесність, отримуючи здатність змінювати свій організм, як правило підлаштовуючи його під
стереотипні уявлення культурних ідеалів. Таким чином біологічна детермінація самореалізації
особистості повністю підкорюється культурній і стає її складовою. У разі невідповідності
самореалізації особистості "тілесним" зразкам, усталених у сучасній культурі, вона суттєво
обмежується низкою норм, переважна більшість з яких носить дегуманізований характер. Також
умовою цілісності самореалізації особистості виступає адекватна тілесна самоідентифікація, яка
передбачає і статеву самоідентифікацію на основі визначення біологічної, психологічної та соціальної
статі.
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Слюсар В.Н. Осмысление телесности и предметности как социально-культурного фактора
самореализации личности.
В статье доказывается, что биологическая детерминация самореализации личности полностью
подчиняется культурной и становится ее составляющей. Личность преодолевает собственную
заданную природой телесность, приобретая способность изменять свой организм, как правило
подстраивая его под стереотипные представления культурных идеалов. В случае несоответствия
самореализации личности "телесным" образцам, которые утвердились в современной культуре, она
существенно ограничивается рядом норм, большинство из которых носят дегуманизованный
характер.
Slusar V .M. The Understanding of Corporality and Objectness as the Social-Cultural Factor of
Personality Self-Realization.
The article proves that the biological determination of personality’ s self-realization is fully subordinated to
the cultural one and becomes its component. The personality overcomes its own given by nature corporality
acquiring the ability to change the organism, as a rule adjusting it to the stereotypic ideas of the culture
ideals. In case of none-correspondence of the personality’ s self-realization to the "corporal" samples which
are asserted in the modern culture, it is limited by the number of norms, the majority of which are of
dehumanized character .
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ТОЛЕР АНТНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП СПІЛКУВАННЯ ІНДИВІДІВ ТА КУ ЛЬТУР
У статті розглянуто толерантне (терпиме) ставлення до чужого як провідний принцип людського
спілкування та "діалогу культур". Толерантність робить можливим спілкування і виявляється
ознакою впевненості у собі й усвідомленням надійності власних позицій, ознакою відкритості
індивіда і культури. Автором зазначено, що розуміння і прийняття чужого, повага і бажання
зрозуміти, одним словом, високий рівень толерантності – ось орієнтир на шляху, що веде до
відродження національної культури.
Толерантність (від лат. Tolerantia – терпіння) – це терпимість до іншого роду поглядів, вдач і
звичок, чужих думок і вірувань. Терпиме ставлення до іншого (чужого) є вихідним принципом та
основою будь-якого культурного (освяченого духовністю) контакту, взаємодії, спілкування.
Толерантність необхідна стосовно особливостей різних народів, націй, релігій, культур. Вона не
тільки робить можливим спілкування, але й виявляється ознакою впевненості в собі й усвідомленням
надійності власних позицій, ознакою відкритої для всіх ідейної течії, що не боїться порівняння з
іншими точками зору і не уникає духовної конкуренції.
Розробка і вивчення проблеми толерантності науковцями є актуальною особливо у світлі тих
парадигмальних змін, що відбуваються в сучасній культурі, освіті, філософії. Потрясіння, яких
зазнало людство (дезінтеграція людських взаємин, революції та війни, екологічно загрозливі
симптоми, деперсоналізація людини), викликали формування нової парадигми філософського
мислення. Згідно цієї парадигми, основна смисложиттєва орієнтація зосереджується в
комунікативних взаєминах, у міжсуб’єктній взаємодії. Людське сходження переміщено з активнодіяльнісного відношення до світу у внутрішнє середовище людської особистості, в її духовний світ, у
міжсуб’єктну взаємодію. Про переорієнтацію класичної філософії у напрямку до "філософії
комунікації", до осмислення природи, структури та функцій феномена спілкування говорив один з
відомих представників філософії комунікації Ю. Хабермас: "Сучасна західна філософія полишає
горизонт класичної філософії свідомості, і на місце одинокого суб'єкта пізнання, суб'єкта, котрий все
робить об’єктом своєї рефлексії, приходить визнання повсякденного спілкування, яке виступає
місцем інтерсуб’єктивності і "життєвим світом" людини" [1: 3].
У сучасному світі проблеми спілкування набувають особливої гостроти, адже наше повсякденне
життя безпосередньо стає ареною зустрічі й діалогу різних конфесій, культур, ціннісних світів. І
професійне, і особисте життя людини великою мірою залежать від уміння і мистецтва налагоджувати
контакти, домовлятись, уникати конфліктів, одним словом, спілкуватись найбільш адекватним
ситуації способом.
Метою статті є розгляд толерантності як принципу спілкування індивідів та культур
На Заході вже у 30-ті роки ХХ ст. зародилась школа "людських відносин". Її прибічники,
розробляючи складні економічні, фінансові питання, почали звертатися до етики, психології та
соціології – наук про людську поведінку. Добрий настрій позитивно впливає як на здоров'я, так і на
продуктивність праці. Не випадково, великі фірми створюють власні Кодекси честі чи Правила
поведінки, в яких обумовлюютьетичні норми взаємовідносин і правила етикету службовців (так звані
жорсткі правила "м’якої" поведінки з клієнтами). Доведено, що бізнес, який має моральну основу, є
вигіднішим і прогресивнішим. Існує чимало етичних критеріїв цивілізованого спілкування: чесність,
порядність, правдивість. У розвинутих країнах без цих критеріїв у діловому спілкуванні між фірмами,
банками й окремими людьми сучасне підприємництво було б неможливим. Нафта, акції та інші цінні
папери на мільйони доларів щодня продаються на основі усних переговорів без свідків. Така практика
сучасного підприємництва є наслідком довготривалого процесу розвитку бізнесу, під час якого
сформувалися найоптимальніші моральні принципи та правила, яких ці підприємці дотримуються.
Одним з таких принципів, що лежать в основі спілкування і є терпиме, толерантне ставлення до
іншого, чужого, партнера і супротивника.
Культураспілкування – це культура формування відносин з іншими людьми. Від того, як людина
взаємодіє з соціальним оточенням, наскільки успішні її контакти з людьми, залежить ефективність її
діяльності і життя. Конфлікти, що виникають у сфері міжособистісного спілкування, ведуть до
тривалих післяконфліктних переживань (післяконфліктного резонансу). Нетактовність, грубість,
нетерпимість – показники низької комунікативної культури. Показником високої культури
спілкування може бути ефективна взаємодія партнерів, які відчувають антипатію. У цьому випадку
індивід здатен розмежувати найважливіші компоненти комунікативногопроцесу – взаємовідношення
© Шевчук С.Ф., 2008
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і взаємодію, і одночасно свідомо управляти ними. У цій ситуації неприйняття цінностей партнера,
саме толерантне ставлення до нього виступає основою взаємодії.
Характерною ознакою спілкування є його моральна спрямованість, тобто моральна культура
людей, що розкривається в їх взаємодії (це людяність, доброзичливість, дружелюбність,
взаємоповага). Сьогодні спілкування усвідомлюється як потреба, як самостійна життєва цінність, що
показує, якою мірою людина стає потребою для іншої, виключно як людська індивідуальність. Одна
із суттєвих вимог моральної культури спілкування – враховувати індивідуальність іншого, поважати
її, а отже ставитись до неї щонайменше толерантно. Невміння або нездатність людини виконати ці
вимоги може призвести до світовідчуття самотності.
Культура, будучисферою реалізації людських цінностей, утворює простір людського спілкування.
За своєю природою культура інтерсуб’єктивна, вона передбачає ряд суб’єктів, що вступають між
собою у спілкування. При цьому культура передбачає відношення горизонтальне, діалогічне, яке
спрямоване на розуміння учасника діалогу.
Діалогічність властива культурі як внутрішня суттєва якість та як протяжний у часі діалог
культур.
Взаємодія людей у формі міжкультурногоспілкування описується як діалог культур. Такий діалог
можливий у міру наявності елементів єдності і розбіжності. Загальнолюдський зміст національної
культурискладає те підґрунтя, на якому стає можливим встановлення контакту.
Навіть побіжний погляд на культурнуісторію людства дає можливість вичленити спільні для всіх
людей норми та принципи (наприклад, повага до праці, шанобливе ставлення до материнства,
захоплення мужністю та сміливістю, гостинність тощо). Ці загальнолюдські норми та принципи
майже беззмінно відтворюються новими поколіннями і складають той мінімум солідарності, котрий
об’єднує людей тільки тому, що вони люди. Людська солідарність викристалізовується і осідає в
духовній культурі, формує колективну пам’ять народу. Національна неповторність, і самобутність
культуриє формою виявлення загальнолюдськогоїї змісту.
Культура, що зростає у нормальних умовах, характеризується "мирним співіснуванням", взаємною
терпимістю і взаємним збагаченням найрізноманітніших тенденцій, стилів і напрямів культурного
життя.
Повноцінна національна культура, що має значення для людства, виростає на ґрунті постійного
спілкування з іншими культурами. Світова історія культури утримує в собі дорогоцінні плоди, що
виросли внаслідок переплетіння коренів різних культур. Будь-яка культура – загальнолюдська
цінність. Те мале, що дали деякі народи, не замінити нічим, їх внесок у світову скарбницю –
унікальний. Ідею єдності, спілкування (діалогу) культур протягом всього історичного часу
наполегливо підкреслював Микола Реріх.
У спіх відродження національної культурипов’язаний з поступом людства в цілому.
Рух людства від ізоляції і замкнутості його складових частин до єдності і цілісності – об’єктивна
тенденція історичного розвитку. Історія, як відомо, поступово з місцевої та регіональної
перетворюється у всесвітню, зв’язуючи в одне ціле різні народи, країни, континенти. Тойнбі,
досліджуючи всесвітню історію, прийшов до висновку, що до ХХ ст. у людства не було спільної долі.
Тібетська, китайська, єгипетська, цивілізації доколумбової Америки жили, часто не знаючи одна про
одну і не мали ніякого спільного історичного досвіду. Сьогодні ж ситуація докорінно змінилась.
Вперше в історії людства різні континенти з’єднані засобами масової комунікації, а події на кожному
з них мають відгук в усьому світі.
Очевидно, що людство вступило в нову еру свого існування. Технологічно розвинуті країни
закладають підвалини постіндустріального суспільства з небаченими можливостями інформаційних
технологій, новими мережами комунікацій. Посилюється інтеграція світу на тлі зростання рівня його
різноманітності.
Сьогодні інтенсивно формуються локальні, зокрема національні спільноти та їх культури. На
першій фазі ці процеси здійснюються через механізми відособлення і протиставлення одних спільнот
іншим. Відтворюється історія, традиції, маніфестуються символи, культура, освіта, спосіб життя,
мова. Як правило ці процеси йдуть в опозиції до інших націй і культур. Національні стосунки
будуютьсяза формулою Сартра: інший віднімає в мене мій простір.
Але наступна фаза формування локальних спільнот, очевидно полягатиме в переборенні автономії,
відособленості.
Сьогодні ми бачимо, що Європа рухається до інтеграції. Європейська єдність ґрунтується на
національному, як єдність оркестру на індивідуальності інструментів, – кожен інструмент сам по собі,
але разом вони створюють єдине звукове ціле.
У контексті інтеграційних процесів сучасної цивілізації відродження національної культури
передбачає осягнення цінності культури іншого народу, повагу до її унікальності, усвідомлення
власної несхожості та самоцінності. На шляху формування нової єдності в багатоманітті важливо,
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пам’ятаючи про "своє", знаючи і поглиблюючи ці знання, створюючи нові духовні цінності, зрозуміти
"іншого", поцінувати його, навчитись жити разом, обмінюватись своїм і чужим, пов’язувати і те і
інше органічно і природно.
Одне з найбільших досягнень цивілізації пов’язане з умінням знаходити контакт між
представниками різних культурних світів. Одна справа – мати уявлення про іншу культуру, знати її
мову, інша справа – спробувати зрозуміти інший світ і визнати всі наслідки усвідомлення факту
універсальності людської природи, що виявляється у створенні різних унікальних культуріз власним
поглядом на світ, з особливими традиціями та ритуалами, зі своїми цінностями.
Отже, розуміння і прийняття чужого, повага і бажання зрозуміти, одним словом, високий рівень
толерантності – ось орієнтир на шляху, що веде до відродження національної культури. Адже
всередині самої себе культура не усвідомлюється, лише при взаємодії, при зустрічі, діалозі різних
культурстають прозорими і зрозумілими підвалини та особливості власної культури.
У другій половині ХХ століття розпочався процес фундаментального перегляду поглядів на науку
та культуру. Передові вчені констатують необхідність формування нового діалогу між людьми і
діалогу людини з природою.
Всесвітня підсвідомість сьогодні наповнена тривожним передчуттям катастрофи. Духовно та
емоційно збідніла суспільна свідомість стала раціоналістичною, формалізованою, технократичною.
Перенасиченість спеціальних знань, інформаційний бум привели до того, що виникла гостра
ностальгія за повнотою, універсальністю. Практично все мистецтво ХХ століття (модерн,
експресіонізм, абстракціонізм, сюрреалізм) виражає тривожний стан суспільної свідомості. Культураі
людина ніби захлинулись у какофонії і хаосі рок-музики та масової культури, які втратили моральні і
духовні орієнтири. Молодіжний бунт 60-70-х років став інтуїтивною відповіддю молодих поколінь на
бездушність та байдужість технократичного світу. "Ліві" молодіжні угрупування інтуїтивно
схилялись у пошуках духовної опори до східних релігій (даосизму, дзен-буддизму), в яких
взаємовідношення людини і світу постає у всьому протилежним християнському розумінню.
Тоффлер відмічав, що західна цивілізація з її наукою досягла висот у мистецтві розчленування
цілого на частини, часто забуваючи збирати розчленовані частини в те єдине ціле, яке вони колись
складали. Традиційна класична наука, яка є західною за стилем і методом, закріпила механічне
розчленування на окремі дисципліни, прагнення вилучити випадкове, одиничне, унікальне.
І лише поети та східні мудреці час від часу нагадували вченим, що зосередились кожен на своїй
власній обраній ним дисциплінарній ділянці, про внутрішню єдність, гармонію та узгодженість світу.
Єдність світу і спорідненість всього, живого і неживого, природного і людського, вселенського і
мікроскопічного – корінь того світорозуміння, яке відрізняло мислителів стародавньої Індії та
Стародавнього Китаю.
Сьогодні вже ясно, що кіплінговський афоризм про неможливість взаєморозуміння культур
Заходу і Сходу зазнає поразки. Уже початок ХХ століття був відмічений тим, що забуті думки давніх
мудреців про нерозривність Людини, Планети і Космосу, про фундаментальну єдність мікро- та
макрокосму зненацька знайшли неочікуване підтвердження в наукових відкриттях і змусили
експериментальну науку Заходу звернути свою прихильну увагу в бік споглядальної філософії Сходу.
Почався процес взаємного збагачення, метою якого стало одухотворення експериментальної науки і
"онаучення" духовних досягнень Сходу.
Ф. Нортроп, поклавши в основу своєї типології культур форми і спосіб пізнання, розрізнив два
типи культурної традиції – східну і західну. Для східної характерним є переважно інтуїтивне,
емоційне, безпосереднє сприйняття світу. Західний тип культурноїтрадиції тяжіє до інтелектуалізму
та пізнання у формі чітких теоретичних концепцій. У східних культурах домінує імпресіоністське
мистецтво, основане на враженні художника, в той час як мистецтво західних цивілізацій ґрунтується
на геометричних формах і перспективі.
Розуміння причинності в східних культурах, зокрема китайській, ґрунтується на принципах "живої
єдності", саморуху (внутрішня життєва сила Дао), "органічної рівноваги" (коли всі речі та явища світу
тяжіють до рівноваги й гармонії). Китайська модель причинності прямо протилежна моделі, що
прийнята європейською наукою ХVІІІ – ХІХ століття. У той час як західне розуміння атомістичне,
орієнтоване на зовнішні фактори і механічне, східна модель заперечує атомізм і є холістичною; вона
віддає перевагу внутрішнім факторам, а отже, органістична. Китайська модель призначена для
відображення конкретного переживання життя, історії, часу; європейська ж, напроти, призначена
задовольняти абстрактне мислення та кількісний аналіз.
Як бачимо, у сфері світогляду і суспільної свідомості пробудивсягострий інтерес до давньосхідної
філософії як можливої альтернативи сайентистській і прагматичній західній філософії. Ця тенденція
якоюсь мірою підготувала ґрунт для появи нової системи поглядів, яка отримала назву синергетики.
Це новий образ світу, що ґрунтується на ідеях системності, відкритості, цілісності світу, спільності
закономірностей розвитку об’єктів усіх рівнів матеріальної і духовної організації. Синергетика
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поєднує принципово різні, східний і західний, способи мислення і світосприйняття. Від Сходу вона
сприйняла і розвинула далі ідею цілісності та ідею спільного шляху, по якому рухається і світ в
цілому, і людина в ньому. А від Заходу вона бере традиції аналізу, опору на експеримент, особливий
математичний апарат.
Сьогодні накопичилось багато ознак того, що наука знаходиться напередодні якісно нового етапу
свого розвитку, етапу, який умовно можна було б назвати "постнекласичним". Одна з найважливіших
ознак цього етапу пов’язана з переходом до пізнання складноорганізованих, багаторівневих
розвиваючих систем, які розглядаються в контексті становлення, потенціальної багатоваріантності
можливих сценаріїв їх розвитку. У концепції коеволюція людини і довкілля природа розглядається як
своєрідний цілісний організм, а не як склад матеріалів та енергії.
Поступово виокремлюється розуміння необхідності наукового синтезу окремих сфер
природознавства і всіх наук у цілому, точних та гуманітарних. Назріває ностальгія за єдністю
культуривзагалі, відновленням такої цільності світорозуміння, яка притаманна була лише античному
світу.
Таким чином, толерантне (терпиме) і зацікавлене ставлення до іншого (чужого), несхожого на
мене виступає основоположним принципом спілкування індивіда як особи, взаємодії людей у формі
міжнаціонального спілкування, діалогу культурСходу і Заходу.
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Шевчук С.Ф. Толерантность как принцип общения индивидов и культур.
В статье рассматривается толерантное (терпимое) отношение к чужому в качестве
основополагающего принципа человеческого общения и "диалога культур". Толерантность делает
возможным общение и является признаком уверенности в себе и осознанием надежности
собственных позиций, признаком открытости индивида и культуры. Автором отмечено, что
понимание и принятие чужого, уважение и желание понять, одним словом, высокий уровень
толерантности – вот ориентир на пути, что ведёт к возрождению национальной культуры.
Shevchuk S.F . Tolerance as a Principle of Communication between Individuals and Cultures.
The paper considers a tolerant attitude to the alien as the fundamental principle of human communication
and "the dialogue of cultures". Tolerance makes the communication possible and serves as a sign of selfreliance, as well as an indicator of one's own position reliability and openness of an individual and culture.
The author points out that the understanding and the perception of the alien, respect and the desire to
understand, what is the high tolerance level – that is the directing point on the way that leads to the national
culture rebirth.
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ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ РОЛІ ІНФОРМАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
У статті визначається філософський аспект дослідження інформації як феномену буття сучасної
людини. Також здійснено класифікацію основних проблем функціонування і розвитку інформаційного
суспільства, які актуалізуються в сучасних філософських науках, розкрито зміст і способи захисту
людини від негативного інформаційного впливу.
Актуальність статті. У останні роки ХХ ст. проблема інформації виходить із предметного поля
фізики, а все більше акцентується увага на її соціальні та антропологічні форми вияву. У се частіше
об’єктами філософських досліджень постають інформаційні технології, інформаційне суспільство,
інформаційні війни, інформаційна безпека тощо. Ці теми стали основою багатьох дискусій, їм
присвячена велика кількість книг, монографій, публікацій [1; 2; 3].
Варто зазначити, що поняття "постіндустріальне суспільство" та "інформаційне суспільство" в
сучасній науковій літературі ототожнюються, на підставі того, що концепція інформаційного
суспільства розглядається як різновид концепцій постіндустріального суспільства (К. Поппер,
Д. Белл, Р. Арон, О. Тоффлер тощо). Іншими ж ученими ці поняття розрізняються [3: 11], оскільки
постіндустріальне суспільство розглядається як перехідне до інформаційного. Погоджуючись з
останньою думкою, зазначимо, що саме інформація, глибоке проникнення інформаційних технологій
у всі сфери життя і діяльності людини є основною рушійною силою сучасних соціальних
трансформацій. Останні є наслідком процесів, що відбулись у ХІХ-ХХ ст., серед яких варто в першу
чергу виділити значне зростання обсягу інформації, створення комп’ютерів нового покоління та
тотальну комп’ютеризацію тощо. Будь-який процес розвитку і діяльності в суспільстві нині
пов'язаний з передачею, використанням і опрацюванням інформації. Характер інформаційного впливу
нині змінюється у зв’язку зі стрімким розвитком інформаційних технологій. Українське суспільство
зараз швидкими темпами, на наш погляд, набирає рис інформаційного суспільства. Тому важливо
здійснити філософський аналіз проблеми своєрідності інформаційного суспільства. Актуальність цієї
теми, насамперед, визначається роллю інформації та інформаційних відносин в умовах трансформації
української спільноти в інформаційне суспільство, можливою появою інформаційних технологій, які
є засобом дійового впливу на особистість. Крім того, зацікавленість і проведення досліджень ученими
в цьому напрямку свідчать про наукову перспективність і практичну значимість досліджень у цій
галузі.
Розгляд цієї проблеми започатковано працями Д. Белла, О. Тоффлера, Є. Масуди, Д. Лайона.
Питання інформаційних відносин в умовах постіндустріального суспільства як об’єкт наукового
аналізу висвітлені в роботах зарубіжних учених (Ф. Фукуяма, Ю. Габермас, Д. Трапскотт, Т. Беккер
та ін.). У вітчизняній науці загальні питання впливу інформаційних процесів на суспільний розвиток
та взаємодію "індивід – суспільство", питання впливу масової культури на індивідуальну свідомість
досліджують Р. Абдєєв, С. Джура, В. Лях, О. Соскін та інші.
Однак не всі питання, пов’язанні з виокремленням і розглядом філософських проблем
інформаційного суспільства, достатньо досліджені. На наш погляд, бракує, передусім, системного
підходу у висвітленні цієї теми. Тому метою нашої статті є розгляд актуальних філософських
проблем інформаційного суспільства. Для цього необхідно розробити їх класифікацію, окреслити
можливі напрямки подальших досліджень.
Передусім з’ясуємо зміст понять "інформація" та "інформаційне суспільство". Інформація – це
дуже широке поняття. У цей термін вкладається неоднаковий зміст у науці й техніці, життєвих
ситуаціях. Зокрема, інформація розглядається як: повідомлення про справи, відомості про що-небудь;
зменшувана невизначеність у результаті отримання повідомлень; повідомлення, нерозривно пов’язане
з управлінням, сигнали в єдності синтаксичних, семантичних і прагматичних характеристик;
передача, відображення багатоманітності в будь-яких об’єктах і процесах живої і неживої природи.
Л. Левченко, Л. Яроцький тлумачать інформацію як "генералізаційно-єдине самовідношення і
самовідображення всіх вакуумних матеріалізованих і дематеріалізованих точок атомів, організмів,
предметів, станів і об’єктів всього простору Всесвіту" [3: 64]. Інформацію поділяють на штучну
(створену людиною) і природну (основа зародження Всесвіту, всіх його станів, процесів, явищ і
ресурсів). Отже, інформація – це відомості про природу і суспільство, явища, процеси і стани, які
відбуваються у Всесвіті, це універсальне начало. Інформація є основою матерії, а відтак усе, що нас
оточує, – це інформація в аспекті її актуальності.
Інформаційне суспільство є одним з чільних понять низки концепцій, які конкретизують теорію
постіндустріального суспільства (Д. Белл). Найбільш репрезентативною є концепція "третьої хвилі"
(О. Тоффлер) та інформаційного суспільства (Є. Масуда). Основна ідея вказаних концепцій
інформаційного суспільства полягає в тому, що суспільство, яке раніше позначалося як
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постіндустріальне, швидко набуває нових ознак, які дають підстави стверджувати, що воно є
інформаційним. Це визначає головною ознакою такого суспільства виробництво і поширення
інформації, перетворення її на головний вид послуг, на товар і навіть на владу. На швидке зростання
обсягу інформації та її значення звернув увагу ще Д. Белл у праці "Прихід постіндустріального
суспільства", хоча сам він термін "інформаційне суспільство" не використовував.
У межах концепцій інформаційного суспільства існують нині дві протилежні тенденції щодо
оцінки самого факту перетворення інформації у значущу соціальну силу. За першою –
оптимістичною, інформатизація суспільства, зокрема комп’ютеризація, становить безумовне
соціальне благо. Представники іншої тенденції, песимістичної, розглядають інформаційне
суспільство як суспільство маніпулятивне. До того ж, як таке, в якому рівень маніпулювання
людиною швидко зростає [2]. Інформаційні технології дедалі ширше починають використовуватисьу
політиці, перетворюючись на політичні технології.
Інформаційне суспільство відрізняється від індустріального суспільства тим, що інформація,
знання, інформаційні послуги і всі галузі, пов’язанні з їх виробництвом, ростуть значно швидше, а
також є джерелом нових робочих місць, стають домінуючими в економічному розвитку. Вважається,
що якщо в суспільстві більше 50% населення зайнято у сфері інформаційно-інтелектуальних послуг,
то суспільство стало інформаційним. Також критерієм вступу в інформаційну епоху виступає закон
експонентногозростання обсягу знань.
За підрахунком учених, з початку нашої ери для подвоєння знань знадобилось 1750 років. Друге
подвоєння відбулося до 1900 р., далі для подвоєння знадобилось 50 років, з 1950 р. подвоєння
відбувалось майже через 10 років, з 1970 – вже через кожні 5 років, з 1990 року – раз на 2 роки, далі –
щорічно. Це явище назване "інформаційним вибухом" [3]. Науковці виділяють такі характерні ознаки
інформаційного суспільства: найвищою цінністю суспільства, головним продуктом виробництва й
основним товаром є інформація; вища влада в суспільстві поступово переходить до інформаційної
еліти; класова структура суспільства зникає і поступається місцем двочленній елітарно-масовій
структурі; все більша частина населення земної кулі поглинається сферою інформаційної діяльності
та обслуговування; упровадження комп’ютерів та роботів звільняє від роботи велику кількість людей,
проте нове суспільство пропонує таку переорієнтацію соціальних пріоритетів, які гуманно вирішують
це питання; радикальній зміні підлягає вся культура, система соціальних зв’язків, сімейно-побутових
відносин, організація влади і соціальна психологія; інформація повинна привести суспільство до його
загальної гуманізації на основі створення умов для зростаючої поінформованості, підвищення
спільного добробуту, поліпшення всіх форм спілкування, ліквідації мовних та культурнихбар’єрів [4:
192].
У інформаційному суспільстві інформація є основним продуктом і однією з головних цінностей
суспільства. Таким чином утворюється новий тип управління, а саме: інформаційне управління,
одним з важелів якого виступає інформаційна політика. Інформаційна політика є діяльністю
політичних інститутів зі створення і поширення інформації з метою здійснення ідеологічного,
політичного, економічного та інших впливів на свідомість (мислення) й поведінку людей [10].
Отже, інформаційне суспільство є наступним після аграрного та індустріального типом
суспільства. Воно має свої переваги та недоліки. Утім, варто вказати на незворотність цього
соціального розвитку, тобто не існує механізму повернення до попередніх типів суспільства. Це
стосується і українського суспільства, в якому також утверджується основне правило життєдіяльності
людини: "Хто володіє інформацією, той володіє світом".
Виокремимо актуальні проблеми взаємодії людини й оточуючого світу в інформаційному
суспільстві, які знаходяться у предметному полі філософії. Зрозуміло, що через наявність великої
кількості цих проблем потрібно використати метод систематизації. Класифікуючи всі проблеми
інформаційного суспільства за сферами взаємодії, виділимо такі групи: людина і природа; людина та
її винаходи (людина і винаходи, що полегшують, змінюють побут, людина і комп’ютерні технології);
людина і людина; людина та інформація.
Розглянемо детальніше кожну з цих груп. На перший погляд може здатись, що проблема
взаємовідносин людини і природи не є актуальною в інформаційному суспільстві. Але не слід
забувати, що будь-яке суспільство залежне від природи, в тому числі й інформаційне. Людина є
частиною природи, жителем планети Земля, чинить навмисний чи ненавмисний вплив на природу,
здебільшого негативний. З розвитком цивілізації людина намагається віддалятися від природи, але
контролювати її вона не може і повністю залежить від стихії. Тому виникає необхідність
відповідальності кожного за наслідки своїх дій, незалежно від його соціальних статусів і ролей.
Наслідки бомбардування, застосування ядерної чи біологічної зброї відчуватиме вся планета, а не
окремий регіон, адже ми всі знаходимось на цій маленькій кулі. Тому проблеми взаємовідносин
людини і природи будутьзавжди актуальними.
Наступна група проблем пов’язана з упровадженням людських винаходів. Невипадково ця група
розділена на дві підгрупи, оскільки, на нашу думку, вплив комп’ютера та комп’ютерних технологій
на людину суттєво відрізняється від впливу приладів, які нас оточують. Але об’єднує ці дві підгрупи
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те, що все це людина створила своїми руками. Людство винайшло пральні і посудомийні машини,
автомобілі, мобільні телефони тощо. Результатом застосування винаходів є поява значної кількості
вільного часу людини. Ще один аспект цього питання полягає в тому, що людина навіть не відчуває,
наскільки вона залежить від своїх винаходів. За таких умов, як слушно зазначає В. Слюсар, сучасна
інформаційна техніка руйнує життєвий світ людей та їх цінності, занурює індивідів у віртуальну
реальність, відбувається трансформація особистості, її перетворення із творця технологічних приладів
на їх споживача, слугу, який підкорює свою життєдіяльність функціонуванню та обслуговуваннюцих
механізмів [11: 76]. Тут доречно навести такий приклад. Вимкнули електрику… і катастрофа:
електрочайник не працює, телевізор, праска, пральна машина теж, світла нема. Більшість людей
впадає у паніку: що робити? Або ще один приклад. Згадаємо, що декілька десятків років тому
мобільних телефонів ще не було, але люди спілкувались без них, домовлялись про зустрічі. А уявити
сьогодні, що не можна набрати потрібний номер і спитати: "Ви де?" чи сказати іншу, так би мовити,
повсякденну мобільну фразу – просто неможливо. Тут варто згадати про машинний фетишизм.
Першим, хто звернув на це явище увагу, був М. Бердяєв. Ще у роботі "Дух і машина" він розглядає
машину і техніку як фактор, який "розкріпачує" людину, звільняє її від "тягаря матеріальності". Але
вже з 20-х рр. ХХ століття його погляди змінюються. М. Бердяєв, засвідчуючи появу машинного
фетишизму, звертає увагу на те, що машина підкорила людині не лише сили природи, але й саму
людину. Машина не стільки звільняє людину, скільки по-новому поневолює її. "Ця нова страшна сила
руйнує природні форми людини, піддає людину процесу розщеплення, внаслідок чого людина
перестає бути природною істотою" [10: 440]. Роздуми щодо ролі техніки і машини у долі людства
продовжили М. Хайдеггер і К. Ясперс. М. Хайдеггер вважає, що техніка – не засіб у руках людини, а
людина "віддана" техніці, поглинена нею і підкорена їй. Карл Ясперс розглядає техніку як
принципово новий фактор історії, вважаючи, що в техніці – "джерело майбутнього".
Ми дотримуємось думки, що людина стає залежною від техніки і машини, а отже, машина постає
самостійним і незалежним від людини суб’єктом соціальної дії. Ідея технофобізму, як філософськосвітоглядної і життєвої позиції людини та певної частини суспільства, що пов’язані з песимістичним
та нігілістичним ставленням до техніки, з негативною оцінкою перспектив та наслідків науковотехнічного прогресу як антигуманних, ворожих людині і природі, бере свій початок від Арістотеля
(попереджав проти надмірного захоплення технікою, майстерністю, професіоналізмом як можливою
загрозою втратити свободу творчості, вільного стану буття людини). Ж-Ж. Руссо теж уважав, що
розвиток науки і техніки, "мистецтв" і "ремесел" приводить до занепаду моралі. М. Бердяєв вказував,
що без техніки неможливе виникнення культури, проте подальший розвиток техніки призведе до
загибелі самої культури[10].
Щодо взаємодії "людина та комп’ютер", то можна зазначити таке. Залежність від комп’ютерних
ігор, віртуальної реальності, мережі Інтернет – це реалії сьогодення. Фактично, комп’ютер стає
другом, помічником, замінює реальний світ віртуальним, в якому ми можемо завжди виправити те,
що нам не подобається, вбити людину і т.д. А підміна реального світу віртуальним призводить до
втрати цілісності особистості, актуалізує цілу низку проблем стосовно її саморозвитку та
самореалізації.
У межах проблемного поля окресленого питання слід осмислити інтелектуальну стратифікацію як
одну із найзагальніших проблем інформаційного суспільства. Інтелектуальна стратифікація – це
явище розмежування людей на дві групи: "інтелектуалів", які володіють комп’ютерною технікою,
мають можливість отримувати найповнішу інформацію в необхідній кількості, що зміцнює їх
інтелектуальні та комунікативні здібності, та людей "комп’ютерно безграмотних". Це розхитує
соціальні підвалини демократичних суспільств і може призвести до неочікуваних соціальних
наслідків [10].
До проблем взаємодії "людина і людина" відносимо, насамперед, клонування людини, пересадки
органів та інші морально-філософські проблеми. Та є ще одна досить важлива проблема – це
спілкування однієї людини з іншою в інформаційному суспільстві. Спілкуванні один з одним завдяки
комунікації через технічні засоби має низку недоліків відносно безпосереднього, "живого"
спілкування. Зміст сказаного розуміється за допомогою міміки, жестів, погляду тощо, а спілкування в
чаті цього не задовольняє. Аналіз змістовної насиченості форумів та чатів дозволяє зробити висновок,
що теми духовності, моралі, естетики є рідкісними, об’єднують невелику кількість співрозмовників.
Переписка насичена великою кількістю орфографічних та граматичних помилок, що виявляє вкрай
низьку мовленнєву компетенцію багатьох користувачів. Людина не бачить співрозмовника і фактично
спілкується з машиною (до речі, є і програми-співрозмовники ), а в реальному житті не може сказати
й двох слів. З іншого боку, спілкування за допомогою sms вчить коротко і ясно висловлювати свої
думки. Але в цьому випадку зміст спілкування відходить на другий план, поступаючись місцем
простому обміну думками, позбавленого у своїй суті смислового навантаження.
Наступною проблемою інформаційного суспільства є взаємодія "людина та інформація". Як
зазначалося раніше, перехід до інформаційного суспільства став наслідком "інформаційного вибуху".
Так, зараз отримати інформацію, як таку, легко: зайшовши на сайт, увівши ключове слово можна
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заповнити повністю флешку, а то й більше. Але проблема постає в знаходженні потрібної інформації.
Людина має навчитись "фільтрувати" інформаційний потік і вибирати з нього потрібне. А це не так
просто.
Окрім того, інформація для людини наче вітаміни. Інформаційний голод так само шкідливий, як і
перенасичення інформацією. Як же віднайти "золоту середину"? Відомо, що якщо людину помістити
до кімнати з монотонним освітленням, звукоізольованої, то вона втрачає душевний спокій. Так само,
перенасичення інформацією теж веде до стресу. Крім того, тут ще постає одна проблема: як
захиститись людині від негативного інформаційного впливу? Це є досить актуальним в
інформаційному суспільстві.
Тут варто згадати про теорію автономії особистості, в основі якої лежить ідея І. Канта про
моральну автономію особистості. Над нею працювали вчені Дж. Дворкін, Г. Франкфурт,
Дж. Крістмен. Потрібно звернути увагу на важливе досягнення цієї теорії: акцент на внутрішньому
аспекті свободи людини. Людині пропонується дистанціюватися від таких впливів з боку засобів
масової інформації, за допомогою яких здійснюється маніпуляція людьми, формуються шкідливі
потреби, надумані переконання, владні структури, виробничі монополії, політичні угрупування та ін.
Позитивне значення теорії автономії саме і полягає в тому, що людині пропонується взяти
відповідальність за свою долю і тим самим отримати справжню, а не уявну свободу [10].
Однією з найактуальніших проблем дослідження сучасного суспільства, які розглядає філософська
антропологія і соціальна філософія, є захист людини від негативного інформаційного впливу. Не всі
питання, пов’язані з регулюванням впливу інформації на свідомість людини в постіндустріальному
суспільстві, досліджені достатньою мірою. Їх вирішенню може сприяти філософський аналіз
проблеми захисту свідомості людини в умовах інформаційного суспільства. Питання дослідження і
захисту свідомості людини цікавить філософів тривалий час. Ця проблема актуальна й нині, а в
умовах інформаційної цивілізації вона набуває особливого значення. У першу чергу потребують
дослідження можливі негативні наслідки, пов’язані з впливом інформації на свідомість людини.
Інформаційні технології мають великий потенціал, що посилює можливість використання їх з
метою негативного інформаційно-психологічного впливу на свідомість людей. Як наслідок, існує
загроза використання інформації без дотримання прав та інтересів громадян. Тому виникає потреба
законодавчо-правового захисту суспільства та його громадян від неправомірного впливу на
індивідуальну і суспільну свідомість, шляхом використання інформації і нових технологій. В
інформаційному суспільстві набуває значення проблема свободи і безпеки людини в широкому
розумінні. Це пов’язано з багатьма факторами, які обмежують інформаційні права і свободу людини.
Серед них зазначимо: збільшення об’єму інформації, що отримує людина; утруднення вибору
потрібної інформації з інформаційного обсягу; небезпека використання деяких видів інформації, що
можуть нанести шкоду правам і законним інтересам громадян; загроза впливу на свідомість людини
для досягнення протиправних цілей; технічна можливість контролю над людиною; можливість
маніпуляції свідомістю тощо. У се це робить людину в інформаційному суспільстві беззахисною
перед небезпекою застосування нових інформаційно-технічних засобів з метою збору інформації і
впливу на індивідуальну і суспільну свідомість.
Встановлено, що характер і об’єм інформації, яку отримує людина, здійснюють вплив на її
здоров’я, в тому числі й негативний. Це особливо актуально в сучасних умовах удосконалення
комп’ютерних технологій і швидкого збільшення кількості інформації, яка лавиною падає щоденно на
свідомість людини. Водночас ускладнюється пошук і правильний вибір необхідних людині
відомостей. Так, існують випадки негативних психологічних та інших впливів на людину (особливо
молодь) після довготривалого використання комп’ютера. Існує навіть думка про "залежність" людини
від інформаційних технологій. У наш час дослідники виділяють новий вид захворювань психогенного
характеру – інформаційні хвороби (П.Д. Біленчук, О.П. Дубовий). Причинами їх виникнення є
порушення інформаційного режиму людини: інформаційні перевантаження, інформаційний "голод",
збої темпоритму, інформаційний шум тощо.
Особливу небезпеку в сучасних умовах створює й можливість неправомірного впливу на
свідомість людини. Спеціалісти виділяють різні способи і форми впливу на волю людини за
допомогою неправомірного використання інформації й інформаційних технологій. Серед них
особливо небезпечним є явище маніпуляції свідомістю. Такий вплив спрямований на психічні
структури людини для зміни її думок, переконань і цілей у визначеному напрямку. Смисл маніпуляції
полягає в тому, щоб шляхом впливу на позасвідоме добитися того, що людина сама захоче зробити
те, що необхідно. Маніпуляція свідомістю позбавляє людину можливості самостійного мислення і
реальної свободи вибору. Часто в науковій літературі до подібних явищ застосовують термін "зомбі".
Серед засобів непрямого впливу на свідомість людини в умовах розвитку інформаційних
технологій потрібно зазначити засоби масової інформації (особливо електронні ЗМІ). Найбільш
відомим є вплив на свідомість за допомогою так званого "двадцять п’ятого кадру". У сучасних умовах
застосування такого методу малоефективне, оскільки його можна легко виявити. Однак сучасні
комп’ютерні технології дозволяють більш "надійно" "вмонтувати" в зображення і звукозапис
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додаткову інформацію, яка маскується під музику, шелест листя або інший звук. Небезпека такого
способу "зомбування" в тому, що "пацієнт" не усвідомлює та не оцінює критично отриману установку
і не може чинити опір "вкладеному" в мозок наказу.
Слід зазначити, що ступінь інформаційного впливу на свідомість різна в різних індивідів і груп
населення (соціальних, професійних, культурнихта інших). Рівень ефективності зовнішнього впливу
на свідомість людини залежить також від якостей особистості, на яку спрямовано цей вплив –
психологічних, темпераменту, життєвого досвіду, виховання, рівня освіти, умов життя тощо.
Тут варто згадати про явище інфократії – владу інформації. Однією з нових серйозних політичних
проблем стало питання про те, чи не посилює інформатизація суспільства авторитарних тенденцій і
навіть чи не веде вона до диктатури. Здатність одержувати точну інформацію про кожного
громадянина, маніпулювати масами людей гранично зростає при використанні комп’ютерних мереж.
Можна уявити таке становище, коли правлячі кола знають все, що їм потрібно, а всі інші не знають
нічого. Сформована владна еліта може виявитися своєрідною "інфократією", джерелом влади, в
основу якої покладено не заслуги перед народом, а лише велику можливість використовувати
інформацію [10].
Однак, найкращим захистом від маніпуляції свідомістю, на наш погляд, є інтелект і духовність
людини. Щоб протистояти спробам зовнішнього інформаційного впливу на свідомість, людині
необхідно спочатку вияснити, звідки з’явилась та чи інша інформація чи бажання і силою своєї волі
прийняти необхідне рішення. Таким чином, навіть в умовах науково-технічного прогресу для захисту
від зовнішнього впливу і маніпуляції свідомістю основне значення мають не стільки технічні, скільки
людські особистісні фактори – розум, інтелект, самостійність, воля тощо [9].
Тому подальші дослідження необхідно, на наш погляд, спрямувати на поглиблений аналіз
окреслених нами груп проблем, а також на дослідження і розробку правових основ, які мають
регулювати суспільно-політичне та соціально-культурнежиття в інформаційному суспільстві.
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Коваль Т.В. Философское осмысление роли информации в современном обществе.
В статье определяется философский аспект исследования информации как феномена бытия
современного человека. Также осуществлена классификация основных проблем функционирования и
развития информационного общества, которые актуализируются в современных философских науках,
раскрыто содержание и способы защиты человека от отрицательного информационного влияния.
Koval T.V . The Philosophic Understanding of the Information Role in the Modern Society.
In the article the philosophic aspect of the information investigation as the phenomenon of modern person's
being is defined. Also the classification of the main problems of functioning and development of the
information society is carried out, which are actualized in the modern philosophic sciences, the content and
the means of man's protection from the negative information influence are disclosed.
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ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ СУЧАСНИХ СОЦІОКУ ЛЬТУРНИХУМОВ
У ФОРМУВАННІ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті розглядаються питання впливу сучасних соціокультурних умов на розвиток мотиваційних
факторів до вивчення другої іноземної мови учнями, з’ясовується ступінь розробленості проблеми у
вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. Обґрунтовується необхідність формування в учнів
мотиваційної готовності до іншомовного спілкування.
Наш вік є складним, багатогранним, вимогливим, у ньому успішно співіснують різні культури зі
своїми цінностями, потребами, бажаннями. На фоні цієї різноманітності необхідно мати достатньо
високий інтелектуальний та мовний потенціал. Суспільство зацікавлено в розумних людях, які знають
іншу мову. Саме від їх стратегії залежить поліпшення якості життя більшості громадян. У результаті
процесу навчання іншомовному спілкуванню формується певна база знань, яка дозволяє розвиватись
та вдосконалюватись протягом усього життя разом з науково-технічним прогресом, який
прискорюється.
Організація інтелектуального та мовного виховання учнів дозволяє говорити про нові напрямки в
розвитку освіти, пов’язані з переглядом основних компонентів освіти: її призначення, змісту,
критеріїв, ефективності форм та методів навчання, функції викладача. У процесі отримання мовної
освіти людина накопичує досвід емоційно-вольового відношення до навколишнього світу, людей, що
дає їй можливість, з одного боку, самовдосконалюватись, розвивати свою психіку та внутрішній світ,
а з іншої – підтримувати взаємовигідні стосунки з соціальним середовищем. Крім того, в процесі
мовної освіти накопичується досвід творчої діяльності, необхідний для вирішення різноманітних
проблем життя та діяльності.
Процес оволодіння іноземною мовою відбувається в період формування наукового та морального
світогляду особистості. Соціально-культурні умови сприяють тому, що в учнів мотиваційний фактор
не тільки розвивається, але й змінюється змістовно, що, у свою чергу, приводить до формування
різних якостей особистості, необхідних для успішного оволодіння усним мовленням на іноземній
мові.
На думку А.С. Виготського, навчання "обертається навколо двох процесів: усвідомлення та
оволодіння" [1: 162]. Іноземна мова в цьому сенсі не є виключенням. Дві сторони процесу
іншомовного навчання нерозривні та відображають єдність однаково важливих функцій, які
виражаються у бажанні продовжити свою освіту, набути нові знання та вміння. У цьому процесі мова
є інструментом спілкування, з одного боку, та інструментом пізнання, з іншого.
До числа найважливіших людських факторів для вивчення іноземної мови відносяться такі
властивості: мотиваційна готовність, вольові якості, емоційне забарвлення, вербальне мислення,
вербальна пам’ять та мовленнєвий слух. В умовах додаткового навчання іноземній мові відбувається
формування пізнавальної потреби. Сенс її в тому, що викладачу слід організовувати спеціальні умови,
при яких реалізація потреби супроводжувалась би позитивними емоціями з обов’язковим
завершенням роботи ситуацією успіху, оскільки переживання позитивних емоцій приводить до
закріплення схильності та бажанню виконувати запропоновані навчальні дії. Уже молодший
шкільний вік є сенситивним у плані залучення дітей до окремих елементів мовної культури, і, отже,
мовну освіту важливо починати з першого класу. Опираючись на уявлення про те, що дитяча картина
світу є цілісною, синтезованою, необхідно звернутися до такого аспекту освіти школярів у галузі
вивчення іноземної мови, який би дозволив сучасному учню відчувати себе в сучасному світі
затребуваним. Діагностика мовної культури випускників школи показала, що найбільш значні
досягнення стосуються таких компонентів, як мовна, комунікативна компетентність, поведінкова та
комунікативна рефлексія, система міжособистісних стосунків, позитивні прагнення, інтерес до світу.
© Кузнєцова Л.В., Кузнєцова Л.М., 2009
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Данні багатьох досліджень свідчать про наявність закономірних, стійких зв’язків між здібностями,
темпераментом, характером та схильностями, а також їх природними передумовами [2; 3]. У роботах
різних років С.Л. Рубінштейном, Б.Г. Ананьєвим та Б.М. Тепловим розглянуті принципово важливі
положення про найбільш суттєві та стійкі риси особистості та індивідуальності, такі як потреби та
мотиви, темперамент, здібності, характер, спрямованість особистості. На необхідність вивчення
здібностей в широкому особистісному аспекті вказується в роботах Б.Г. Ананьєва (1966),
А.Г. Ковальова (1957), В.Н. М’ясищєва (1960), К.К. Платонова (1972) та інших дослідників. Особисті
якості людини, які сприяють успішній діяльності (у нашому випадку засвоєнню іноземної мови),
можуть вважатись компонентами здібностей, але не основними, а факультативними.
Необхідно відмітити, що проблема формування мотивації до додаткового вивчення іноземних мов
має велике життєве значення. Складність розглядання цієї проблеми та знаходження шляхів її
вирішення в рамках вітчизняної науки полягає в тому, що практично не сформувався той пласт
теоретичної літератури та матеріалів прикладних досліджень, які дозволяють вивчати дану проблему
в сучасних соціокультурнихумовах, хоча вона є досить актуальною.
Метою нашого дослідження ми ставили виявити особистісні якості людини, які сприяють
успішності діяльності (в нашому випадку засвоєнню іноземної мови). Учні, які свідомо вивчають
іноземну мову, складають, в основному, вікову групу від 14 до 17 років. У психологічних
класифікаціях періодів життя людини це вік
юності,
який
характеризується складністю
психологічних та когнітивних характеристик. На думку С.Д. Смірнова, "цей період максимально
сприятливий для навчання і професійної підготовки, оскільки саме в цьому віці досягають максимуму
у своєму розвитку не тільки фізичні, але й психологічні якості, та вищі психічні функції: сприйняття,
увага, пам’ять, мислення, мовлення, емоції та почуття" [4: 98]. Виходячи з системного уявлення про
навчальну діяльність, можна стверджувати, що учень приймає рішення на рівні регулювання,
адаптації та самоорганізації. У віці пізньої юності усвідомлення мотивів, задач, способів та засобів
навчальної діяльності набуває якісно нових характеристик.
Різносторонній розвиток особистості означає не стільки різноманітні та глибокі знання про різні
аспекти соціальної та природної дійсності, наявність достатньо багатої сфери вмінь та навичок,
володіння іншими мовами, скільки широту інтересів людини, її здібність віднестись з потрібною
увагою, зацікавленістю до всього того, що є значимим для людей. Розвинута особистість здатна
проявити достатньо широкі інтереси в галузі додатковоговивчення мови.
На даному етапі як ніколи актуалізується необхідність надати учням можливість вивчити не одну,
а дві іноземні мови, оскільки XXI століття, за визнанням ЮНЕСКО, – століття поліглотів. Адже на
практиці навчання іншій іноземній мові в багатьох регіонах країни вже давно ведеться, і необхідно
законодавчо його закріпити.
Для того, щоб у повній мірі охопити цю галузь знання та вивести ті базові параметри, які з точки
зору освіти необхідні, слід звернути увагу на те, що впливає на успішне формування культурної
особистості, спонукає особистість вивчати іноземну мову. Характерною особливістю в процесі
вивчення іноземної мови є те, що мета набуває здібність мотивувати людину.
Оволодіння іноземною мовою є достатньо складним багатоаспектним процесом, який включає
комплекс особистісних та соціальних особливостей, які спрямовані як на розвиток особистості, так и
на формування мовної компетенції.
У спішний початок навчання будь-якої іноземної мови сприяє створенню високої мотивації до
вивчення іноземної мови. У спіх навчання та відношення учнів до предмету у великій мірі залежить
від того, наскільки цікаво та емоційно вчитель проводить курс по оволодінню іншомовним
спілкуванням. Очевидним мотиваційним фактором процесу вивчення іноземних мов стала
можливість живого спілкування з представниками різних культур, націй, народів. Ці можливості
достатньо швидко стають повсякденною реальністю для багатьох молодих людей, які можуть
дозволити собі з’їздити на канікули за кордон і там вдосконалити свої навички, знання, вміння. Ці
обставини породили величезний інтерес у нинішньої молоді до вивчення іноземних мов, а потім і
необхідність їх практикувати. З цього приводу Л. Блумфілд справедливо зауважив, що між знаннями
про мову та "її володінням немає ніякого зв’язку. Володіння мовою – це не питання знання.
Володіння мовою – це питання практики" [5: 58].
Вивчення першої іноземної мови відбувається більш повільно, через виправлення послідовно
виникаючих помилок, хибних уявлень, які є природними для людини, яка вперше засвоює мову на
свідомій основі. Для формування адекватного знання про засоби вираження деякого граматичного
змісту вимагається вірне уявлення про ціле – граматичну категорію. А розуміння категорії
складається з досвіду вираження її змісту. Цього досвіду в людини, яка вивчає свою першу іноземну
мову, ще немає. Необхідно підкреслити, що, по-перше, без базової мовної підготовки не може бути
вирішена проблема повноцінного змісту загальної освіти, оскільки цей пласт культури істотно
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визначає життя та соціалізацію людини. По-друге, базис мовної культури учнів не може бути
створений тільки зусиллями школи, тут вимагається додаткова освітня система. В. Гумбольдт
відмічав, що "засвоюючи (рідну) мову, кожна дитина опирається на аналогії, які смутно
відчуваються... Такі ж аналогії служать опорою людині, яка самостійно, без допомоги інших вивчає
іноземну мову. Важливо тільки знайти дух цих аналогій, а це при будь-якому навчанні мові є
критичним пунктом, з якого починається справжнє володіння мовою і справжнє задоволення нею" [6:
549]. У результаті всього процесу навчання і оволодіння іншомовним спілкуванням у людини
формується відносно стійка самооцінка, яка допомагає йому зрозуміти, наскільки значимо для неї
оволодіння іноземною мовою і наскільки сильна його мотивація.
Життєве самовизначення і соціальна кар’єра молодого покоління сьогодні в значній мірі залежить
від рівня його інтелектуального потенціалу, де значну роль відіграє володіння іноземною мовою.
Розвиток економіки та інформаційного сектора, процеси глобалізації, досягнення техніки дозволяють
говорити про необхідність комунікацій. Для того, хто навчається, іншомовна компетенція набуває
значущості як засіб підвищення інтелектуального рівня, розширення мобільності, суттєво впливає на
освітній та культурнийрівень, ціннісні орієнтації особистості.
У цих умовах виникає потреба більш уважно та ретельно розглянути проблему мотивації учнів до
розширених можливостей комунікації. Ця потреба привела до наступних аспектів розглядання
проблеми: використання природного інтересу молодої людини, врахування знання про культуру
свого народу та народу країн, мови яких вивчаються; підвищення інтелектуальної бази в процесі
вивчення мов і культур інших народів (англійців, німців, французів, іспанців); у процесі навчання
іноземним мовам і культурам в умовах багатомовності й полікультурності враховується специфіка
освітнього середовища.
Оволодіння іноземними мовами, як відомо, нерозривно пов’язано з володінням іншомовною
культурою, яка передбачає не тільки засвоєння культурологічних знань, які містять у тому числі
зразки невербального спілкування, але й формування здібності та готовності зрозуміти та прийняти
культуру носіїв мов, які вивчаються. Процес навчання іноземним мовам і культурам у
полікультурному середовищі має цілий ряд соціологічних, психологічних, соціокультурних,
лінгводидактичних особливостей, урахування яких у практиці викладання забезпечує високий
результат. Найважливішою проблемою, яка повинна бути вирішена в теорії та практиці при навчанні
іноземним мовам в полікультурному середовищі, є організація цього процесу, яка забезпечує
вивчення іноземних мов як феномену національної культури інших народів через усвідомлення
відмінностей менталітету народів країн мов, які вивчаються. Це сприяє вирішенню багатьох проблем
міжкультурноїкомунікації.
У результаті забезпечується самоусвідомлення людини, яка навчається, як полікультурної та
багатомовної особистості, яка проявляється у всій своїй різноманітності – у зверненні до інших
культур, у сприйнятті іншого соціокультурногофону та менталітету.
Методи, прийоми та засоби навчання в полікультурному середовищі іншомовного спілкування
орієнтовані на розуміння нових культурта розвиток багатомовної особистості учня.
Людина, яка навчається, сприймає культурні явища іншого народу через призму рідної культури,
що нерідко викликає труднощі та помилки, які порушують процес комунікації. Основним засобом
подолання труднощів у подібних випадках є порівняльний аналіз культур, виявлення спільних рис та
відмінностей у контактуючих культурах, акцентування уваги на тих аспектах, які не знайшли гідного
відображення в словниках, підручниках, довідковій літературі.
Навчання іншомовному спілкуванню в полікультурному середовищі базується на порівнянні
культур, історій, літератур, традицій та звичаїв рідного та інших народів (носіїв вже відомих мов та
мов, які вивчаються). У свій час Л.В. Щерба говорив, що світ, який нам даний у нашому
безпосередньому досвіді, залишається скрізь таким самим, пізнається різними шляхами та на різних
мовах, навіть і тих, на яких говорять народи, які представляють собою певну єдність з точки зору
культури[7: 172].
Іноземна мова є гуманітарним знанням, частиною соціальної культури та засобом вираження
мислення, яке формує особистість, використовується як засіб досягнення змістовного, інформаційно
насиченого та емоційно забарвленого в культурномувідношенні спілкування.
Для оволодіння мовою необхідно усвідомлене вивчення та засвоєння мови, яке здійснюється в
ході соціалізації особистості того, хто навчається. Це усвідомлення знаходить своє відображення,
насамперед, у прагненні експліцитно застосовувати усталений набір правил та використання мовних
елементів. На думку професора Л.Л. Аюпової, "мовна орієнтація в сучасних умовах – це і відношення
індивіда (монолінгва, білінгва) або соціуму до статусу мови або мов, їх екстенсивному та
інтенсивному, реальному та потенційному функціонуванню, питанням будівництва (у тому числі
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Л.В. Кузнєцова, Л.М. Кузнєцова. До питання про роль сучасних соціокультурних умов у формуванні
мотивації учнів до вивчення другої іноземної мови

термінотворчості, графіки тощо), мовним конфліктам та мовної експансії, проблемам білінгвізма та
багатомовності" [8: 49].
Володіння іноземними мовами з усією впевненістю можна кваліфікувати як компонент загальної
культуриособистості, за допомогою якого вона (особистість) залучається до світової культури.
Особливо актуальною в науковому та практичному відношенні представляється введення другої
іноземної мови в системі середньої освіти в сучасних соціокультурних умовах, коли відбувається
перегляд особистісних цінностей індивіда. Незважаючи на, здавалося б, можливості, які з’явились для
повноцінної соціальної та трудової активності, учням стало значно важче продовжувати освіту,
отримувати професію.
Метою навчання іноземним мовам є формування професійної компетентності майбутніх
спеціалістів, яка включає в себе комунікативний, психологічний та методичний аспекти даного
поняття. Таким чином, вивчення іноземної мови як фактора, який забезпечує стабільність у
суспільстві, йде від свідомо поставленої мети.
Характерною особливістю в процесі вивчення іноземної мови є те, що мета набуває здібності
мотивувати людину. Прогресивно мислячі люди усвідомлюють важливість культурного та мовного
різноманіття. У нашій країні проживає більше ста народів, які говорять на мовах кавказької,
індоєвропейської та алтайської мовних сімей. У процесі навчання враховується менталітет людей, які
вивчають іншу мову. Аналіз власних матеріалів дослідження, а також матеріали досліджень інших
авторів, дозволив нам намітити деякі основні тенденції вивчення іноземної мови через застосування
природного мотиваційного інтересу тих, хто навчається.
Визнання важливості оволодіння іноземними мовами є наслідком інтернаціоналізації усіх сфер
життя суспільства, входження його в світову спільноту. Суттєві соціально-економічні та політичні
зміни значно впливають на лінгвістичну освіту, в якій етнолінгводидактичний підхід є одним з
пріоритетів, оскільки двомовність (білінгвальність) для будь-якої освіченої особистості, по образному
визначенню Н.В. Баришнікової, є "міст взаєморозуміння через ріку відмінностей мов та культур" [9].
За останні декілька років ці тенденції ще більш посилились, продовжуючи розвиток сучасних
інформаційних технологій (IT), об’єднуючи масову та індивідуальну комунікацію. У World Wide Web
(www) великі відрізки інформації зберігаються за допомогою електроніки у формі, яка робить
доступним пошук, використання та обмін інформацією для певної особистості, в певний час і в
певному місці. Інформаційні технології, таким чином, пропонують нові можливості для подолання
простору та часу. Отже, кожна нова техніка комунікації, неодмінно викриває те, що називається
"інформаційними прогалинами" або "прогалинами знань".
Людина, яка усвідомлено займається додатковим вивченням мови, стає добре інтегрованою,
різностороннє розвинутою особистістю, з достатньо значними життєвими цілями, прагненнями,
бажаннями.
Для того, щоб у повній мірі охопити галузь знання та вивести ті базові параметри, які з точки зору
освіти необхідні, слід звернути увагу на те, що впливає на успішне формування культурної, освіченої
особистості, спонукає її додатково вивчати іноземну мову.
Сучасне суспільство поставило такі умови, які дають можливість людині самій визначити роль
іноземної мови в житті цього суспільства. На даному етапі розвитку привертає увагу рівень
освіченості сучасної молоді, її інтереси, захоплення, потреби, бажання, і значну роль тут відіграє
рівень володіння іноземною мовою.
У зв’язку з існуючим положенням в освітній практиці виникла необхідність у додатковому
навчальному предметі, який би допоміг людині цілісно та багатоаспектно пізнати себе,
самореалізуватися в житті, самовизначитися, адаптуватися в соціумі. Таким навчальним предметом
може стати іноземна мова за умовою наповнення її змістом, який адекватно відображає завдання
даного аспекту гуманітарної освіти. Можливо, на одних етапах навчання ефективною є
диференціація, на інших – інтеграція окремих аспектів в одному навчальному предметі. Разом з тим,
дослідження показало, що вже молодший шкільний вік є сензитивним у плані залучення дітей до
окремих елементів мовної культури, і, отже, мовну освіту важливо починати з першого класу.
Опираючись на уявлення про те, що дитяча картина світу цілісна, синтезована, необхідно звернутись
до такого аспекту освіти школярів у галузі вивчення іноземної мови, який би дозволив нинішньому
учню відчувати себе в сучасному світі затребуваним. Діагностика мовної культури випускників
початкової школи показала, що найбільш значні досягнення стосуються таких компонентів, як мовна,
комунікативна компетентність, поведінкова та комунікативна рефлексія, система міжособових
стосунків, позитивні прагнення, інтерес до світу.
В умовах додаткової предметної освіти основи для компетентності в галузі вивчення іноземних
мов у людині закладаються через набуття пріоритетної освіти, необхідної для наступного оволодіння
мовними навичками, знаннями, оволодіння способами вирішення проблемно-пізнавальних задач,
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досвід ефективного прийняття рішень та досягнення значущих цілей через подолання перешкод.
Адже, дійсно, компетенції часто використовують для характеристики потенційних можливостей
спеціаліста отримати роботу на ринку праці. Для цього потрібно володіти, принаймні, "ключовими
компетенціями". У світі, де царює конкуренція, вони включають "грамотний" рівень володіння
мовою, комп’ютерну грамотність, володіння способами рішення проблем, гнучке та інноваційне
мислення, схильність та здібність до безперервної освіти. Ключові компетенції показують, що мовна
освіта може відповідати життєвим вимогам.
У вивченні іноземної мови особистість дотримується певних ідеалів, переконань, поглядів,
позицій, відношень, бажання вірувань у мовну потребу, її значущості, взаємовідношень з носіями
даної мови, оточуючими тощо. Ці характеристики складають основу внутрішнього світу особистості,
яка бажає бути різносторонньо розвиненою за допомогою іноземної мови. Сьогодні велика кількість
людей бере участь у міжнародних економічних форумах та конференціях, працює в міжнародних
компаніях, російські студенти навчаються за кордоном, а наші співвітчизники подорожують по
всьому світу. Як показує практика, для підтримки контактів необхідно не тільки знання мови, але й
правил та норм поведінки, культури, звичаїв.
З точки зору діалектики зрозуміло, що даний парадокс можна подолати в практичній діяльності
через ряд послідовних наближень до все більш глибокого розуміння проблеми, явищ. При вивченні
другої іноземної мови цей парадокс долається швидше в порівнянні з першою іноземною мовою,
оскільки в учня вже є лінгвістичне розуміння багатьох речей, які стосуються іноземної мови як
системи. Спільність більшості граматичних та семантичних категорій, яка притаманна
індоєвропейським мовам, робить когнітивний підхід в єдності з комунікативним не тільки імовірним,
але й єдино правильним. Це реальний шлях інтенсифікації навчання.
Викладення іншої причини необхідності застосування комунікативно-когнітивного підходу при
навчанні другій іноземній мові примушує нас звернутись до двоєдиної суті комунікативної
компетенції. Компетенція зводиться, як встановлено, до знань та вмінь: знанню правил здійснення
мовленнєвої дії та тактичним і стратегічним умінням досягти поставленої мети. Виділення цих двох
складових компетенції базується на тому, що мовна інформація підкорюється тим же когнітивним
законам, що і будь-яка інша інформація, яка, для того щоб бути засвоюваною, повинна бути, поперше, проаналізована, а, по-друге, доступна для використання, "автоматизована". Виходячи з цього
принципу, можна стверджувати, що лінгвістичне знання – це тип ментальної репрезентації, яка є
інформацією проаналізованою. Другий фактор, який визначає процедуру використання цієї
інформації, а саме автоматизоване знання, характеризує відносний доступ до неї в термінах швидкого
або нешвидкого виконання (вільність). У се це сприяє формуванню металінгвістичної свідомості
(мовної свідомості багатомовної людини).
Отже, використання когнітивного підходу при навчанні другій іноземній мові приводить до
достатньо швидкого в порівнянні з першою іноземною мовою утворення лінгвістичного концепту. З
іншого боку, на "фоні" розвинутої металінгвістичної свідомості, яка передбачає більшу легкість
доступу до інформації, скорочується і період автоматизації матеріалу. Отже, використання
когнітивного принципу в навчанні другій іноземній мові приводить до деякої зміни комунікативної
практики. Автоматизація навичок вже не знаходиться в жорсткої залежності від кількості практики,
але від правильної її организації. Звідти випливає важливий висновок: когнітивний підхід здатен
забезпечити інтенсифікацію навчання другій іноземній мові тільки в зв’язку з комунікативним
підходом. Розглянутий у такому ракурсі, а саме у взаємодії з когнітивним аспектом, комунікативний
підхід на сучасному етапі свого розвитку потребує певного оновлення. І цей процес вже почався:
когнітивний принцип вже знайшов своє відображення в сучасних програмах, підручниках,
методичній та навчальній літературі. Він змінює відношення до засобів та прийомів навчання, до
звичних освітніх практик в цілому. Концепт когнітивного дає нову орієнтацію розвитку
комунікативним прийомам навчання, оскільки показує в новому світі пріоритетність комунікативної
практики: мова "базується" на основі індивідуальної когнітивної активності в процесі мовної
практики.
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Кузнецова Л.В., Кузнецова Л.М. К вопросу о роли современных социокультурных условий в
формировании мотивации учащихся к изучению второго иностранного языка.
В статье рассматриваются вопросы влияния современных социокультурных условий на развитие
мотивационные факторы к изучению второго иностранного языка учащимися, выясняется степень
разработанности проблемы в отечественной и зарубежной научной литературе. Обосновывается
необходимость формирования у учащихся мотивационной готовности к иноязычному общению.
Kuznetsova L.V ., Kuznetsova L.M. On the Role of Modern Sociocultural Conditions in Formation of
Students' Second Foreign Language Learning Motivation.
The article focuses on influence of modern socio сultural conditions on development motivators to students'
second foreign language learning and the elaboration of the problem in native and foreign scientific
literature. The author accounts for the necessity of formation students' motivational readiness for foreign
language learning and speaking.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПІДРУЧНИКІВ
ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ
Стаття присвячена огляду інноваційних тенденцій розвитку сучасних європейських підручників,
зокрема з соціальної історії. З’ясовано, що їм притаманні оновлений зміст, який відображає
досягнення історичної і педагогічної науки, відмова від моноідеології, наявність у значному обсязі
сюжетів із соціальної історії та історії повсякденності.
Одним з головних показників модернізації будь-якої методичної системи, зокрема в навчанні
історії, є трансформація навчально-методичного комплексу, ядром якого є підручник. Залишаючись
основним і стабільним засобом навчання історії, він задає сьогодні всю сукупність чинників, умов і
способів взаємодії учня з навчальним матеріалом, сприяє здійсненню сучасного освітнього процесу,
орієнтованого на особистість.
Дидактика визначає шкільний підручник як масову навчальну книгу, що містить предметний зміст
освіти й визначає види діяльності, призначені для обов'язкового засвоєння учнями з урахуванням їх
вікових та інших особливостей.
Існує безліч шкільних підручників, що мають найрізноманітнішу структуру. Однак, як би не
розрізнялися шкільні підручники, в них є багато спільного. Підручник складається з тексту, який
ділиться на розділи, підрозділи й параграфи та визначає систему відбору фактів. Зміст підручника
розділяється на основний текст (теоретичний і фактичний матеріал), додатковий текст (довідковий),
пояснювальний текст (примітки, коментарі). Ядро основного тексту складає інформація про
найважливіші ідеї й поняття, теорії, способи діяльності [1: 33].
Зберігання цих загальнодидактичних підходів у підручникотворенні країн Європи сьогодні не
заперечується, однак необхідно зазначити інноваційні тенденції розвитку сучасних європейських
підручників, зокрема появу так званих підручників "нового покоління", які створювалися в останнє
десятиліття. Їх характеризує оновлений зміст, що відображає досягнення сучасної історичної й
педагогічної науки, відмову від моноідеології. У центрі уваги авторів підручників "нового покоління"
– люди, типові й конкретні представники різних суспільних верств різних історичних періодів,
цивілізацій. У цих підручниках розглядаються не тільки економічні й політичні, а насамперед
культурно-духовні й соціальні відносини між окремими індивідами, особами й суспільством та ін.,
тобто створюється цілісна картина епохи.
Створення образу історичної епохи відбувається за рахунок подання відповідного фактологічного
матеріалу. Його наявність не тільки збільшує кількість і якість уявлень школярів про історичне
минуле, але й впливає на формування в них емоційного ставлення до подій, цінностей, переконань
власної громадської позиції й компетентності. У цих підручниках представлена й нова модель
подання ілюстративного матеріалу, її характерними рисами є: достовірність, документальність
зображення, його здатність бути самостійним, рівноцінним джерелом історичних знань, засобом для
оволодіння учнівської дослідницької діяльності.
Сучасні підручники з методичної точки зору набагато більш придатні для того, щоб помістити у
фокус уваги людський досвід, а тим самим і "погляд на життя знизу". Саме в таких підручниках
матеріал із соціальної історії є важливою складовою змісту, що дозволяє розповісти про повсякденні
життєві ситуації, пробудити їхній інтерес і розуміння, зробити учням внесок у досягнення
"внутрішнього", духовного єднання дитини з власним народом, його культуроюй духовністю.
Розглянемо більш ґрунтовно, як представлені ці нові тенденції на сторінках підручників окремих
країн. Аналіз шкільних підручників з історії в європейських країнах відбувався за такими критеріями:
співвідношення соціальної історії з політичною та економічною історією в історичному змісті як у
текстових компонентах підручника, так і в джерельній базі; характер концептуального викладу
(моноконцептуальність, поліконцептуальність) місця пересічної людини в політичній, економічній,
соціальній і культурній історії; роль історії повсякденності при формуванні дидактичної концепції
підручника; забезпеченість необхідними навчальними текстами та різноманітними історичними
джерелами рівня вивчення різних соціальних груп (жінок, дітей, національних меншин, емігрантів та
ін.); наявність специфічних історичних джерел, що вводиться в обіг соціальною історією (історичні
документи, автентичні записи, щоденники, листи, газети, праці істориків, малюнки, карикатури,
живопис, фото та ін.); наявність методичного апарату, який активізує пізнавальну діяльність учнів та
актуалізує емоційно-ціннісну сферу особистості школяра.
Почнемо з підручників Великої Британії. Так, підручник "Середньовічні королівства 1066-1500"
Ian Dawson and Paul Watson є класичним прикладом вивчення соціальної історії в шкільному курсі з
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історії у Великій Британії. Зміст підручника є поєднанням політичних, економічних і соціальних
сюжетів. У підручнику розглядається життя різних суспільних верств від королів, придворних до
простих мешканців міст і сіл цього періоду. Так, у підручнику є такі теми: "Життя та робота", "Влада
королів", "Життя сеньйорів" та ін. Зокрема, тема "Життя та робота" (у різні періоди) дає загальну
характеристику життя простих людей у селищах (структура селища, опис будинків, соціальна
структура суспільства, взаємозв’язки між ними, опис одягу тощо).
У підручнику використовується багато видів джерел: малюнки (наприклад, малюнок селища,
міста, містечка), карти, фотографії, карикатури, схеми, таблиці, діаграми, які дають повну картину
соціального розвитку середньовічного королівства [2].
Цікавим прикладом підручників, у яких превалює соціальна історія, є серія R. Dargie з історії
Шотландії з давніх часів до ХХ ст.
Наприклад, аналіз підручника R. Dargie "Шотландія у Середньовіччі 400 – 1450" свідчить про
наявність у змісті тем з соціальної історії поряд з політичними й економічними темами. Цей
підручник містить одинадцять тем, у кожній з яких розглядається соціальний аспект життя людей. У
змісті підручника такі теми: вивчення населення в Шотландії в ранній період; життя в місті
(будівництво міста, доріг); життя вікінгів, норманів; становище як простих людей, так і знаті в період
війни в Англії тощо [3].
Автор підручника використовує різні види джерел: малюнки, фотографії, карти, схеми, таблиці.
Комплексне застосування їх у певній системі дає можливість учням відчути цю історичну епоху,
простежити життя людей: їх настрої, ставлення один до одного, до влади та ін.
Унаслідок плідної діяльності французької соціологічної школи "Анналів" у підручниках цієї
країни також міститься багато матеріалів із соціальної історії. У підручнику розглядаються питання
майбутнього нашої планети, приводиться таблиця порівняльних статистичних даних за тривалістю
життя, дитячою смертністю, рівнем грамотності населення та ін. у розвиваючих та індустріальних
країнах. У всіх аналізованих підручниках Франції містяться численні приклади з соціальної історії, а
також матеріали джерел, у яких є інформація про умови життя людей.
В одному з французьких підручників "Histoire Geographie. Initiation economique" Marie-Therese
Drouillon дані соціальної історії дозволяють проілюструвати різні шляхи поліпшення суспільного
становища людей у роки реконструкції після закінчення Другої світової війни, наприклад, звертається
увага на те, що зарплата жінок була піднята до рівня зарплати чоловіків, наведені співвідношення між
виробничими нормами, структурою ринку (вільного ринку) і соціальними умовами життя населення.
У додаткових поясненнях широко використовуютьсястатистичні дані, факти повсякденного життя, а
також інший наочний матеріал [4].
За статистичними підрахунками, соціальна історія Швейцарії в багатотомних виданнях для
загальноосвітньої школи займає в цілому від 10 до 30% друкованої площі [5: 243]. Існує два варіанти
її входження в канву посібника: перший варіант полягає в тематичній інтеграції. Такий підхід
реалізовано в навчальному посібнику "Через історію до сучасності", однак тематична інтеграція тут
обмежена лише деякими спеціальними аспектами. Другий варіант можна бачити на прикладі одного з
томів відповідного навчального посібника, у якому вміщено інформаційний блок, що стосується
виключно соціальної історії. Зокрема, йдеться про підручники "Всесвітня історія в ілюстраціях"
(1989).
Чільне місце у швейцарських підручниках посідає "історія витоків". Утворення в добу пізнього
середньовіччя релігійно-політичного союзу земель, пов’язаного клятвою, як первісної форми, що
пізніше дала життя сучасній федеральній державі, і надалі посідає в посібниках певне місце. Саме
такий підхід зустрічаємо в підручнику "Всесвітня історія в ілюстраціях" при зображенні історії
середньовіччя на побутовому чи суспільному рівні, у розповідях про життя на селі, місті, монастирі
чи замку. При цьому міфи та сказання вмонтовуються у своєму первісному вигляді [5: 319].
Оскільки в навчальні посібники останніх років ХХ ст. завдяки новій тематиці та новим підходам
включаються розділи з економічної та соціальної історії, побутової історії та історії стосунків між
представниками різної статі, то виникає певна нова концепція історії національної спільноти.
У навчальних посібниках 90-х рр. спостерігаються спроби зображення соціальної історії
Швейцарії в міжнародному контексті: у підручнику 1998 р. для учнів вищого рівня шкільної освіти
"Швейцарці та їх історія", створеному на додаток до навчальних посібників із загальної історії,
виданих у Німеччині, відповідні розділи з історії Швейцарії розпочинаються з окремого параграфа
присвяченого аналізу соціальній ситуації в Європі. Зроблено спробу поглянути на події та процеси,
що розгортались на території сучасної Швейцарії, у міжнародному контексті [5: 320].
Якщо шукати в підручниках відображення людської психології в різні періоди, то тільки в
голландських підручниках представлені думки людей, їх відчуття й очікування як основа для
вивчення політичних і економічних явищ. Типовими є, наприклад, такі фрагменти тексту: "Після
світової війни в людей у всіх країнах Європи переважали відчуття розчарування, песимізму й страху.
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Подібне розчарування й безвихідність були пов'язані з жахами минулої війни. Мільйони молодих
людей загинули або стали інвалідами. Багато з тих, хто брав участь у війні, були психологічно
травмовані цими подіями. Вони не відчували себе частиною суспільства. У цих людей також було
відчуття, що їх внесок на війні, коли заради своєї країни вони ризикували життям, не був оцінений
гідно. Вони в страху провели роки в окопах і перенесли нелюдські страждання. Тому покоління цих
людей було названо "окопним поколінням" [6].
Аналізуючи підручники Німеччини, наприклад, Anno "ХХ сторіччя" (1997), бачимо, що тут
соціальна історія німецької дводержавності подається через пряме зіставлення Схід-Захід. Цей
підручник є цікавим з точки зору того, як можна, використовуючи матеріал соціальної історії,
зокрема історії повсякденності, підводити учнів до усвідомлення певної картини історичного
розвитку, причому в даному випадку інколи тенденційної.
Цей підручник включає теми з соціальної історії та історії повсякденності на Сході та Заході. У
межах теми "Дозвілля", поряд з інформацією про вподобання та звички телеаудиторії на Сході та
Заході, у вигляді таблиці вміщено схематичний огляд поведінки пересічної західнонімецької сім’ї в
плані туризму між 1956 р. ("жодних подорожей у період відпустки") та 1967 р. ("Придбання
автомобіля – готелю на колесах, поїздки до Британії", до Північної Іспанії). На сторінках підручника є
порівняння рівня розвитку транспорту приміського та міського сполучення, вартості щоденних газет,
хліба, картоплі та зачіски в цих регіонах.
Автор підручника намагається простежити, як відчували себе люди і на Сході, і на Заході, проте
його погляд на історію НДР виключно під кутом зору її авторитарного характеру або політичного
зусилля влади не відповідає й не може відповідати суспільним реаліям, досвіду тих, хто жив в умовах
цієї системи. Життя людей, самоусвідомлення яких формувалося за часів соціалізму, та які сьогодні в
дорослому віці живуть в умовах цілковито відмінної суспільної системи, наповнювалось змістом
насамперед у загальній для всіх системі життєвих відносин і координат, тобто шлюбі, сім’ї, коханні,
хворобі й смерті.
Крім цього, існує сфера найнеобхідніших повсякденних потреб у їжі, одязі, житлі, роботі,
відпочинку. Життя в цьому "особистому" секторі звичайно ж не визначалось цілком і повністю
партійно-політичними установками чи диктатом влади, попри той факт, що якраз через систему
життєзабезпечення й зайнятості панівна суспільна система формувала й певною мірою визначала
загальні рамкові умови. Але уникати пережитої багатьма на власному досвіді історії, пов’язаного з
нею світу внутрішніх почуттів, наперед демонізувати її – означає відмовити частині німецького
населення у праві на власну історію та самоідентифікацію.
Підручник побудовано таким чином, що документи, серед яких домінують текстові джерела,
вмонтовано в авторський текст, доповнений ілюстративним матеріалом. Авторський текст становить
приблизно третину всього матеріалу.
Однак виникає запитання: чи дійсно такий вибір прикладів може забезпечити реальне бачення і
сприйняття буднів того часу, чи не занадто він акцентує роль режиму, його проникнення в усі пори
суспільного життя? Чи можна визнати таке зображення повсякденного життя в НДР адекватним
досвіду людей, що жили в тих умовах? І чи не позбавляємо ми тим самим підростаюче покоління
права на усвідомлення простої істини: життя їхніх батьків та дідів попри все не було марним?
Щоб дати позитивну відповідь на поставлені запитання, шкільні підручники повинні
зосереджувати увагу учня не лише на способах і формах впливу режиму на повсякденне життя, а й на
буденних життєвих ситуаціях. Лише тоді можливо й з’явиться шанс прокласти місток, що, на відміну
від нинішнього становища, вкаже шлях до глибокого розуміння проблем і щирого спілкування з
батьками, співгромадянами. Цей місток міг би допомогти Німеччині повернути й частину своєї
власної національної історії.
Німецький підручник "Trio" Michael Bax (2002) приділяє велику увагу вивченню соціальної
історії. У зміст книги входять такі теми, наприклад, структурні зміни та безробіття; будні людей у
роз’єднаній Німеччині; багаті та бідні в ЄС; будні при пануванні націонал-соціалістів; переслідування
та знищення євреїв; життя в Німеччини після Другої світової війни; чоловіки та жінки в Німеччині;
жінки між професією та сім’єю; жінки в політиці та ін. Підручник містить 14 розділів, у кожному з
яких подаються зокрема й матеріали з соціальної історії.
Автор використовує в підручнику багато видів джерел: статистичні дані (таблиці, діаграми,
графіки), карикатури, уривки з газет та журналів, зміст плакатів з різних демонстрацій, фотографії та
ін. [7].
Отже, можна констатувати, що останнім часом на межі ХХ – ХХІ ст., соціальна історія в шкільних
підручниках Німеччини вивчається майже нарівні з політичною та економічною історією,
використовуютьсявідповідні види джерел та ілюстрацій.
Отже, ми бачимо, що останнім часом підручникотворення вступило до нового етапу свого
розвитку. У багатьох сучасних підручниках європейських країн соціальна історія включена до змісту
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підручників. Найбільш прогресивними в цьому плані є Велика Британія, Франція, Швейцарія,
Німеччина та ін., де соціальна, політична, економічна історія є рівнозначними складовими.
Для соціальної історії важливим є реконструкція особистого життя та долі окремих індивідів.
Вивчення формування й розвитку їх внутрішнього світу, усіх слідів їх діяльності, що збереглися,
розглядається не тільки як головна мета історичного дослідження, але й як адекватний засіб пізнання
того історичного соціуму, в якому вони жили і творили, раділи і страждали, мислили і діяли. У фокусі
дослідження опиняється внутрішній світ людини, її емоційно-духовне життя, стосунки з рідними й
близькими в сім'ї та поза нею. При цьому індивід виступає і як суб'єкт діяльності, і як об'єкт
контролю з боку сімейно-спорідненої групи, кола близьких, формальних і неформальних
співтовариств, а також соціальних інститутів і владних структур різного рівня.
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Акиншева И.П. Инновационные тенденции развития современных европейских учебников по
социальной истории.
Статья посвящена обзору инновационных тенденций развития современных европейских учебников,
в частности по социальной истории. Определено, что им присуще обновленное содержание, которое
отображает достижения современной исторической и педагогической науки, отказ от
моноидеологии, наличие в значительном объеме сюжетов по социальной истории и истории
повседневности.
Akinsheva I.P. The Innovative Tendencies of Development of the Modern European Textbooks on Social
History.
The article is dedicated to the analysis of the innovative tendencies of development of the modern European
textbooks, namely those in Social history. The updated contents is inherent in them which displays
achievement of a modern historical and pedagogical science, refusal of monoideology, presence in
significant volume of plots on a social history and history of daily occurrence.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ФІЗКУ ЛЬТУРНОЇОСВІТИ В КОНТЕКСТІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
У статті розглянуто та проаналізовано основні тенденції і перспективи розвитку вищої
фізкультурної освіти в контексті професійної підготовки майбутнього фахівця з фізичної
реабілітації. З’ясовано, що серед основних напрямів реформування фізкультурної освіти є
підвищення рівня підготовки спеціалістів.
Система тенденцій сучасної вищої освіти носить складний поліструктурний характер і
визначається великою кількістю взаємозалежностей. При всіх їх різноманітності основною,
глобальною тенденцією, актуальною для всіх систем освіти, є кардинальне підвищення ролі вищої
освіти в сучасному світі. Як наслідок, основною метою сучасної вищої школи є принципове
підвищення якості підготовки фахівців з фізичної реабілітації, а також забезпечення таких умов її
функціонування, при яких виключається можливість припущення навіть мінімальної невідповідності
освіченості випускників необхідним вимогам, які диктує професійна та соціальна практика.
Актуалізація проблеми фізкультурної освіти обумовлюється потребою: по-перше, оздоровлення
нації у зв’язку з погіршенням фізичного стану багатьох категорій населення; по-друге, у зв’язку з
новими уявленнями про народну освіту в цілому, які вимагають переходу від "наукоучіння" до логіки
культури; і, по-третє, у зв’язку з розвитком ринку послуг, у тому числі фізкультурно-оздоровчих,
реабілітаційних і спортивних.
Мета роботи полягає у визначенні основних тенденцій і перспектив розвитку вищої фізкультурної
освіти з погляду формування майбутнього фахівця з фізичної реабілітації.
Методи дослідження: теоретико-порівняльний аналіз та узагальнення даних літературних джерел.
Аналіз визначень основних понять Закону України "Про вищу освіту" ("вищий навчальний
заклад", "вища освіта", "зміст вищої освіти", "якість вищої освіти") приводить до висновку, що їх
зміст є не зовсім узгодженим. Так, "вищий навчальний заклад" тлумачиться авторами як такий, що
здійснює "навчання, виховання та професійну підготовку осіб" [1: 6], а "вища освіта" – відповідне
втілення діяльності вищого освітнього закладу – як "рівень освіти, який здобувається... в результаті...
засвоєння змісту навчання" [1: 6]. Друге визначення чомусь зводить вищу освіту тільки до засвоєння
змісту навчання, виключаючи таким чином можливість усебічного розвитку, який декларується
Законом "Про Освіту".
Водночас, визначаючи зміст вищої освіти, автори Закону "Про Вищу освіту" розглядають більш
широко, виокремлюючи його компонентами систему знань, умінь і навичок (навчання) та систему
"професійних, світоглядних і громадянських якостей" (виховання). Подібне тлумачення змісту вищої
освіти є більш доцільним, тому що вища освіта, на нашу думку, це не тільки розвиток духовності та
просоціальних особистісних якостей. Саме останні сприятимуть ствердженню гуманістичних
цінностей у суспільстві та забезпечать формування фахівця, активність і діяльність якого спрямована
на "створення", "розвиток", а не "руйнацію". Тобто, треба говорити про те, що вища освіта – це не
тільки засвоєння змісту навчання (як її визначає Закон "Про вищу освіту"), але й виховання
особистості студента.
На думку В.О. Огнев’юка, на сучасному етапі школа (в тому числі вища), набуває функцій
універсального комунікатора, який покликаний поєднувати в процесі прищеплення їх молоді освітні,
професійні, моральні й життєві цінності, адже успішне становлення сучасного кваліфікованого
спеціаліста потребує усвідомленого й адекватного обрання сфери майбутньої діяльності, формування
системного аналітичного мислення, розвитку здатності до пошуку нового, що неможливо без
вироблення і відповідних морально-вольових характеристик [2: 11].
Не викликає сумніву той факт, що глобальне інформаційне суспільство, розвиток ринкової
економіки, науки й професійної освіти вимагають від особи нових соціальних та індивідуальних
якостей. У контексті такої, принципово нової економічної та соціокультурноїситуації освіта, тобто
навчання й виховання особи, як вважає В.О. Огнев’юк, набуває значення наріжної компоненти в
системі способів загального розвитку особистості в інтегрованій освітній системі, де теоретичні й
практичні механізми передання та засвоєння знань мають базуватися на синтезі відсутніх раніше
освітніх технологій, нових методів організації освітньої діяльності (з обов’язковим використанням
елементів ринкової економіки), інших підходів до забезпечення матеріально-технічними ресурсами
системи освіти і перепідготовки кадрів (зокрема тих, що передбачають залучення позадержавних
коштів) [2: 11].
© Бєлікова Н.О., 2009
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За останні роки в системі вищої освіти України відбулися значні трансформації, які в багатьох
рисах збігаються з цілями Болонської декларації. Проблема приєднання вищої освіти України до
Болонського процесу є предметом жвавих дискусій у професійному та науковому середовищі
фахівців у галузі вищої освіти.
Як зазначає Б.П. Яковлев, сучасні цілі реформування вищої освіти визначають перш за все
стратегію пріоритетної уваги до особистості всіх суб’єктів педагогічного процесу – як студентів, так і
викладачів. У наш час усе більше розповсюджується переконаність у тому, що вузькотактичний
"предметно орієнтований або технологічний підхід" в освіті повинен поступитися місцем більш
широкому і стратегічному "особистісно орієнтованому або гуманістичному підходу". Згідно
особистісно орієнтованого підходу, щоб студент виступав як повноцінний суб’єкт навчальнопізнавальної діяльності, важливо реалізувати певні психолого-педагогічні умови в процесі його
взаємодії з викладачем або тренером-викладачем. Основними формами оптимальної реалізації
взаємодії є підготовка: для викладача – професійно-психологічна, де основна увага акцентується на
професійному розвитку, самовизначенні; для студентів – психолого-педагогічна, де основна увага
повинна бути направлена на особистісний розвиток. За таких умов, через систему "суб’єкт-суб’єктних
відносин", формується активно-особова готовність до саморозвитку [3: 21].
В.М. Разуванов до основних тенденцій, реформ і перетворень у системі вищої освіти відносить:
- фундаменталізацію – перерозподіл пріоритетів змісту освіти із вузькоспеціальних,
спеціалізованих компонентів знань на загальнонаукові та загальноспеціальні, які є основою
професіоналізму всіх фахівців відповідної сфери, в нашому випадку – сфери фізкультурноїосвіти;
- гуманітаризація викликана зміною ролі вищої школи як соціального інституту, який сьогодні
покликаний не тільки і не стільки займатися підготовкою професіоналів, скільки готувати
широкоосвічених особистостей з високим рівнем загальної культури, активною громадською
позицією. Тому гуманітаризацію не слід трактувати буквально як збільшення обсягу лише
гуманітарних знань; така тенденція означає необхідність підвищення загальнокультурного рівня
випускників вищої школи;
- імператив безперервності освіти, який корінним чином змінює роль вищої школи, цілі її
діяльності та функції, парадигму освіти "на все життя" на освіту "через все життя";
- міждисциплінарний та інтернауковий характер знань у сучасних освітніх системах, зумовлений
системністю і глобальністю сучасних соціальних і професійних проблем, переважно синтетичним
характером розвитку сучасної науки і практики;
- інтелектуалізація, яка реалізується через форми проблемного, активного, розвиваючого
навчання, в діяльнісному підході та інших, суміжних з ними формах навчальної діяльності, яка має
методичний базис, складений пріоритетом стимулювання інтелектуальної діяльності тих, хто
навчається;
- динамізація – необхідність перманентного реагування системи вищої освіти на всі зміни
соціально-професійної практики, а також на прогресивні зміни внутрішніх сторін діяльності вищої
школи, яка передбачає постійне трансформування змісту освіти, методичного апарату та інших
характеристик її діяльності ("інноваційний менеджмент" у вищій освіті ). При цьому механізмом
реалізації цього принципу є постійна зміна змісту вимог до підготовленості спеціаліста, на що
повинні бути спроектовані будь-які зміни як змістовного, так і методичного характеру.
У системі тенденцій сучасної освіти є соціальні, серед яких, у першу чергу, демократизація і
гуманізація [4: 9-10].
Перспективи розвитку вищої освіти будуть визначатися тим, наскільки успішно вона зможе
вирішувати проблему органічного поєднання навчання з роботою, проблему безпосереднього
задоволення освітніх потреб, що виникають у діяльності або особистому житті студента. Якість такої
освіти буде оцінюватися по можливості отримання необхідної інформації, її доступності, а також
повноті, оперативності, адекватності завданням, що вирішуються.
Системне визначення спеціально-педагогічних понять фізкультурної освіти подає
Н.В. Маковецька:
фізкультурна освіта – цілеспрямоване фізичне (тілесне) формування людини;
фізкультурне виховання – цілеспрямоване формування особистості в аспекті
досягнення нею фізичної досконалості;
фізкультурне навчання – цілеспрямоване формування знань, умінь і навичок для
засвоєння соціального досвіду досягнення фізичної досконалості;
теорія фізкультурної освіти є найвищою формою наукового знання про фізкультурну
освіту, що дає цілісне уявлення про закономірності формування фізичної досконалості людини;
оздоровчий спорт – проміжне між фізичною культурою і спортом соціальне явище,
сутністю якого є вирішення оздоровчих завдань за допомогою засобів спортивного тренування;
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метою фізкультурної освіти є ідеальний результат цілеспрямованого фізичного
формування людини, втілений у поняття фізичної досконалості;
принцип фізкультурної освіти – визначна вимога, що регулює процес цілеспрямованого
формування фізичної досконалості;
зміст фізкультурної освіти – сукупність складових цілеспрямованого формування
фізичної досконалості;
засіб фізкультурної освіти – предмети, стосунки та види діяльності, що
використовуються у процесі взаємодії суб’єкта й об’єкта освіти з метою досягнення ними
фізичної досконалості;
метод фізкультурної освіти – спосіб використання її засобу в процесі формування
фізичної досконалості людини;
форма організації фізкультурної освіти – загальний спосіб упорядкування взаємодії
учасників процесу формування фізичної досконалості;
технологія фізкультурної освіти – спосіб реалізації її змісту за допомогою системи
засобів, методів і організаційних форм, що забезпечують досягнення фізичної досконалості;
методика фізкультурної освіти – одна із форм наукового знання про фізкультурну
освіту, яка на основі єдності педагогічних закономірностей і технології освіти реалізує процес
формування фізичної досконалості;
результат фізкультурної освіти – рівень досягнення фізичної досконалості як цільової
сутності фізичної культури[5: 119].
На думку Г. Шамардіної, в системі фізкультурної освіти здійснюється перехід від традиційного
досвіду (у вигляді розвитку рухових фізичних якостей, умінь і навичок) до освоєння і створення
людиною різноманітних духовних цінностей фізичної культури (культура мислення, уяви, почуття
художньогообразу і т.д.) стосовно до розвитку його тілесності, як фундамент культури людини, яка
повинна мати свідому діяльність [6: 102].
Про консервативність вищої фізкультурної освіти говорить Л.І. Лубишева, яка вказує, що дуже
часто наукові дослідження в галузі фізичної культури і спорту не втілюються у практику в нових
формах і технологіях навчання, залишаючись відірваними від реального життя. Тут необхідна
когнітивна інфраструктура, що забезпечує трансляцію професіонально значущого знання в систему
навчання і виховання. Основний компонент професійного знання – дисциплінарна науковотехнологічна природа – повинен мати інноваційну динаміку. Навчання інноваційним процесам на
основі поєднання науки і практики дозволяє зробити освітній процес справді професійною
підготовкою майбутніх фахівців з фізичної реабілітації. У цьому зв’язку підвищується роль творчого
підходу до професійної підготовки фахівця, готового не просто інтуїтивно шукати нове в цілях
удосконалення освітньої практики, а на основі наукових досліджень у ході роботи пропонувати
науково обґрунтовані новації і вносити розумні зміни, що експериментально довели свою
ефективність [7: 14].
Епоха інформаційного суспільства вимагає розробки інформаційних технологій у фізкультурній
освіті, що впливають на якість навчання. Саме навчання характеризується різноманітністю типів
інформації, що використовуєтьсяв навчальному процесі.
Як вважає І.Р. Свістельник, сучасний навчальний процес спортивної освіти характеризується
недостатньою ресурсною та технологічною базою, відсутністю цілісного уявлення про структуру та
особливості її інформатизації, а також підвищення рівня інформаційних потреб учасників
навчального та наукового процесів. В умовах реформування вищої освіти та введення нових
дисциплін з’явилися додаткові інформаційні потреби, що спонукають студентів, магістрів, викладачів
до пошуку оперативної, якісної, актуальної спортивної інформації [8: 19].
У зв’язку з цим, система інформаційного забезпечення навчального процесу стає важливою
передумовою розвитку інноваційних процесів у галузі фізичної культуриі спорту.
Узагальнені результати наукових досліджень показують, що сьогодні в системі фізкультурної
освіти спостерігається тенденція, орієнтована на розвиток соматичної природи людини. Ігноруються
її психічна та соціокультурна сторони, що призводить до втрат освітньо-виховного процесу і
виключає багатогранну та інтеграційну роль фізичної культурив цілісній методології, яка направлена
на розвиток людини в єднанні тілесного та духовного.
Н.Ю. Мельникова дотримується позиції, відповідно до якої провідною умовою оновлення змісту
вищої фізкультурної освіти в перспективі повинна бути перш за все її фундаментальність. Вона
осмислюється як переорієнтація з вузькоспеціалізованих, утилітарних, рецептурних знань і уявлень
про людину на загальнокультурні та загальнонаукові системні знання, пов’язані з людською
особистістю у всій сукупності її проявів [9: 921].
Разом з тим, як зазначає В.М. Разуванов, основним напрямком розвитку вищої фізкультурної
освіти і головним протиріччям є недостатній для забезпечення ефективного функціонування сфери
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фізичної культури і спорту загальний рівень якості підготовки спеціалістів. Ліквідація цього
негативного явища передбачає проведення таких реформ і заходів:
1. Першочерговим фактором реформування вищої фізкультурноїосвіти є перехід від процедурної
до нормативної системи, який передбачає формування системи освітніх цілей і бази освітньої
інформації, в основі якої лежать вимоги до кінцевої та проміжної підготовленості фахівця з
конкретними знаннями і вміннями. Такі цілі складають основу оперативного, поточного і
перспективного управління нормативною системою вищої освіти, а також є фактором оцінювання і
порівняння освітніх систем.
2. Принципом реформування змісту вищої фізкультурної освіти є підвищення рівня
підготовленості по всіх її розділах, виражене не в збільшенні часу на вивчення навчальних дисциплін,
а у фіксації більш високого рівня вимог за певними розділами підготовки при використанні
оптимальних форм взаємодії спеціалізованої, загальнонаукової і гуманітарної компоненти знань.
3. Зміст освіти повинен носити міждисциплінарний та інтернауковий характер і базуватися на
блочному принципі, при якому навчальна інформація не диференціюється на окремі дисципліни, а
подається у вигляді значних за обсягом розділів, які відображають цілісні сторони підготовленості.
При цьому реалізація цього принципу, в першу чергу, передбачає формування системних вимог до
підготовленості, і тільки на цій основі здійснюється формування навчальних планів, а також інших
структурних перетворень.
4. В основу функціонування системи вищої фізкультурної освіти необхідно закласти принцип
динамізації, який полягає в необхідності перманентної зміни різних сторін системи підготовки кадрів
шляхом оперативного впровадження в навчальний процес новітніх вітчизняних і світових розробок, а
також ініціацію досліджень у цій галузі. При цьому інновації, незалежно від їх характеру
(методичного, змістовного, організаційного) повинні бути матеріалізованими у вигляді зміни системи
кінцевих і проміжних вимог до підготовленості фахівців.
5. Пріоритетною формою навчання повинна стати самостійна робота з орієнтацією майбутніх
фахівців на самоосвіту, виражену в безперервному підвищенні свого загальнокультурного,
інтелектуального та професійного рівня, при цьому вона повинна бути повноцінним компонентом
навчальних планів і програм [4: 17-18].
Як вважає П.А. Рожков, для реалізації нових підходів у розвитку професійної освіти в галузі
фізичної культури і спорту необхідні: апробація й упровадження нових освітніх професійних
програм, педагогічних та інформаційних технологій у навчальний і дослідницький процеси; розробка
нових науково-дослідних напрямків фізичної культури і спорту; здійснення обміну досвідом
підготовки фізкультурних кадрів із зарубіжними країнами, включаючи стажування; забезпечення
підготовки фахівців високої кваліфікації стосовно основних видів їх майбутньої професійної
діяльності; створення в навчальних установах вищої фізкультурної освіти кафедр і факультетів, що
готують фахівців з фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками, дітьми молодшого і середнього
шкільного віку, з тими, хто навчається у спеціальних медичних групах, людьми, що мають хронічні
захворювання, інвалідами, пенсіонерами [10: 6-7].
Одну з головних тенденцій перебудови вищої фізкультурної освіти В. Кукса вбачає в переході
спортивно-рекреаційних і валео-фізично-реабілітаційних типів освіти від парадигми засвоєння знань,
умінь і навичок до здібності сприймати, розуміти та усвідомлювати те, що ти робиш, чим займаєшся,
для чого це робиться і що з цього (в найближчій або далекій перспективі) може статися [11: 45].
Таким чином, на ефективність вищої фізкультурної освіти істотно впливає сукупність різних
чинників. До них відносяться зовнішні чинники, що впливають на розвиток фізичної культури як
галузі, в якій ведеться підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації: рівень інтеграції науки і
практики, рівень кваліфікації викладацьких кадрів і т.п. До внутрішніх чинників слід віднести
наявність орієнтації на цінності освіти і мотиви, що спонукають займатися самовихованням і
самоосвітою. У перспективі актуальним буде дослідження готовності майбутнього фахівця з фізичної
реабілітації до професійної діяльності.
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Беликова Н.А. Перспективы развития высшего физкультурного образования в контексте
профессиональной подготовки будущего специалиста по физической реабилитации.
В статье рассмотрены и проанализированы основные тенденции и перспективы развития высшего
физкультурного образования в контексте профессиональной подготовки будущего специалиста по
физической реабилитации. Установлено, что среди основных направлений реформирования
физкультурного образования есть повышение уровня подготовки специалистов.
Bielicova N.O. The Prospects of Development of Higher Physical Education Aimed to Provide the
Professional Training a Future Specialist of Physical Rehabilitation.
The article considers and analyzes the main tendencies and prospects of development of higher physical
education aimed to provide the professional training a future specialist of physical rehabilitation. It was
found out that heightening of specialists qualifications was one of the main trends of physical education
reforming.
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ПОНЯТІЙНИЙ АПАР АТГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
У статті проаналізовано досвід організації виховної роботи. З’ясовано, що неефективність виховної
роботи пояснюється тим, що її науково-методичний супровід є недостатньо чітким та
конкретним. У зв’язку з цим у статті окреслено понятійний апарат громадянського виховання
відповідно до нових соціокультурних умов та суспільних потреб.
Сучасні суспільно-політичні реалії в Україні демонструють важливість соціальної активності
громадян та їхньої громадянської культури для становлення демократичної держави. Ефективна та
відповідальна участь громадян у політичному житті суспільства потребує певних знань та практичних
умінь. Нове українське суспільство потребує ґрунтовного громадянського навчання.
Аналіз праць вітчизняних дослідників І. Беха, М. Боришевського, П. Ігнатенка, О. Киричука,
М. Козія, Н. Косарєвої, Л. Крицької, В. Оржеховської, О. Пометун, В. Поплужного, Б. Ступарика,
Т. Дем’янюка, О. Сухомлинської, І. Тараненко, Г. Філіпчука, К. Чорної переконливо свідчить про те,
що дослідження сутності та засад громадянського виховання особистості є важливою суспільнополітичною справою. Як свідчить наш досвід, неефективність виховної роботи пояснюється тим, що
її науково-методичний супровід є недостатньо чіткий, конкретний. Відтак метою цієї статті є
окреслення понятійного апарату громадянського виховання відповідно до нових соціокультурних
умов та суспільних потреб.
Проблема виховання громадянина нерозривно пов'язана з ідеєю громадянського суспільства, яка
своїм корінням сягає античності, коли склалися уявлення про громадянство і громадянина та виникло
поняття суспільства як сукупності громадян. Громадянське суспільство є суттєвим елементом,
фундаментом громадянського виховання особистості, становлення громадянськості молодого
покоління в умовах демократичного суспільства. Кожне суспільство прагне виховати справжніх
громадян, забезпечуючи їх основними суспільними цінностями, нормами і правилами співжиття,
моделями соціальної поведінки. Основою для стабільного процесу державотворення є спільні
переконання, спільна громадянська ідея, тому кожна держава піклується про забезпечення сталості
розвитку і відтворення суспільної культури молодим поколінням. Відносини між громадянами, що
виникають у суспільстві, природним чином породжують громадянське суспільство.
Питанню ролі громадянського суспільства та виховання його членів як неодмінній умові
українського державотворення значну увагу приділяли українські мислителі. Беручи до уваги
складний історичний та політичний досвід розвитку суспільних процесів українського народу, це
питання розглядалося ними з позицій соборності, незалежності, самостійності української
державності. Відтак громадянськість українців мала передусім політичний характер.
На думку М. Драгоманова, суть держави полягає не у формі побудови держави, а в правах, якими
наділені громадяни – у свободі слова, забезпеченні працею, свободі організацій союзів і товариств,
національній свободі. Важливе місце займали погляди М. Драгоманова на політичні права і свободи
громадян. М. Драгоманов вважав, що українство має шанс на перемогу тоді, коли під національні
почуття будуть підведені загальнолюдські принципи "шукати всесвітньої правди, котра б була
спільною всім національностям" [1: 469].
М. Грушевський у праці "Початки громадянства" основною рушійною силою прогресу суспільства
називає не економічну, а перш за все психологічну складову. На його думку, все людське життя "було
вічною зміною, вічним чергуванням потягів до колективізму і індивідуальної самозадоволеності
(автаркії)" [2: 86]. І. Франко накреслював риси громадянського суспільства, зазначаючи, що
майбутній устрій "буде базуватись на якнайширшім самоврядуванні общин, повітів і країв, складених
з вільних людей і поєднаних між собою вільною федерацією, що ґрунтується на солідарності
інтересів" [3: 452].
Громадянство виконує своє завдання забезпечення рівного доступу і однакових можливостей
усім членам спільноти. Кожне суспільство потребує низки соціальних інститутів, які надають таку
ідентичність і створюють суспільну солідарність. Для того, щоб зрозуміти відносини між культурою,
ідентичністю і громадянством, їх завжди треба розглядати в локальному контексті. Громадянство
треба вивчати на ґрунті певного етносу, як його розуміють в тому чи іншому культурному та
національному контексті зі співвідношенням і врахуванням інших членств та ідентичностей.
В українській мові слово "громадянин" означає: 1. Особа, що належить до постійного населення
якої-небудь держави, користується її правами і виконує обов'язки, встановлені законами цієї держави.
2. Той, хто підпорядковує особисті інтереси громадянським, служить батьківщині [14: 175].
© Вербицька П.В., 2009
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У важаємо за доцільне звернути увагу на те, що В. Сухомлинський розглядав громадянство в
нерозривному зв’язку з гуманізмом; що передбачає виховання громадянина – людини, для якої
невіддільні особисте й суспільне, права та обов’язки, яка любить свою Батьківщину, всі cвої сили
віддає служінню народу. Першочерговим завданням виховання, на думку гуманіста, є навчити дитину
жити серед людей, людським взаємовідносинам [5: 32].
Етимологія поняття "громадянин" вказує, що в українській мові воно походить від слова громада,
тобто – це член якоїсь громади. Ця ознака вказує на існування різних рівнів громадянства. На
державному рівні існує формальний статус громадянина і неформальне поняття, яке набуває
особливого значення з розвитком демократії у суспільстві. Кожна держава визначає по-різному
формальний статус громадянина.
У філософсько-психологічному аспекті громадянство виступає у формі самовідчуття особистості
як активно діючого, творчого начала всього світопорядку в цілому [6: 65].
На державному рівні права та обов’язки громадян законодавчо закріплені. Проте інститут
громадянства стосується однаково як політичної системи, так і індивідуума. Відповідно правомірно
стверджувати, що розвиток, збереження, зміна або виживання політичної системи залежить також і
від надійної підтримки її членами суспільства. Отже, аналіз сфери громадянських відносин дозволяє
нам вичленити дві її складові. Перша – дійсний та законодавчо оформлений статус громадян, що
визначає їхні права та обов’язки, тобто громадянство. Друга складова визначає зобов’язання
громадянина перед суспільством, тобто громадянськість. Це – усвідомлення своєї приналежності до
суспільства, прагнення служити йому. Використовуючиці важливі компоненти, можна спроектувати
різні моделі громадянських відносин, які існують у сучасному світі.
Як уже зазначалося, якщо поняття громадянства визначає формально-юридичний статус особи, то
поняття громадянськості характеризує стан її свідомості, неформальне ставлення громадянина до
своєї держави [7: 33].
Недостатньо належати до якоїсь спільноти, треба бути гідним її вимог. "Громадянськість – це
насамперед світоглядно-психологічний стан людини, що характеризується відчуттям себе
громадянином конкретної держави, лояльним ставленням до її інституцій і законів, відчуває себе
громадянином не тільки за формально-юридичним статусом, а й за станом морально-психологічної
вартості" [8: 2].
Якщо громадянство надається, то громадянськість виховується. Громадянськість може зберігатися
навіть після втрати формального громадянства. Дослідники визначають громадянськість як базову
соціальну установку, суть якої полягає в готовності особистості свідомо приймати й відповідально,
добровільно виконувати закони та вимоги своєї держави. Вона до певної міри інституціональна, адже
її практичний вияв закріплений законами та інститутами. Але в основному громадянськість виступає
як фундаментальна особистісна якість, висока моральна якість, проявляючись в обов’язку служити
суспільству [7: 34].
Поняття "громадянськість" є найбільш дослідженим у вітчизняній педагогічній науці.
Громадянськості та громадянському вихованню значну увагу приділяли й українські мислителі та
педагоги (Г. Сковорода, Т. Шевченко, П. Куліш, К. Ушинський, Б. Грінченко, С. Русова, Г. Ващенко,
А. Макаренко, В. Сухомлинський). В. Сухомлинський органічно поєднав громадянськість і
відповідальність, визначаючи громадянськість як "це насамперед відповідальність, обов’язок – той
вищий щабель у духовному житті людини, на якому вона віддає себе служінню ідеалу " [5: 135].
"Громадянські думки, почуття, тривоги, громадянський обов’язок, громадянська відповідальність – це
серцевина почуття людської гідності" [5: 137].
Загальні питання виховання громадянськості в теоретичних і дослідницьких працях багатьох
науковців: Н. Монахова, І. Марьєнко, Р. Гурової, Л. Кузнєцової, М. Козія, П. Рогачової, Ф. Рогової,
Р. Хмелюк, А. Киричука, Т. Малаковської, А. Авраменко, В. Котирло, В. Житнєв, В. Лисовського,
М. Макаревича, В. Горовенка, А. Вихруща, Н. Загоренко, Л. Зідса, В. Зоц, Г. Філіпчука, які
аналізують різні аспекти громадянськості, практичні приклади роботи з учнівською молоддю,
порушують та аналізують суспільні проблеми та вимоги часу щодо вирішення цього важливого
питання.
М. Козій визначає громадянськість "предметно-соціальною цінністю і провідним атрибутом
розвитку суспільства та духовності особистості", "суть поняття громадянськості проявляється у
власній гідності громадянина, особи, індивіда; відчутті власної свободи, відповідальності; розумінні
власної спроможності виконувати обов’язки; повазі до інших громадян суспільства, рідних, близьких
і знайомих, народів світу; особистій дисциплінованості і самоповазі; повазі до держави, влади,
суспільств інших країн; шанобливому ставленні до національних і родинних святинь тощо" [9: 7].
Громадянськість – є багатоаспектним поняттям. "Це фундаментальна духовно-моральна якість,
світоглядна і психологічна характеристика особистості, що має культурологічні засади" [10: 7]. У
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цьому контексті Г. Філіпчук зазначає, що наріжним каменем громадянськості є ідея універсальності
прав людини, її правової рівності, поваги до представників і носіїв інших культур[11: 23].
Аналіз психолого-педагогічних джерел свідчить, що більшість педагогів-дослідників під
громадянськістю розуміють сукупність певних громадянських чеснот; умотивованість особистості до
участі в суспільному і політичному житті.
Важливим чинником демократичного суспільства, громадянської участі особистості як складової
політичної культури суспільства є культура громадянськості. Роберт Д. Патнам стверджує, що
"громадянське суспільство характеризується активною та орієнтовною на суспільні цілі позицією
громадян, егалітарними політичними відносинами та заснованими на довірі та співробітництві
суспільними відносинами" [12: 41]. Патнам називає усе це "соціальним капіталом" [12: 65].
Громадяни набувають соціальний капітал, беручи активну участь в організаціях громадянського
суспільства, та в подальшому можуть використовуватийого для зміцнення демократичних принципів
в управлінні державою. Соціальний капітал – набір неофіційних вартостей чи норм, які є спільними
для членів групи і дозволяють їм взаємодіяти. Як зазначає Фукуяма у книзі "Великий крах: людська
природа і відновлення соціального порядку" соціальний капітал необхідний для створення здорового
громадянського суспільства, тобто сукупності груп і асоціацій, що знаходяться між сім'єю і
державою.
Деякі вчені синонімом соціального громадянства вважають поняття культурного громадянства
(Тернер). Він відстоює провідну роль освіти в національній системі цінностей, і в цьому контексті
громадянство передбачає не лише ідею загального статусу і національної політичної структури, а
також поняття загальної культури і загальної освітньої системи. Культурне громадянство, на думку
Тернера, виходить за межі громадянства, оскільки воно, як форма культурної ідентичності, не
виконує того, що містять в собі соціальні, культурні й освітні цінності. Єдиною культурою, якій
повинне сприяти громадянство, має бути культура свободи, політичної участі, громадянських прав та
обов’язків [13: 6].
Відтак, наголошує С. Рябов, культура громадянськості виражає ставлення індивідів до
продукованих владою законів, існуючого порядку, суспільних норм і необхідності їх дотримання.
Вона передбачає протиставлення урядові їхніх прав і можливостей, готовність і вміння вимагати від
влади виконання своїх функцій [14: 120].
Громадянська культура особистості визначається Н. Дерев'янко як інтегральна системна
властивість, що характеризується мірою сформованості суспільно-значущих громадянських якостей,
набутих у результаті функціонування механізму внутрішньої ціннісно-нормативної регуляції
поведінки та зовнішніх громадянських відносин особи в процесі її життєдіяльності та спілкування
[15: 12].
Отже, культура громадянськості охоплює ставлення людей до існуючого порядку, а також
сприйняття інституцій держави й настанов влади, міру лояльності й критичності індивідів щодо
влади. Складовими її є знання й визнання громадянами суспільних норм і законів, готовність
дотримуватися їх, усвідомлення власних прав і здатність ставати на їх захист, відповідати за
використання своїх прав і свобод, готовність і вміння вимагати від держави виконання своїх функцій.
Культура громадянськості виражає взаємодію населення з державою, владу розглядають у контексті
задоволення інтересів громадян, захисту прав і свобод, відповідальність за дотримання порядку,
безпеки і стабільності.
Виховати свідомого громадянина і патріота означає сформувати в учня комплекс особистісних
якостей і рис характеру, що є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою
повсякденних дій, вчинків, поведінки. Це – патріотична самосвідомість, громадянська
відповідальність і мужність, суспільна ініціативність і активність, готовність трудитися для розквіту
Батьківщини, захищати її, підносити її міжнародний авторитет; повага до Конституції, законів
української державності, висока правосвідомість, досконале знання державної мови, повага до
традицій та історії рідного народу, дисциплінованість, працьовитість, творчість, піклування про
природу, фізична досконалість і моральна чистота, гуманність, висока культура міжнаціонального
спілкування [16: 6].
Метою громадянського виховання є не лише набуття громадянами знання прав та обов’язків,
законів суспільства, а засвоєння фундаментальних понять, його цінностей. Такі політичні та соціальні
цінності як особиста свобода, рівність, справедливість є важливими критеріями визначення
демократичності суспільства.
Громадянин – це передусім моральна людина. Виражаючи цю позицію, видатний український
педагог В. Сухомлинський писав: "Багатство духовного життя починається там, де благородна думка
і моральне почуття, зливаючись воєдино, проявляються у високоморальному вчинкові" [17: 38].
Відтак становлення громадянської компетентності особистості повинно бути в безпосередньому
зв’язку з формуванням у неї ціннісних орієнтирів, що визначають громадянську самосвідомість. Це
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можливо на основі взаємної адаптації загальноцивілізаційних цінностей демократії та вітчизняної
культуриз урахуванням регіональних особливостей і традицій.
На основі системи цінностей формуються громадянські почуття вихованців ("почуття любові до
батьківщини, народу, мови, культурних досягнень; почуття відповідальності за долю і майбутнє;
почуття обов'язку, в додержанні правових та морально-етичних норм в усіх аспектах життєдіяльності
людини"), а також відбувається "усвідомлення людиною своєї належності до певної державногромадянської спільноти, конституційно закріплених за нею прав та обов'язків, помірковане
ставлення до подій суспільно-політичного характеру, шанобливе ставлення до державної мови,
символіки. Це усвідомлення себе виразником національних інтересів своєї держави" [18: 29].
Громадяни здійснюють вибір, керуючись цінностями. Значимість вибору залежить від того
ціннісного критерію, на основі якого він здійснюється. Здійснений на основі ціннісних критеріїв
вибір – це рішення, що має певні наслідки. Позитивне ставлення до демократичних цінностей (прав
людини, людської гідності та свободи, верховенства права, різноманітності, демократичних
інститутів та процесів, громадянської участі) виявляється у процесі дії особистості в певній ситуації.
"Психологічні ставлення особистості, реалізуючись в діях, відображають систему зв'язків особистості
із суспільством, набувають стійкості, вираженості, значущості, стають характерними для особистості,
визначають її вчинки та переживання" [19: 34].
Дослідники наголошують на необхідності виховання в учнів громадянської спрямованості, тобто
формування і розвитку інтенційного компонента громадянської культури. Громадянська
спрямованість – це націленість людини на проблеми державного та громадського життя. Вона
проявляється у прагненні глибше пізнати батьківщину, осягнути її політичні, економічні, культурні,
наукові здобутки, жити національними інтересами держави, постійно співвідносити їх з особистими
потребами, інтересами.
Громадянська спрямованість є виразником найвищих духовних потреб людини, її волі, прагнень,
інтересів, захоплень тощо [18: 29].
Потреба в самовизначенні, прагнення до самоствердження, самовираження, саморозвитку є
мотивом для розвитку соціальної активності вихованців. Зростання кількості активних громадян,
покращення їх якісних характеристик, зміни в громаді й суспільстві загалом відбуваються в
результаті вияву та реалізації громадянської активності. Громадянська активність – це спільна
діяльність ініціативних громадян, груп громадян, громадських організацій, яка спрямована на
позитивні зміни та сприяє розвитку громади.
В основі громадяноформуючогопідходу громадянського виховання учнів покладено ідею про те,
що для успіху демократичних перетворень недостатньо мати демократичні погляди та певні знання,
необхідно досконало володіти інструментарієм дії в умовах демократії. Для цього необхідно
оволодіти базовими компетентностями громадянської поведінки, що передбачають готовність
людини здійснювати ефективну соціальну комунікацію, співпрацю для досягнення спільних цілей,
орієнтацію на сприйняття базових демократичних цінностей, особисту самореалізацію та участь у
суспільних демократичних процесах.
Отже, участь молоді в суспільно корисних справах, соціальна активність впливають на
формування особистісних якостей та громадянських компетентностей. Оцінка власних соціальних
можливостей, навички самоорганізації, готовність самостійно розв’язувати особисті та суспільні
проблеми, реалізовувати свої життєві плани, мирне розв’язання конфліктних ситуацій, – важливі
індикатори рівня громадянських компетентностей вихованців, а отже ефективності процесу
громадянського виховання в цілому.
Відповідно головним завданням громадянського виховання є навчання, спрямоване на набуття
навиків добровільної, внутрішньо мотивованої участі особистості в громадській політиці. При цьому
особливий акцент слід робити на участі у справах місцевої спільноти і добровільності залучення як
важливого її показника.
Відтак громадянська поведінка характеризує ставлення особистості до суспільних проблем і
виявляється у громадянській активності та відповідальній діяльності, у громадянській позиції,
поінформованій та активній участі громадян у житті спільноти. Участь людини в громадському житті
ґрунтується на знанні нею своїх прав та обов’язків як члена спільноти, на впевненості та готовності
здійснювати ці права і виконувати обов’язки. Це передбачає розуміння і повагу до правил та
інституцій, що керують життям [20: 12].
Суть активної громадянської позиції, зазначає О. Колісник, у добровільній участі громадян у житті
громади і держави [21: 7].
Ці характеристики свідчать про цілісну систему завдань громадянського виховання. Вітчизняні
дослідники, визначаючи завдання громадянського виховання, торкаються різних аспектів цього
суспільно-педагогнічного феномену.
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Так А. Молчанова розглядає проблему громадянського виховання учнівської молоді як соціальне
замовлення навчальним закладам сформувати у підростаючого покоління нову систему цінностей,
котра ґрунтується на національній гордості і гідності; виховати вільну і суверенну особистість, здатну
захищати і обстоювати власні позиції та погляди, керуючись національними та загальнолюдськими
цінностями [22: 172].
Виховати громадянина означає підготувати підростаюче покоління до участі в розв’язанні
сьогоденних та перспективних завдань держави, до управління нею та виконання функцій трудівника
і господаря, керівника і виконавця, громадського діяча та захисника Батьківщини, наголошує
Н. Косарєва. Для цього потрібно сформувати комплекс таких особистісних якостей і рис характеру, як
патріотична свідомість, громадянська відповідальність і мужність, готовність працювати на благо
Батьківщини, захищати її, зміцнювати міжнародний авторитет; знання і дотримання законів
української держави, прийнятих у ній правових норм; знання та вільне володіння державною мовою;
гуманність, поважне ставлення до культури, звичаїв і традицій національних спільнот, що
проживають в Україні, висока культура міжнаціонального спілкування тощо [23: 130]. Виховання
патріота України несумісне з національною обмеженістю, зазначає В. Івашковський, це поняття є
державно-політичним: назва держави визначає назву її народу. Зазначене можна віднести і до поняття
"український народ", зазначає В. Івашковський [17: 36].
Громадянське виховання, як зазначається в Концепції громадянського виховання особистості, –
процес формування громадянськості як інтегративної якості особистості, що дає людині можливість
відчувати себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною [10: 29]. У
педагогічному розумінні Н. Дерев’янко визначає громадянське виховання як процес систематичного,
планомірного впливу на формування громадянської свідомості та громадянської поведінки, який
передбачає кінцевий результат (гармонійний особистісний розвиток громадян, оптимізацію
громадянської міжособистісної взаємодії) і засоби його реалізації (наявність мети, програм, засобів,
методів і виконавців) [15: 14].
Хід нашого дослідження дає змогу характеризувати громадянське виховання як цілеспрямований
процес підготовки молодого покоління до життя в системі суспільних відносин, функціонування та
взаємодії в демократичному суспільстві, реалізації прав та обов’язків, участі в соціально-політичних
процесах, формування відповідальності за власний вибір, всебічний розвиток та самореалізацію в
суспільних інтересах з метою досягнення власного життєвого успіху. Результатом громадянського
виховання має стати сформованість у молоді громадянської компетентності як складного
особистісного утворення.
У демократичному суспільстві громадянське виховання є контекстом, у рамках якого молодь
навчається навичкам усвідомленої поведінки з метою, щоб в подальшому реалізовувати себе як
відповідальні громадяни.
Отже, як показав наш аналіз, нові суспільно-економічні та духовні реалії нашого суспільства
яскраво висвітлюють можливість ефективного просування України за умови розбудови
громадянського суспільства та формування громадянської культурипідростаючого покоління.
Громадянська культура структурує соціальний простір громадянського суспільства, орієнтуючи
його на загальні потреби, і узгоджує індивідуальні інтереси та особливості до загальних норм
солідарності, довіри та взаєморозуміння. За умови ефективного організаційного оформлення такого
громадяноформуючогопідходу в системі громадянського виховання, у вихованців виникають виразні
почуття ідентичності із місцевою спільнотою, власного місця в суспільстві та мотивації до участі у
громадському житті. Відтак ми досягаємо результативності громадянського виховання особистості.
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Вербицкая П.В."Понятийный аппарат гражданского воспитания личности".
В статье проанализирован опыт организации воспитательной работы. Выяснено, что
неэффективность воспитательной работы обьясняется тем, что ее научно-методическое
сопровождение является недостаточно четким и конкретным. В связи с этим в статье очерчен
понятийный аппарат гражданского воспитания в соответствии с новми социокультурными
условиями и общественными потребностями.
V erbytska P .V . The Conceptual Apparatus of Civic Upbringing of Personality.
In the article the experience of the up-bringing work is analysed. It is considered that the uneffectiveness of
the up-bringing can be accounted for by the fact that its scientific and methodological supplies are
insufficient and not precise. Thus in this article the conceptual apparatus of civic upbringing according to
new socio- cultural conditions and social needs is outlined.
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ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ
У статті розглянуто теоретико-методологічне обґрунтування оцінки інноваційних процесів;
проаналізовано поняття "педагогічна технологія"; визначено основні методологічні вимоги, критерії
технологічності; розкрито технологічний процес групової роботи проведення семінарськопрактичних занять за принципами модульності навчання; представлено концептуальні основи
ігрових технологій.
Оновлення сучасної системи освіти і педагогічної науки визначило необхідність дослідження
питання педагогічної інноватики як особливої галузі наукового знання. Інтенсивний розвиток та
модернізація інноваційних процесів у сучасних умовах принципово змінюють відношення до
можливостей управління такими процесами, оскільки наявна стихійність цих процесів затримує
розвиток практики.
На сьогодні досліджено низка важливих аспектів педагогічної інноватики, зокрема це інновації в:
педагогіці (М.С. Бургин, Н.Р. Юсуфбекова, А.Я. Найн, В.Я. Ляудіс, В.І. Загвязинський,
В.Ф. Паламарчук);
інновації у світовій педагогіці (М.В. Кларін, М.М. Іванов, С.Р. Колупаєва) та
нововведення (А.І. Пригожий, X. Барнет, Дж. Бассет);
інноваційні процеси в професійній освіті (А.І. Каташов, О.О. Кіяшко, А.Т. Токтогулов);
управління
інноваційними
процесами
(М.М. Поташник,
B.C. Лазарєв,
В.П. Стельмашенко) та ін.;
інноваційні підходи до організації навчання та проектування системи освіти
(Д.В. Чернілевский, С.Ю. Марінчак, Т.Н. Шамова, Л.Г. Тарусова);
інноваційна педагогічна діяльність (В.А. Сластьонін, Л.С. Подимова, Н.В. Кузьміна,
М.М. Скаткін);
інноваційні педагогічні технології (Н.О. Корсунська, О.М. Пехота, С.О. Сисоєва) [1: 4].
Метою цієї статті є теоретико-методологічного обґрунтування оцінки інноваційних процесів, які б
дозволили їх регулювати, підвищуючи їх практичну користь і цілеспрямованість.
Головна мета інноваційної освіти – збереження і розвиток творчого потенціалу людини. Для цього
насамперед необхідно зробити так, щоб вона розвивала гармонійне мислення, засноване на поєднанні
внутрішньої свободи особистості і її соціальної відповідальності, а також терпимості до
інакомислення. Саме ці характеристики особистості сьогодні включені в число основних цінностей
земної цивілізації, декларованих у документах ООН.
Педагогічна технологія – це створена адекватно до потреб і можливостей особистості і
суспільства теоретично обґрунтована навчально-виховна система соціалізації, особистісного і
професійного розвитку і саморозвитку людини в освітній установі, яка, внаслідок упорядкованих
професійних дій педагога при оптимальності ресурсів і зусиль всіх учасників освітнього процесу,
гарантовано забезпечує ефективну реалізацію свідомо визначеної освітньої мети та можливість
оптимального відтворення процесу на рівні, який відповідає рівню педагогічної майстерності
педагога (С.О. Сисоєва).
На нашу думку, поняття педагогічна технологія є змістовим узагальненням, що включає в себе всі
ці визначення і може бути представлено трьома аспектами:
а) науковим (педагогічна технологія – складова педагогічної науки, що проектує педагогічні
процеси у педагогічних системах);
б) процесуально-описовим (опис, алгоритм процесу, сукупність цілей, змісту методів і засобів, для
досягнення гарантованих результатів, запланованої мети);
в) процесуально-дійовим (здійснення технологічного процесу, функціонування всіх особистісних,
інструментальних і методологічних педагогічних засобів) [2: 180].
Таким чином, педагогічна технологія функціонує в якості науки, що досліджує найбільш
раціональні шляхи навчання, і в якості системи принципів, прийомів і способів, що застосовуються у
навчанні і в якості реального процесу навчання.
Теоретичний аналіз проблеми свідчить, що під педагогічною технологією, насамперед,
розуміється система найбільш раціональних способів досягнення педагогічної мети, наукова
організація навчально-виховного процесу, що визначає найбільш раціональні й ефективні способи
досягнення кінцевих освітньо-культурнихцілей.
Педагогічна технологія повинна задовольняти деяким основним методологічним вимогам,
критеріям технологічності:
© Вітвицька С.С., 2009
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концептуальність (опора на певну концепцію, що містить філософські, психологічні,
дидактичні і соціально-педагогічні обґрунтування освітніх цілей);
системність (педагогічна технологія повинна мати всі ознаки системи);
логічність процесу, взаємозв’язок усіх його частин, цілісність;
керованість (можливість цілепланування, проектування процесу навчання, поетапної
діагностики, варіювання засобами і методами з метою корекції результатів);
ефективність (оптимальність витрат, гарантованість досягнення запланованого
результату– певного стандарту навчання);
відтворюваність (можливість застосування в інших однотипних умовах, іншими
суб’єктами);
єдність змістової і процесуальної частини, їх взаємообумовленість.
Будь-яка сучасна педагогічна технологія являє собою синтез досягнень педагогічної науки і
практики, поєднання традиційних елементів минулого досвіду і того, що породжено суспільним і
технічним прогресом, і перш за все, гуманізацією, демократизацією суспільства і технологічною
революцією.
Джерелами і складовими частинами нових педагогічних технологій є: соціальні перетворення і
нове педагогічне мислення; суспільні, педагогічні, психологічні науки; сучасний передовий
педагогічний досвід; історичний вітчизняний і зарубіжний досвід (надбання попередніх поколінь);
народна педагогіка.
У сучасній педагогічній теорії і практиці існує багато варіантів педагогічних технологій. Найбільш
глибоко і різнобічно до їх класифікації, на нашу думку, підійшов Г.К. Селевко, який дає класифікацію
за суттєвими та інструментально значимими властивостями: цільовій орієнтації, організації навчання,
особливостями змісту освіти, орієнтації на особистісні структури (ЗУН – оволодіння знання, уміння,
навички, СРД – систему розумових дій, СЕМ – система естетично-моральна, СКМ – система
самокеруючих механізмів, СДП – систему дійово-практичну). Він виділяє декілька класів
педагогічних технологій [3].
Кожна педагогічна технологія має свої процесуальні характеристики (мотиваційна, управлінська,
категорія учнів), а також має програмно-методичне забезпечення (навчальні плани, програми,
методичні посібники, дидактичні матеріали, наочні технічні засоби навчання, діагностичний
інтерпретацій).
Нині погляди українських педагогів усе частіше спрямовуються до технології модульного
навчання, яке останнім часом впроваджується в навчально-виховну практику вищої школи як
передовий педагогічний досвід і як експериментальна психолого-дидактична система.
Модульно-розвивальне навчання сприяє становленню особистості не тільки завдяки змісту,
методам, формам організації, а й через свою сутнісну багатовимірність, логіку буття з огляду на
специфічну форму психосоціального зростання індивідуальності.
У Житомирському державному університеті з 1996 року застосовується модульно-контекстна
технологія, яка ставить за мету формування педагогічної спрямованості, розвиток емоційних і
морально-естетичних якостей, засвоєння знань, умінь та навичок, способів розумових дій, дійовопрактичної сфери та самокеруючих механізмів особистості майбутнього фахівця.
Це технологія по орієнтації на особистісні структури – всебічно гармонійна, за характером змісту
гуманістична, навчально-виховна, за типом управління – система малих груп, за провідним методом
навчання – проблемно-пошукова, творча, діалогічна, ігрова; за організаційними формами –
академічна, індивідуально-групова, диференційована.
Вона спрямована на розвиток потреби студента в самореалізації, що посідає одне з найвагоміших
місць у сфері спонукання дидактичного вибору. Виходячи з класифікації потреб А. Маслоу,
самоактуалізація (самореалізація) становить вершину піраміди людських потреб. На його думку,
лише за умови підготовленості особистості до духовного розвитку і бажання самовдосконалюватися,
можна її досягти [4].
У зміст педагогічної освіти закладено модель підготовки вчителя-вихователя, яка відображає
діяльнісну модель педагога, що включає предметно-професійний і соціальний контекст майбутньої
професії. Перехід від навчальної діяльності до професійної відбувається за допомогою діяльнісного
модуля – інтегрованої якості педагога-вихователя. Діяльнісний модуль включає в себе такі
угрупування: методологічний, теоретичний, практичний і соціальний.
Технологічний підхід у вивченні курсів "Педагогіка", "Педагогіка вищої школи" передбачає:
постановку цілей, проектування, організацію навчального процесу, діагностичну і підсумкову
перевірку ефективності за допомогою тестів, контрольних питань, розв’язання задач, кросвордів тощо
в кожному модулі.
Логіка викладання курсу така:
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-

проектування цілей навчання відбувається відповідно розробленої моделі підготовки

вчителя;
переведення цілей на мову практичних завдань у вигляді діяльнісного модуля, який має
забезпечити перехід від навчальних завдань до професійної діяльності;
реалізація моделі підготовки вчителя-вихователя у процесі викладання педагогічних
дисциплін;
корекція процесу засвоєння знань, умінь, навичок студентами;
контроль, оцінка (поточна, рубіжна, заключна) знань, умінь, навичок студентів;
Ця логіка реалізується в кожному модулі (темі) курсів "Педагогіка", "Педагогіка вищої школи",
через зовнішню структуру (тема, мета, обладнання, план, завдання студентам, рекомендована
література, теоретичний і практичний блоки, прогнозовані педагогічні якості та вміння) та внутрішню
структуру, що відображає основні рівні засвоєння ЗУН студентами, що відповідає таксономії цілей:
на рівні пізнання, розуміння, застосування, аналізу, синтезу, оцінки.
Основою проведення семінарсько-практичних занять з педагогіки та педагогіки вищої школи є
групові технології.
Академічна група поділяється на мікрогрупи. Технологічний процес групової роботи складається з
таких елементів:
1. Підготовка до виконання групового завдання: постановка пізнавальної задачі (проблемної
ситуації); інструктаж про зміст і послідовність роботи; рекомендації щодо дидактичного матеріалу по
групах.
2. Групова робота: знайомство з матеріалом, планування роботи в групі; розподіл завдань між
членами групи; індивідуальне виконання завдань; обговорення індивідуальних результатів роботи в
групі; обговорення загального завдання групи (зауваження, доповнення, уточнення, узагальнення);
підведення підсумків групового завдання.
3. Заключна частина: повідомлення про результати роботи в групах; аналіз пізнавальної задачі,
рефлексія; загальний висновок про групову роботу і виконання поставленої задачі. Висновки про
роботу групи та їх членів.
У процесі групової роботи викладач виконує різноманітні функції: контролює хід роботи у групах;
консультує, відповідає на запитання, координує діяльність, при необхідності допомагає окремим
студентам або групі в цілому. Семінарські заняття проходять у формі гри.
Гра – це вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтворення і засвоєння суспільного
досвіду, в якому складається формується і удосконалюєтьсясамоуправління поведінкою.
Концептуальними основами ігрових технологій є психологічні механізми ігрової діяльності, що
спираються на фундаментальні потреби особистості в самовираженні, самоутвердженні,
самовизначенні, саморегуляції, самореалізації.
За цільовими орієнтаціями ігрові технології поділяються на: дидактичні, виховні, розвивальні,
соціалізуючі.
За характером педагогічного процесу: навчальні, тренінгові, контролюючі, узагальнюючі,
пізнавальні, виховні, розвивальні, репродуктивні, продуктивні, творчі, комунікативні, діагностичні,
профорієнтаційні, психотехнічні.
За ігровою методикою: предметні, сюжетні, рольові, ділові, імітаційні, драматизації.
Ігрові технології сприяють засвоєнню знань, умінь, навичок, розвитку системи розумових дій,
системи естетично-моральних якостей, системи дійово-практичної сфери і самокеруючих механізмів.
Ігрова діяльність виконує такі функції: спонукальну (викликати інтерес); комунікативну
(засвоєння елементів культури спілкування педагога); самореалізації (кожен студент реалізує свої
можливості); розвивальну (розвиток уваги, волі та інших психічних якостей); розважальну
(отримують задоволення); діагностичну (виявлення відхилень в ЗУН, в поведінці, прогалин у
знаннях); коррекційну (внесення позитивних змін в структуруособистості майбутніх учителів).
Більшість ігор мають риси вільної розвиваючої діяльності, що має активний творчий характер,
сприяє розвитку почуттів і позитивних емоцій.
У вищій школі ігрова діяльність використовується: в якості самостійної технології для засвоєння
теми, розділу, поняття; як елемент іншої технології; в якості семінару або його окремих частин
(вступ, пояснення, закріплення, вправи, контролю).
У нашому досвіді ділові ігри використовуються для розв’язання комплексних задач засвоєння
нового, закріплення матеріалів, розвитку творчих здібностей, формування загально-навчальних умінь.
Ділові ігри дають можливість студентам зрозуміти навчальний матеріал з різних позицій. У процесі
вивчення педагогіки застосовуються різні модифікації ділових ігор: імітаційні, операційні, рольові
ігри, діловий театр, психо- і соціограма.
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Імітаційні (імітуються події, конкретну діяльність студентів, викладачів, учнів, вчителів).
Сценарій імітаційної гри, крім сюжету подій, містить інші структури і призначення імітованих
процесів та об’єктів.
Операційні ігри допомагають відпрацьовувати конкретні специфічні операції. Наприклад,
розв’язання педагогічних задач, проведення зборів та ін.
Рольові ігри сприяють відпрацюванню тактики поведінки дій, виконання функцій та обов’язків
конкретної особистості. Для проведення гри з використанням ролі розробляється модель – ситуації,
розподіляються ролі.
Діловий театр передбачає написання сценарію, де описується конкретна ситуація, функції та
обов’язки дійових осіб, їх задачі.
Психограма і соціограма близькі до "ділового театру", але спрямовані на формування
перцептивних умінь майбутніх педагогів (уміння відчувати стан іншої людини, уміння встановити
контакт).
Отже, можна зробити висновок, що педагогічна технологія відображає модель навчальновиховного і управлінського процесів освітнього закладу і об'єднує в собі зміст, форми і засоби
кожного з них.
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В статье рассмотрено теоретико-методологическое обоснование оценки инновационных процессов;
проанализировано понятие "педагогическая технология"; определенны основные методологические
требования, критерии технологичности; раскрыт технологический процесс групповой работы
проведения семинарско-практических занятий за принципами модульности учебы; представлены
концептуальные основы игровых технологий.
Vitvytska S.S. Innovative Рedagogical Тechnologies in the Рreparation of Тeachers.
The theoretical-methodological ground of estimation of innovative processes is considered in the article; a
concept "pedagogical technology" is analysed; certainly the basic methodological requirements, criteria of
technologicalness; the technological process of group work of conducting seminar-practical classes is
exposed by the principles of modularity of studies; conceptual bases of playing technologies are presented.
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ВИХІДНІ КОНЦЕПТУ АЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У представленій статті розглянуто систему вихідних концептуальних положень, котрі покладено в
основу професійної математичної підготовки студентів спеціальності: "Початкове навчання"
педагогічних університетів. Автором виділено групи дій професійної математичної діяльності та
дано їх детальну характеристику.
Проблема професійної підготовки майбутнього вчителя є однією з фундаментальних і вічних
проблем освіти взагалі й педагогіки зокрема. Особливого значення ця проблема набуває в час великих
суспільних реформ, державотворення, відновлення інтелектуального потенціалу України. У
державній національній програмі "Освіта" (Україна XXI століття) вказується на необхідність
забезпечити розвиток творчих, духовних, інтелектуальних здібностей підростаючих поколінь. А
творчу, духовну, інтелектуальну особистість може виховати тільки педагог з високим рівнем
професійної підготовки.
Серед великого комплексу проблем цієї галузі педагогіки проблема професійної математичної
підготовки майбутніх учителів початкових класів на сьогодні є достатньо важливою й актуальною.
Вивчення математики в школі, технічному вузі, в класичному університеті або педагогічному
інституті, безумовно, різні процеси, кожний з яких має свої специфічні цілі й задачі, які обумовлені
майбутньою професійною діяльністю. Метою даної статті вважаємо визначення актуальності та
формулювання концепції професійної математичної підготовки майбутніх учителів початкових класів
в умовах впровадження сучасних технологій навчання.
Специфіка професійної математичної підготовки студентів спеціальності "Початкове навчання"
визначається її цілями. Виходячи з основного завдання педагогічного університету – формування
основ професійної майстерності вчителя початкових класів, – виділені наступні головні цілі
методико-математичної підготовки: 1) засвоєння певної системи математичних знань, умінь і
навичок, необхідних майбутньому вчителю початкових класів; 2) розвиток творчих здібностей,
необхідних учителю початкових класів для роботи в школах різного типу; 3) формування готовності
студента до професійної самоосвіти; 4) формування окремих професійних умінь, необхідних учителю
початкових класів для організації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів;
5) формування інтересу до математичної й педагогічної діяльності.
Така постановка цілей професійної математичної підготовки вимагає розглядати її як багатогранну
дидактичну конструкцію. По-перше, це навчально-пізнавальна діяльність з оволодіння
математичними знаннями, уміннями та навичками. Майбутній учитель початкових класів у процесі
його методико-математичної підготовки в педагогічному університеті повинен оволодіти таким
об’ємом математичних знань і рівнем їх засвоєння, щоб їх було достатньо для творчої роботи в
сучасній загальноосвітній школі. По-друге, це навчально-пізнавальна діяльність, у процесі якої
розвиваються творчі здібності майбутнього вчителя початкової ланки освіти. Це означає, що в
процесі методико-математичної підготовки студент повинен бути залучений у дослідницьку та творчу
діяльність. По-третє, це навчально-пізнавальна діяльність, у процесі якої формується готовність
студента до професійної самоосвіти. Майбутній учитель початкових класів повинен розуміти
необхідність професійної самоосвіти в умовах всезростаючого потоку інформації як у сфері
математичних знань, так і у сфері технологій навчання й володіти уміннями та навичками самоосвіти;
у студентів повинна бути сформована потреба в самоосвіті. По-четверте, це навчально-пізнавальна
діяльність, у процесі якої реалізується професійно-педагогічна спрямованість методико-математичної
підготовки майбутнього вчителя початкових класів і формуються елементи основних професійних
умінь і навичок. Виходячи з цього, в структурі професійної математичної підготовки умовно
виділяються чотири компоненти: математичну, навчальну, квазіпрофесійну діяльність і професійнопедагогічне спілкування.
Аналіз цілей математичної підготовки молодших школярів на сучасному етапі показав, що
майбутньому вчителю початкових класів необхідно не тільки володіти певною сумою математичних
знань, знань про структуру сучасної математики в цілому, про її зв’язок з іншими науками, про її
практичні застосування. Йому потрібно бути готовим до організації реальної математичної діяльності
своїх учнів.
На підставі цих висновків сформульовано основні цілі математичної діяльності студентів як
компонента професійної математичної підготовки вчителя початкової школи: 1) засвоєння
математичних знань, умінь і навичок на рівні, достатньому для реалізації цілей математичної
© Глузман Н.А., 2009
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підготовки молодших школярів на сучасному етапі; 2) розвиток інтересу до математичної діяльності;
3) формування потреби в математичній самоосвіті.
Зазначимо, що серед виділених цілей перша є специфічною (головною) для математичної
діяльності, а дві інші можна також віднести й до всієї решти видів професійної підготовки студентів
спеціальності: "Початкове навчання".
Виходячи з головної мети математичної діяльності студента, змісту та структури методикоматематичних дисциплін, а також моделі реальної математичної діяльності, виділено наступні групи
дій математичної діяльності студента:
1. Дії із засвоєння формулювання математичного поняття. Основні дидактичні цілі цієї групи дій:
засвоєння математичних понять на рівні їх визначення; засвоєння системи дій із роботи з
визначенням математичного поняття.
2. Дії з виявлення основних ознак і властивостей математичних об’єктів і їх структурно-логічних
зв’язків у рамках вивчаючої математичної теорії. Як основні дидактичні цілі другої групи
математичних дій є: засвоєння понять математичних об’єктів на рівні доказового обґрунтовування їх
основних властивостей і ознак; засвоєння дій по встановленню структурно-логічних зв’язків
усередині даної теми.
3. Дії із встановлення логічних зв’язків між математичними об’єктами однієї або декількох
дисциплін (математичних теорій). Цілі даної групи дій: системне засвоєння математичної теорії
декількох тем або дисциплін; засвоєння дій міжнаочного аналізу та використання математичних
знань.
4. Дії з розв’язання математичних задач. Виділені основні цілі четвертої групи дій: засвоєння
умінь і навичок застосування теоретичних знань у розв’язанні задач; засвоєння основних методів
розв’язання задач засобами, засвоєних дисциплін; розвиток зацікавленості до математичної
діяльності; формування потреби в математичній самоосвіті.
Виділені чотири групи дій прийнято за основу математичної діяльності студента, а сукупність їх
цілей складає мету цієї діяльності. Виходячи з цілей, визначений предмет математичної діяльності:
об’єктивно існуючі математичні знання й накопичений людський досвід виконання математичних
дій, визначувані змістом математичної підготовки майбутніх учителів початкових класів у
педагогічному університеті. Продукт математичної діяльності студентів визначено як математичні
знання, уміння та навички виконання математичних дій, засвоєні студентом на певному рівні.
Виділені групи дій взаємозв’язані та взаємообумовлені, складають деяку системну освіту.
До недавнього часу в більшості досліджень не було чіткого розмежування діяльності навчання й
діяльностей, засвоюваних у навчанні. Вважалося, що діяльність навчання є тією ж наочною
діяльністю, направленою на перетворення конкретних об’єктів дійсності, але здійснювані не з метою
отримання конкретного продукту, а з метою придбання уміння здійснювати ці дії.
Основна мета навчальної діяльності як компоненту професійної математичної підготовки –
засвоєння студентом загальнонавчальних умінь і навичок, тобто вмінь і навичок, які формуються не
тільки при вивченні даної дисципліни; предмет навчальної діяльності складається із
загальнонавчальних умінь і навичок (досвід студента), які перетворяться в цю діяльність шляхом
привласнення елементів соціального досвіду; продукт навчальної діяльності – засвоєні
загальнонавчальні вміння та навички й зміна за рахунок цього колишнього досвіду студента.
З урахуванням специфіки навчальної діяльності як компоненту професійної математичної
підготовки вчителів початкових класів виділено чотири групи основних дій, її складових, і дана
детальна їх характеристика.
1. Дії цілепокликання та планування професійної математичної підготовки.
2. Дії з придбання математичних знань з різних джерел.
3. Дії з відтворення математичних знань.
4. Дії контролю (самоконтролю) за засвоєнням математичних знань.
У результаті аналізу цілей професійної математичної підготовки вчителів початкових класів у
рамках прийнятого підходу визначено основні (специфічні) дидактичні функції навчальної діяльності
як компоненту цієї підготовки: а) у контексті цієї діяльності відбувається засвоєння математичних
знань, умінь і навичок; б) у процесі цієї діяльності в сту дента формуються основні вміння та навички
професійної самоосвіти; в) у контексті цієї діяльності майбутній учитель початкових класів набуває
умінь та навичок організації навчальної діяльності, вчиться в процесі вивчення математики.
Навчальна та математична діяльність як компоненти професійної математичної підготовки
вчителів початкових класів взаємозв’язані й у практиці навчання їх важко відділити одну від іншої.
Проте виділення таких пластів професійної математичної підготовки вчителів початкових класів
необхідне при її системному аналізі на рівні складових дій з декількох причин. По-перше, виділення в
структурі професійної математичної підготовки вчителів початкових класів математичної й
навчальної діяльностей допомагає уникнути помилок при класифікації її дій. По-друге, майбутній
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учитель початкових класів повинен виразно уявляти собі, що в навчально-пізнавальній діяльності
молодших школярів є дві складові діяльності: математична й навчальна. По-третє, виділення в
структурі професійної математичної підготовки вчителів початкових класів навчальної діяльності є
методологічно важливою умовою в розробці технології формування в студента готовності до
професійної самоосвіти в процесі професійної математичної підготовки.
У процесі дослідження нами виділено склад групи дій самоконтролю й самооцінки в навчальній
діяльності студента. Визначено основні дидактичні функції самоконтролю й самооцінки в
професійній математичній підготовці вчителів початкових класів.
Професійна математична підготовка вчителів початкових класів вже з першого курсу повинна й
може включати певні елементи майбутньої професійної діяльності вчителя. Ця частина професійної
математичної підготовки вчителів початкових класів і є квазіпрофесійна діяльність студента в процесі
його математичної підготовки. Квазіпрофесійна діяльність розглядається як деякий контекст
майбутньої професійної діяльності вчителя початкової школи, відображає її конструктивний і
організаторський аспекти.
Основною специфічною метою квазіпрофесійної діяльності як компоненту професійної
математичної підготовки вчителів початкових класів є засвоєння окремих елементів конструктивної й
організаторської діяльності студентами. Продуктом квазіпрофесійної діяльності є засвоєні дії
конструктивноїй організаторської діяльності вчителя початкової школи.
Виділено п’ять груп дій квазіпрофесійної діяльності.
Дидактичний аналіз навчального матеріалу. Ця група дій включає дії з виявлення відповідності
даного навчального матеріалу основним принципам дидактики математики. У цій групі дій явно
простежується можливість використовування знань, умінь і навичок, отриманих при вивченні
дисциплін психолого-педагогічного циклу на конкретному навчальному математичному матеріалі.
Дії з реконструкції навчального матеріалу (зміна підходу до введення поняття і його
трактування, переформулювання теореми; зміна доведення теореми, об’єму навчального матеріалу,
структури даного навчального матеріалу). У цій групі дій також простежується можливість
системного використовуванняматематичних і психолого-педагогічних знань.
Моделювання заданої навчальної ситуації. Умови навчальної ситуації задаються студенту у
вигляді завдання. Воно полягає в описі фрагмента навчального заняття, в ході якого виникає деяка
педагогічна ситуація, пов’язана з труднощами сприйняття й засвоєння матеріалу молодшими
школярами. Студенту пропонується знайти вихід з даної ситуації, проаналізувавши її можливі
причини, і розробити модель фрагмента навчального заняття, що дозволяє допомогти учню знайти
відповіді на виниклі в нього питання.
Моделювання фрагменту шкільного навчального заняття. Тема фрагменту заняття, його цілі, а
також методи, форми й засоби можуть бути представлені як викладачем, так і вчителем або іншим
студентом.
Дії з реалізації моделі фрагмента навчального заняття.
У сі виділені групи дій квазіпрофесійної діяльності взаємозв’язані й взаємообумовлені.
Проведений аналіз виявив основні дидактичні функції квазіпрофесійної діяльності як компонента
професійної математичної підготовки вчителів початкових класів. По-перше, квазіпрофесійна
діяльність студента сприяє підвищенню рівня засвоєння математичних, методичних і психологопедагогічних знань, умінь і навичок. По-друге, квазіпрофесійна діяльність студента сприяє
формуванню в нього системного знання. У процесі цієї діяльності реалізується зв’язок
університетських математичних курсів із шкільним початковим курсом математики, з методикою її
викладання, з психологією й педагогікою. По-третє, квазіпрофесійна діяльність сприяє підвищенню
рівня професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів. У процесі цієї діяльності
формуються не тільки системні знання, але й уміння системного використання цих знань у майбутній
професійній діяльності вчителя початкової школи. А це є позитивним моментом у вирішенні
основних протиріч університетської підготовки вчителя початкової школи. По-четверте,
квазіпрофесійна діяльність студента як компонент професійної математичної підготовки вчителів
початкових класів є сприятливою умовою для формування істинного, внутрішнього її мотиву, бо
співвідношення студентомнавчально-пізнавальної діяльності з його професійним майбутнім створює
умови для формування істинного мотиву цієї діяльності.
Нами проведено системне дослідження педагогічного спілкування викладача методикоматематичних дисциплін і студента в процесі математичної підготовки в педагогічному університеті з
позицій психолого-педагогічної концепції (В. Кан-Калік, Д. Леонтьєв), яке трактує педагогічне
спілкування як двогранний процес: як одну із сторін навчального процесу й як спільно розподілену
діяльність. Встановлено, що специфіку професійного спілкування складає професійна сфера взаємодії
викладача методико-математичних дисциплін і студента; необхідною умовою для забезпечення
оптимального професійного середовища взаємодії викладача методико-математичних дисциплін і
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студента в педагогічному спілкуванні є включення в цю систему суб’єкт-об’єктної пари "вчителя й
учня" як компоненту системи педагогічного спілкування. Виходячи з цього, в системі педагогічного
спілкування виділено чотири суб’єкти: викладач методико-математичних дисциплін, студент, учитель
початкових класів й учень. Провідна, організуюча роль у цьому спілкуванні відводиться викладачу
педагогічного університету.
У результаті проведеного структурного аналізу системи педагогічного спілкування в ній виділено
сім діад суб’єкт-суб’єктних відносин: "викладач методико-математичних дисциплін – студент",
"викладач методико-математичних дисциплін – учитель початкових класів", "викладач методикоматематичних дисциплін – учень", "студент – учитель початкових класів", "студент – учень",
"учитель початкових класів – учень" і "студент – студент" і охарактеризовано спілкування в кожній з
них. Визначена мета, зміст і результати внутрішньодіадних спілкувань.
Спілкування в діаді "викладач – студент" розглядається як основний компонент у системі
спілкування "викладач – студент – учитель – учень", але опосередкований і стимулюючий
спілкуваннями у всій решті діад системи.
Відзначимо, що в процесі професійної математичної підготовки вчителів початкових класів
учасниками спілкування можуть бути декілька викладачів, які читають методико-математичні курси
та інші дисципліни, група студентів та учнів, а також декілька шкільних учителів початкових класів.
Кожний з учасників спілкування може спілкуватися одночасно з групою інших учасників
педагогічного спілкування.
Спілкування викладача й студента в системі педагогічного спілкування "викладач – студент –
учитель – учень" у процесі методико-математичної підготовки майбутнього вчителя початкових
класів у педагогічному університеті називаємо професійно-педагогічним спілкуванням викладача й
студента в процесі професійної математичної підготовки. А саму цю систему називаємо системою
професійного педагогічного спілкування.
Основною метою професійно-педагогічного спілкування як компонента професійної математичної
підготовки є освоєння студентомумінь і навичок педагогічного спілкування. Його предмет складають
дії, реалізовуючи педагогічне спілкування, а продукт – ці дії, засвоєні студентом.
У структурі професійно-педагогічного спілкування (ППС) виділяють п’ять етапів: 1) моделювання
системи ППС викладачем університету; 2) ухвалення моделі системи ППС (моделі
внутрішньодіадного педагогічного спілкування) кожним її суб’єктом; 3) безпосереднє педагогічне
спілкування в діадах; 4) аналіз реалізованого внутрішньодіадного педагогічного спілкування й
прогнозування майбутнього педагогічного спілкування усередині діад; 5) системний аналіз
реалізованого ППС і прогнозування майбутнього ППС.
Відповідно до цілей ППС, його поетапною структурою й діалогічністю спілкування суб’єктів
виділені групи основних дій ППС: моделювання діалогу в системі ППС: визначення учасників
діалогу (його суб’єктів), цілей, змісту, методів і засобів діалогу; розробка ролього сценарію діалогу;
реалізація розробленої моделі діалогу в системі ППС; аналіз діалогу, реалізованого в системі ППС:
підведення підсумків обговорення; формулювання його основних результатів; зіставлення отриманих
результатів з моделлю діалогу; висновки про досягнення поставлених цілей діалогу.
Виділені групи дій складають основу діалогічного спілкування студента в системі ППС.
Для студента як суб’єкта своєї навчально-пізнавальної діяльності в процесі методикоматематичної підготовки в педагогічному університеті система ППС є: 1) системою дидактичних
умов системного засвоєння математичних, психолого-педагогічних і методичних знань, умінь і
навичок; 2) системою соціально-психологічних умов раннього пристосовування в професійному
середовищі вчителя початкової школи; 3) засобом вияву індивідуальних творчих здібностей;
4) системою дидактичних умов оволодіння основами педагогічного спілкування; 5) способом
засвоєння основ професійної самоосвіти; 6) системою соціально-психологічних і дидактичних умов
організації взаємостосунків з викладачами університету, вчителями початкової школи, молодшими
школярами й студентами.
З результатів проведеного дослідження виходить, що функціонування системи ППС у структурі
професійної математичної підготовки робить систему методико-математичної підготовки
майбутнього вчителя початкової школи відкритою, указує на конкретні можливості й сторони
взаємодії педагогічного університету та початкової школи в процесі цієї підготовки, робить систему
більш чутливою до змін у шкільній початковій математичній освіті й сприяє професійній орієнтації
студента педагогічного університету та випускника школи на професію вчителя початкових класів.
Отже, виділені в професійній математичній підготовці вчителів початкових класів види діяльності
взаємозв’язані й взаємообумовлені, що дозволяє розглядати цю підготовку як деяку систему.
Введено поняття професійна математична підготовка майбутніх учителів початкових класів як
система чотирьох складових видів діяльності (математичної, навчальної, квазіпрофесійної діяльності
й професійне педагогічне спілкування (ППС).
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Підкреслимо, що виділення математичної, навчальної, квазіпрофесійної діятельностей і ППС як
видів діятельностей, складових професійної математичної підготовки вчителя початкових класів
достатньо умовне й проведено з метою ретельного теоретичного аналізу всіх її сторін, тому воно має
велике значення в практиці організації й управління цією діяльністю.
При цьому виникає можливість раціональної організації та управління процесом одержання
студентами математичних та методичних знань з урахуванням їх здібностей, уподобань,
індивідуального потенціалу тощо та потреб нової парадигми освіти на основі сучасних психологопедагогічних теорій.
Отже, резюмуючи вищевикладене, необхідно ще раз наголосити на тому, що нові вимоги
суспільства до фундаментальної освіти взагалі та математичної зокрема, а точніше, до рівня
професіоналізму та компетентності майбутніх учителів початкової школи педагогічного університету
значною мірою можна забезпечити впровадженням та реалізацією концепції професійної
математичної підготовки.
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КОНЦЕПЦІЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ
Статтю присвячено дослідженню концепції якості професійної освіти Німеччини, орієнтованої на
відповідні критерії підготовки фахівця. Проаналізовано історію та сучасний аспект професійної
освіти, виявлено основні моменти удосконалювання її якості. Зроблено висновок про важливість
запозичення зарубіжного досвіду вітчизняною педагогічною наукою.
Якість професійної освіти містить у собі здатність як усієї системи, так і окремої освітньої
установи відповідати вимогам суспільства й ринку праці. У зв'язку із цим уявляється доцільним і
необхідним звернутися до існуючого досвіду розвитку й реформування професійної освіти в інших
країнах, зокрема в Німеччині, що також випробовує на собі вплив сучасних світових процесів,
пов'язаних з економічною глобалізацією. Вивчення німецького досвіду у сфері професійної освіти є
необхідним з погляду використання ефективних стратегій забезпечення якості й зразків кращого
досвіду в системі професійної освіти України. Аналіз цього питання і є метою нашої статті.
Досягнення високої якості освіти – одна з найбільш актуальних проблем у країнах Євросоюзу.
Система професійної освіти Німеччини протягом багатьох десятиліть успішно забезпечує
підготовку висококваліфікованих фахівців як для потреб власних, так і європейських підприємств.
Завдяки скоординованій діяльності урядових структур, Федерального інституту професійної освіти,
земельних інститутів, що займаються питаннями педагогіки й освіти, різних громадських організацій
у Німеччині, вдалося виробити критерії якості підготовки фахівців за багатьма професіями й
розвинути систему професійної освіти, доповнивши її новим елементом – навчанням упродовж
усього життя.
Різноманіття освітніх установ і їхня конкуренція між собою на всіх рівнях освітньої системи
вказують на те, що якість пропозиції освітніх послуг і запити осіб, що бажають одержати освіту,
постійно змінюються, що у свою чергу, вимагає статистики й відповідного документального
закріплення. З урахуванням зазначеного, а також з урахуванням розвитку процесів самоврядування в
навчальних закладах Німеччини, перед освітніми установами й користувачами їхніх послуг постає
завдання нового осмислення поняття якості освітніх послуг.
Що стосується знань про якість, то варто визнати, що в німецькому суспільстві дотепер немає
єдиної думки про те, що таке якість освіти. Розходження у вимогах, пропонованих суспільством до
дитячих садків, шкіл, інститутів, загальноосвітніх і професійних шкіл, вимагають конкретизації
поняття якості. Розходження в поняттях про якість не можуть бути усунуті в результаті формального
суспільного компромісу. Цілком природно було б припустити наявність чіткого визначення якості
залежно від навчального закладу або суспільного інтересу, що має бути зрозумілим, і може бути
відповідним чином перевірено.
У той же самий час якість не є величиною статистичною. Те, що визначається як якість, перебуває
в постійному розвитку, що знаходить своє вираження у порівнянні одних навчальних закладів з
іншими, у здатності одних навчальних закладів поновляти свої навчальні програми й змінювати
умови праці викладачів й у нездатності інших до будь-яких інновацій.
Визначення якості освіти постійно присутнє у сфері людського спілкування, в комунікативних
взаємозв'язках, де із часом пріоритетними стають ті або інші критерії оцінки якості. Це не виключає
того, що стосовно до навчальних закладів або курсів на різних рівнях освітньої системи, якіснокількісні стандарти можуть бути визнані обов'язковими, наприклад, мінімальна кількість учнів, що, у
свою чергу, співвідноситься із цілями, змістом і тривалістю навчання й т.д.
Найголовніше полягає в тому, щоб навчальні заклади, які ставлять перед собою мету надання
освітніх послуг, могли дати визначення тому, як вони мають намір домогтися гарного результату в
тих трьох галузях компетентності, від яких залежить якість освітнього процесу, а саме – у сфері
знання й уміння, кваліфікації, а також сучасних навичок учнів.
Як показало дослідження, концепція якості професійної освіти, орієнтованої на відповідні критерії
підготовки фахівця, має свою історію. У 1969 році Комісія з питань освіти при уряді ФРН розробила
рекомендації "Про поліпшення підготовки учнів", і тим самим відкрила дискусію із проблем якості
професійної освіти [4]. Підставою для оцінки ступеня підготовленості учня у свій час був каталог
критеріїв якості, що враховував наступні аспекти освіти:
·
повноцінність освіти;
·
планомірність освіти;
·
теоретична розробка освіти;
© Дупак Н.В., 2009
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·
знайомство із соціальними структурами й процесами на підприємствах обраної професії;
·
індивідуальні можливості професійного зростання випускника;
·
відносини "учні – вихователь";
·
професійна й педагогічна кваліфікація вихователя;
·
навчальна програма й устаткування навчального підприємства [4: 88].
Таке розуміння якості професійної освіти дозволило не тільки домогтися високих результатів при
підготовці молодих фахівців у рамках дуальної системи, але й заклало необхідні передумови для
подальшої дискусії із проблем якості в німецькому суспільстві.
Наступним значним кроком стали підсумки роботи комісії Ф. Еддінга, що в 1974 році
досліджувала витрати федеральних земель й навчальних підприємств на здійснення професійної
освіти у країні, а також підготувала прогноз майбутніх інвестицій у розвиток дуальної системи
професійної освіти. Комісія Ф. Еддінга розробила також модель "вхідних і вихідних критеріїв якості
освітніх заходів" (Modelle fuer die Erfassung von Input- bzw. Fuer die Outputqualitaet von
Bildungsmassnahmen) [3]. Комісія дійшла висновку про необхідність оцінки освітніх можливостей
навчальних підприємств й удосконалювання їхньої діяльності; було визнано, що результати
випускного іспиту при присвоєнні кваліфікації недостатні й не є надійним мірилом якості підготовки
учня. Комісія дійшла висновку, що присвоєння остаточної кваліфікації залежить у першу чергу від
початкової кваліфікації учня. З огляду на "методичні й практичні" підходи до проблеми якості,
комісія віддала перевагу початковій кваліфікації ("вхідній" або Inputqulitaet), тому що тільки
впливаючи на початкову кваліфікацію учня, змінюючи відповідним чином навчальну програму на
навчальному підприємстві, можна істотно позитивно вплинути на остаточну кваліфікацію учня. За
підсумками роботи комісії Ф. Еддінга були визначені наступні фактори, що впливають на якість
професійної освіти, які властиві початковій кваліфікації:
·
організація (наприклад, систематичність і скоординованістьосвітніх заходів);
·
техніка (наприклад, навчально-виробниче устаткування підприємства);
·
інтенсивність (наприклад, ступінь організації навчального процесу);
·
кадри (рівень професійної й педагогічної кваліфікації вихователів);
·
методи (наприклад, тип впровадженої методики навчання) [3: 15].
Від ступеня взаємодії цих факторів в освітньому процесі, на думку членів комісії Ф. Еддінга,
повинна була залежати підсумкова кваліфікація учня, що присвоюється після складання випускних
іспитів.
Ці концептуальні погляди на професійну освіту знайшли своє відбиття в Законі про професійну
освіту й всі доповнення до нього, які потім мали місце понад 30 років [1]. Протягом цього тривалого
періоду часу було розроблено цілий ряд інструментів, спрямованих на гарантування якості й
здійснення контролю за якістю освіти.
Слід зазначити, що створений інструментарій стосується наступних чотирьох факторів:
·
навчальний план (Curriculum);
·
місце навчання (професійна школа, навчальне підприємство, міжгалузевий навчальний
центр);
·
персонал;
·
оцінка (Evaluation) [5].
Описані вище фактори й інструментарій, що здійснює вплив на розвиток якості професійної освіти
в Німеччині, наочно демонструють те, що в оцінці, управлінні й гарантуванні певного рівня якості
освіти домінує такий підхід, що передбачає першочергове значення "вхідних факторів" (InputFaktoren). При цьому залишається відкритим питання, наскільки існуюча концепція професійної
освіти дозволяє досягти поставлених цілей у справі забезпечення досягнутого рівня якості, і як
емпірично виміряти вплив того або іншого фактора на якість освіти.
Результати емпіричних досліджень якості виробничого навчання (наприклад, підсумки
погоджувальної комісії по витратах і фінансуванню професійної освіти в 1974 році, підсумки
аналогічної діяльності, здійсненої в 1988 році співробітниками Федерального інституту професійної
освіти) демонструють наявність великих якісних відмінностей між навчальними професіями;
банківський менеджер і менеджер страхової компанії відповідно до отриманих результатів
досліджень займають вищі позиції при обчисленні середнього рівня якості, у той час як муляр і пекар
займають нижні позиції [2]. Отримані результати досліджень також показали й те, що професійна
підготовка на великих підприємствах через їхню малу гнучкість не завжди буває кращою й якіснішою
в порівнянні з аналогічною підготовкою на малих і середніх підприємствах.
Індивідуальний підсумковий іспит виступає у формі позавиробничого, систематичного й
об'єктивного інструменту оцінки якості, результати якого є документальним свідченням досягнутого
рівня якості освіти, причому як у плані теоретичному, так й у виробничому. Тут також існують більші
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відмінності між професіями, що дозволяє зробити висновок про те, що індивідуальний іспит – не
єдине мірило досягнень виробничого навчання.
Виходячи з існуючого рівня розвитку якості професійної освіти, в німецькому суспільстві було
визнано доцільним звернути увагу на наступні моменти при удосконалюванні якості освіти у країні.
Розвиток якості повинен загалом охоплювати професійну освіту в країні, всі її структурні елементи
[5].
Через зростаюче значення "вхідних факторів", можливості в поліпшенні якості освіти варто
шукати на системному рівні й у меншому ступені – за рахунок удосконалюваннястандартів якості.
Гарні передумови для ефективного поліпшення якості освіти варто шукати в частині методів й
інструментів, і особливо тих, які можуть бути використані при організації навчально-виробничого
процесу. За рахунок застосування нових методів повинні бути в майбутньому забезпечені висока
кваліфікація й професійна компетентність молодих фахівців. Зокрема, пропонується, щоб на місце
педагогів, що чітко відпрацьовують свої навчальні години, прийшли команди експертів, тобто групи
професіоналів, які можуть взяти на себе всю організаційну роботу з розвитку якості освіти в
конкретному навчальному закладі, які можуть підготувати необхідні документи по модернізації або
розвитку навчальної професії; доповнити виходячи з вимог ринку праці навчальну програму
потрібними предметами й курсами, а також оцінити нові професії.
Створення таких груп професіоналів, що пропонується Спілкою праці останнім часом досить
часто, стане не тільки інноваційним внеском у справу розвитку якості професійної освіти в
Німеччині, але й дозволить істотно розширити традиційні рамки дуальної системи. Єдина рівноцінна,
з погляду якісного рівня, система професійної освіти, що охоплює підготовку в професійній школі, в
інституті, а також у закладах системи неперервної освіти, створює нові умови для подальшого
розвитку якості підготовлюваних фахівців.
Наявність високої якості управління на підприємствах
Перевищення попиту на навчальні місця в порівнянні з існуючою пропозицією, а також наявна
відмінність в якості виробничої підготовки на різних підприємствах привели до того, що проблема
підвищення якості виробничого навчання на підприємстві часто прикривається обговоренням питань
необхідності кількісного росту нових навчальних місць. Важливим кроком на шляху до посилення
відповідальності підприємств за якість освіти стало впровадження систем управління якістю, а також
залучення присудження кваліфікації у спільну справу забезпечення необхідного рівня якості, у тому
числі таких, як ISO 9000-9004 й TQM (Total Quality Managment) [5]. Тепер по закінченні часу мова не
повинна йти про контроль за якістю продукції, що виготовляється; у сучасних умовах фахівець
зобов'язаний уникати помилок, що впливають на якість продукції. Саме ця здатність нинішнього
працівника підприємства, й у тому числі вихователя виробничої практики, стає невід'ємною
складовою при визначенні кваліфікації фахівця.
Свідомість співробітників підприємства дозволяє вчасно виявляти можливі помилки, які надалі
негативно позначаться на якості кінцевої продукції, орієнтованої не тільки на зовнішнього споживача
продукту того або іншого підприємства, але воно має й колективну спрямованість. Спрямованість
думки кожного працівника в середину змісту усієї колективної роботи на підприємстві дозволяє
формувати якісно нові трудові колективи. Принцип "один – за всіх і всі – за одного" одержує нове
змістовне наповнення. Ідеї соціального партнерства з рівня, що передбачає взаємодію професійних
спілок, об'єднань підприємців і ремісничих палат, починають реалізовуватися на самому первинному
рівні – на рівні відносин "робітник – робітник", "вихователь – учень", "робітник – учень".
Посилення орієнтації на попит
У теперішній час усі експерти в галузі професійної освіти ФРН відзначають недостатній вплив
учнів, тобто споживачів освітніх послуг на зміст і відповідно якість виробничого навчання.
Відповідно до Закону про професійну освіту, учні мають право впливати на організацію освіти через
ради підприємств [1]. Однак у більшості німецьких освітніх підприємств такі ради не створені, та
навіть там, де вони є, їхній вплив на освітній процес, на зміст виробничої практики незначний.
Таким чином, у процесі дослідження встановлено, що посилення ролі учнівської молоді як
споживача освітніх послуг на зміст навчальних планів і виробниче навчання повинне в найближчі
роки в Німеччині зростати. Це обумовлено курсом нинішнього уряду на модернізацію професій з
усіма наслідками, що випливають звідси, а саме – поява нових професій особливо на підприємствах
hi-tech економіки, де передбачена дуже вузька спеціалізація. За рахунок освоєння додаткової
кваліфікації, найчастіше на цьому ж підприємстві, фахівець одержує більший вибір у
працевлаштуванні на ринку праці в рамках обраної професії, а також має можливість повнішого
розкриття своїх творчих потенцій.
У ході дослідження виявлені три основних моменти удосконалюванняякості професійної освіти в
Німеччині:
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·
розвиток якості повинен загалом охоплювати професійну освіту в країні, всі її структурні
елементи;
·
наявність високої якості управління на підприємствах;
·
посилення орієнтації на попит.
Досвід німецької системи професійної освіти становить безсумнівний інтерес не тільки для країн
Євросоюзу, що застосовують окремі елементи цієї системи в себе, але й для нашої країни.
Запозичення зарубіжного досвіду вітчизняною педагогічною наукою може сприяти поглибленню
теорії освіти, удосконалюваннюнаціонального законодавства в галузі професійної освіти, активнішій
участі українських навчальних закладів у загальноєвропейських освітніх програмах й адекватному
переносі позитивного зарубіжного досвіду на вітчизняні реалії при обов'язковому збереженні
унікальності й цінності національної системи професійної освіти.
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Дупак Н.В. Концепция качества профессионального образования Германии.
Статья посвящена исследованию концепции качества профессионального образования Германии,
ориентированной на соответствующие критерии подготовки специалиста. Проанализировано
историю и современный аспект профессионального образования, выявлены основные моменты
совершенствования его качества. Сделан вывод о важности заимствования зарубежного опыта
отечественной педагогической наукой.
Dupak N.V . Concept of Quality of V ocational Training in Germany.
The article is devoted to the investigation of vocational training quality in Germany, oriented on
corresponding to criteria of preparing the specialist. The history and modern aspect of the vocational
training are analysed, the major aspects of its quality improvement are revealed. The conclusion about the
importance of borrowing foreign experience by native pedagogic science is done.
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ОСВІТІ
У статті викладено результати дослідження теоретичних та методичних засад реалізації
компетентнісного підходу у вітчизняній освіті. Здійснено аналіз опублікованих класифікацій
предметних компетенцій з хімії для учнів загальноосвітніх шкіл та студентів вищої екологічної
школи. Проведено узагальнення методичних підходів (принципів, технологій, методів, умов, етапів
та засобів) до формування компетенцій і моніторингу рівня їх сформованості.
Відповідно до положень Лісабонської угоди, Берлінського Комюніке та принципів Болонського
процесу в Україні розпочато роботу по модернізації вищої освіти. Декларація Бергенської
конференції (2005 р.), підписана керівництвом нашої країни, націлила вітчизняну політику в галузі
навчання на підвищення якості підготовки фахівців, сумісність систем кваліфікацій, посилення
мобільності й конкурентоспроможності випускників на європейському ринку праці. За цими
документами передбачається реалізація цілої низки інновацій, притаманних для європейського
освітнього простору, чільне місце серед яких посідає й компетентнісний підхід.
У цьому контексті перед вітчизняними науковцями нагально постали завдання, що стосувалися
змісту компетентнісної освіти, методичних підходів до формування компетенцій та моніторингу
якості їх сформованості.
Поміж цих аспектів нас, насамперед, цікавила їх розробленість для вищої екологічної школи в
процесі хімічної підготовки студентів. Це і визначило мету нашого дослідження.
Дидактичний принцип неперервності всіх ланок освіти змусив нас звернутися й до теоретичних та
методичних напрацювань щодо реалізації компетентнісногопідходу в загальноосвітній школі.
Аналіз підходів до створення національних освітніх стандартів засвідчив їх зорієнтованість на
формування в студентів ряду ключових і загальнопредметних компетенцій. Однак, описи вимог до
освітніх і освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти в цих стандартах, на думку ряду вчених
(О. Голубенко, Т. Морозова та ін.), потребують доробки в напрямі їх збагачення
спеціальнопредметними компетенціями.
Нині у вітчизняній педагогіці вирізнено шість груп ключових компетенцій, які увійшли до
критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, а саме:
соціальні, полікультурні, інформаційні, саморозвитку та самоосвіти, комунікативні й компетенції, що
реалізуються в прагненні і здатності до раціональної продуктивної та творчої діяльності (С. Бондар,
О. Гончар, А. Грабовий, І. Мороз, О. Овчарук, О. Савченко, А. Степанюк). Встановлено також, що
вони є наскрізними інтегрованими утвореннями, які формуються засобами всіх предметів, у
взаємозв’язку урочної і позаурочної роботи й у взаємодії із соціумом.
Українськими науковцями (Н. Бібік, О. Овчарук та О. Пометун [1]) визначено ознаки ключових
компетенцій.
Це
–
надпредметність,
поліфункціональність,
міждисциплінарність,
багатокомпонентність, спрямування на формування критичного мислення, рефлексії, визначення
власної позиції, прояв у конкретній справі чи ситуації, об’єднання воєдино особистісного і
соціального, відбиття комплексногооволодіння сукупністю способів діяльності.
Зроблено також перші кроки на шляху перенесення ключових компетенцій на рівень навчальних
дисциплін. Зокрема, А. Грабовий [2] висловив думку про те, що комунікативна компетентність учнів
у курсі хімії виявляється через уміння користуватися хімічною мовою, компетентність саморозвитку
та самоосвіти – в процесі здобуття хімічних знань та їх застосування для розв’язування навчальних
завдань, а компетентність продуктивної творчої діяльності – шляхом планування та організації
діяльності, зокрема й експериментальної.
Орієнтовний перелік предметних компетенцій з хімії наведено в роботах О. Бабенко, А. Грабового
та М. Савчин. Зокрема, О. Бабенко складено перелік предметних компетенцій з хімії для учнів 8-9
класів загальноосвітньої школи [3]. Дослідниця вирізняє вісім компетенцій, серед яких:
формулювання основних понять, законів і принципів хімії; спроможність наводити приклади; знання
сучасної наукової української номенклатури; складання формул складних речовин за валентністю
тощо.
Заслуговує на увагу дослідження предметних компетенцій з хімії для учнів 7 класу
загальноосвітньої школи М. Савчин [4]. У сі предметні компетенції, що наводяться в ньому, поділено
на спеціально- та загальнопредметні. Зміст спеціально-предметних компетенцій викладено у формі
знань, умінь та ставлень учнів. Загальнопредметні компетенції сформульовано як здатності, зокрема:
© Заблоцька О.С., 2009
58

О.С. Заблоцька. Реалізація компетентнісного підходу у вітчизняній освіті

застосовувати метод спостереження для пояснення явищ та процесів, що відбуваються з речовинами;
спостерігати за явищами навколишнього світу та в хімічній лабораторії тощо.
Слід відзначити, що кількість цих компетенцій, на нашу думку, дещо перевищена. Окрім того, не
всі визначені спеціально-предметні компетенції містять необхідні структурні елементи, зокрема
знання, вміння, навички, способи діяльності, об’єкти реальної дійсності, особистісні ставлення,
соціальну значимість, як це передбачається згідно технології конструювання компетенцій
А. Хуторського.
А. Грабовий у своєму дослідженні класифікує предметні компетенції за групами, володіння якими
необхідне учням для проведення хімічного експерименту [2]. Це: організаційні (планування
експерименту, підбір реактивів та обладнання, утримання робочого місця в чистоті тощо),
технологічні (складання приладів з готових деталей, вимірювання об’ємів рідин, зважування та ін.) та
інтелектуальні (висунення гіпотез, використання здобутих знань, аналіз результатів експерименту,
узагальнення тощо).
З метою виявлення системи предметних компетенцій для студентів вищої екологічної школи ми
звернулись до збірки рекомендованих навчальних програм нормативних дисциплін [5], розроблених
рядом учених відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти України підготовки бакалавра
напряму підготовки 0708 "Екологія". Метою цих програм, відповідно до вступної частини збірки, є
забезпечення єдиного підходу до формування та діагностики знань майбутніх фахівців. Тому вимоги
до підготовки студентів-екологів подаються традиційно – у вигляді "знати" та "вміти". Про предметні
компетенції в цих програмах не йдеться. Спостерігається також змістова неузгодженість навчального
матеріалу, зокрема відсутність у межах нормативної дисципліни "Хімія з основами біогеохімії"
модуля, який стосується органічних речовин, незважаючи на те, що їх вивчення передбачено
програмами більшості фахових екологічних дисциплін, наведених у збірці.
Методичні засади реалізації компетентнісної освіти в Україні вивчалися нами за пріоритетними
дидактичними принципами, технологіями, методами, умовами, етапами та засобами.
Відсутність методичних посібників для викладачів вищої школи, присвячених формуванню у
студентів системи компетенцій, засвідчила відставання методичних наробок для вищої школи від
потреб навчального процесу. Опубліковані в наукових збірниках методичні матеріали нині
висвітлюють лише окремі аспекти компетентнісного навчання і не відзначаються своєю єдністю.
Вони, здебільшого, мають загальнопедагогічний характер і стосуються формування ключових
компетенцій в учнів загальноосвітньої школи. Проте, зважаючи на тісний зв’язок між усіма ланками
освіти, вважаємо, що існують усі підстави для врахування цього досвіду й у методичних розробках
для вищої школи.
Навчальна діяльність у межах компетентнісного підходу базується на дидактичних принципах,
серед яких можна вирізнити традиційні та ті, що виникли нещодавно. Серед них принципи:
– науковості (відповідність змісту освіти рівню розвитку науки в даний історичний період);
– гуманізації (звернення до особистості студентів, забезпечення умов для навчання, розвиток
здібностей тощо);
– системності та доступності (побудова змісту освіти як логічної системи знань, умінь та навичок,
відповідно до вікових особливостей та пізнавальних можливостей студентів);
– гнучкості (врахування специфіки регіону, навчального закладу, умов, що змінюються);
– діяльнісної спрямованості (націленість навчального процесу на формування вмінь та навичок
шляхом організації діяльності студентів);
– уніфікації (забезпечується використанням державних стандартів, єдиних навчальних планів та
програм).
Як бачимо, зазначені принципи тісно переплітаються з визнаними в міжнародній педагогіці
принципами компетентнісного навчання, зокрема: гуманістичним, системним, особистісно
орієнтованим, діяльнісним та ін.
Що стосується технологій компетентнісної освіти, то серед них М. Пироженко та О. Пометун
надають перевагу таким інтерактивним технологіям, як: групове навчання, фронтальні технології,
технології навчання в грі та навчання в дискусії.
Пріоритетними методами формування компетенцій в українській педагогіці визнано активні та
інтерактивні методи навчання, серед яких вирізняються: проблемні, частково-пошукові, дослідницькі,
метод проектів, портфоліо, кейс-метод та ін. (А. Вербицький, Т. Кобильник, В. Рибальський,
І. Родигіна, А. Соломатін). Цінність інтерактивних методів навчання в процесі компетентнісної
освіти, на думку І. Родигіної, полягає в тому, що всі "вони ґрунтуються на навчанні у взаємодії, яка
передбачає організацію спільної роботи, налагодження контактів задля розв’язування навчальних
завдань і взаємонавчання, актуалізацію досвіду безконфліктних відносин" [6: 9].
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Необхідні умови реалізації компетентнісного навчання як освітньої інновації розроблено у працях
В. Бондара, О. Гончара, А. Грабового, Т. Григорчука, І. Мороза, І. Родигіної, О. Савченко,
А. Степанюк та С. Трубачевої. Це, насамперед:
– переорієнтація системи освіти у зворотному порядку, а саме: відхід від традиційної піраміди
(тріади), більша частка уваги (нижня грань) в якій належить теоретичним знанням, менша –
практичним вмінням та ще менша – навичкам і компетенціям (Т. Григорчук);
– чітке визначення вимог до кінцевого результату рівня сформованості базових компетенцій та до
основних етапів їх формування (С. Трубачева [1]);
– поетапність реалізації компетентнісного підходу на різних етапах формування змісту шкільної
освіти (С. Трубачева [1]);
– бажання та підготовленість учителя "проаналізувати, як саме навчальний матеріал уроку можна
використати для розвитку в учнів як предметних, так і базових компетенцій" (С. Трубачева [1: 58]);
– зміна акцентів у діяльності вчителя (інформаційні функції вчителя необхідно замінити на
організаційні, консультативні та управлінські), сприяння зростання частки активної діяльності учнів
(В. Бондар та І. Родигіна [6];
– мотивація, розчленування кожної компетенції на окремі операції, визначення її особистісного
значення, перевірка правильності розуміння сутності операцій учнями, використання допоміжних
засобів навчання, актуалізація минулого досвіду, алгоритмізація способів діяльності в символьнознаковій формі (О. Гончар, І. Мороз, А. Степанюк [7], А. Грабовий [2] та О. Савченко [1];
– забезпечення навчального процесу якісними (в компетентнісному сенсі) підручниками
(С. Трубачева [1]);
Важливим елементом методики є визначення етапів формування компетенцій. Розробки в цьому
напрямі було здійснено А. Грабовим, К. Платоновим, С. Трубачевою, П. Хоменкомта ін.
Послідовність формування структурних елементів компетенцій розроблено П. Хоменком.
Продовжуючи дослідження А. Х уторського в напрямі аналізу структури компетенцій, ним було
встановлено місце функціональних знань. Зазначено, що вони формуються після вирізнення значення
компетенції. На їх основі розвиваються вміння та навички щодо кола реальних об’єктів із
застосуванням відповідних способів діяльності, мінімальний необхідний досвід діяльності та
визначаються індикатори якості сформованості компетенції. Приєднуючись до такого бачення
структури компетенції, однак, вважаємо, що у вищій школі слід враховувати й мінімальний
предметний особистий досвід студентів, одержаний ними під час навчання у школі. Цей структурний
елемент компетенцій слід розмістити між її значенням та функціональними знаннями.
Формування в учнів загальноосвітніх шкіл компетенцій, на думку С. Трубачевої, повинно
здійснюватися в кілька етапів. Це, насамперед, мотивація навчання та актуалізація мінімального
необхідного досвіду діяльності. На цій основі відбувається вивчення нового матеріалу з
відпрацюванням теоретичного та практичного навчально-інформаційних блоків (знань, умінь,
навичок, способів діяльності), яке завершується самоаналізом отриманих результатів та їх
співвіднесенням з передбачуваними [1: 53].
Процес засвоєння учнями експериментальних компетенцій А. Грабовий [2] пропонує проводити в
три етапи (ступені): підготовчий або аналітичний (ознайомлення з правилами роботи, виділення й
осмислення кожної операції); синтетичний (злиття окремих операцій в єдине ціле, відсутність
автоматизму, потреба в координації дій) та заключний (автоматизація та спокійне виконання дій).
Застосування компетентнісного підходу вимагає перегляду й форм організації навчальної
діяльності студентів (учнів), серед яких вирізняють фронтальну, індивідуальну та групову (В. Бондар,
С. Бурдіна, Т. Логвіна-Бик, М. Пироженко, О. Пометун, І. Родигіна, Н. Сидорчук, І. Сергієва,
О. Скнарь, Є. Хриков, О. Ярошенко). Результати порівняння цих форм наведено в таблиці 1.
Як бачимо з таблиці, пріоритетними в компетентнісній освіті є індивідуальна та групова форми
організації навчальної діяльності. Проте не слід, на нашу думку, повністю відкидати й фронтальну
форму. Виконання однакових завдань студентами націлює їх на бачення власних прогалин у
підготовці з дисципліни, які можна подолати в процесі подальшого навчання шляхом використання
двох інших форм організації студентськоїдіяльності.
Відомо, що засоби – необхідний елемент методики навчання. С. Шаповаленко [7] вирізняє поміж
них такі: натуральні об’єкти, засоби їх зображення, письмові описи предметів і явищ за допомогою
знакових форм та технічні засоби для відтворення наукової інформації. Дослідження літератури щодо
виявлення особливостей їх застосування в системі компетентнісної освіти дало можливість зрозуміти,
що вимоги до засобів навчання набувають нових акцентів. На думку І. Родигіної [6], є необхідність у
збільшенні частки використання в навчальному процесі комп’ютерної техніки та медійних засобів.
Зміст дидактичної літератури нині повинен вирізнятися комунікативно-ситуативними завданнями,
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вимагати залучення досвіду школярів, стимулювати активну мислиннєву діяльність та бути
наближеним до життя.
Таблиця 1.
Порівняльний аналіз відповідності форм організації навчальної діяльності студентів
вимогам компетентнісної освіти
Особливості форм
Види форм організації навчальної діяльності
організації
фронтальна
індивідуальна
групова
навчальної
діяльності
позитивний аспект соціалізація, пристосування врахування
удосконалення
для формування
студентів до
однакових індивідуальних
комунікативних
компетенцій
вимог, визначення напрямів особливостей
і умінь,
підвищення
особистісного вдосконалення рівня підготовки об’єктивності
студентів,
самооцінки,
сприяння
спонукання
до
становленню
їх колективних дій та
самостійності,
діалогу,
сприяння
активності
та активізації діяльності
відповідальності
негативний аспект низька результативність з відсутність
для формування
причини
неможливості спілкування між
компетенцій
врахування різного ступеня студентами
підготовки та психологічних
характеристик, відсутність
спілкування між студентами
З метою всебічного дослідження стану розробленості методичних підходів до формування
предметних компетенцій було проаналізовано зміст більше 7500 авторефератів дисертацій у галузі
педагогіки, захищених в Україні. Результати цієї роботи засвідчили відсутність поміж них дисертацій,
присвячених формуванню предметних компетенцій з хімії для вищої школи. Тому ми детально
вивчили ті з них, які стосувалися компетентнісного навчання в інших предметних галузях і могли
бути корисними для роботи над темою нашого дослідження.
Методичні підходи до запровадження компетентнісного навчання в процесі вивчення математики
розроблено С. Раковим та О. Шавальовою. Ними доведена доцільність формування математичних
компетенцій у студентів з використанням інформаційних технологій.
У дисертаційній роботі С. Ракова [8] розкрито зміст дослідницького підходу в системі формування
математичних компетенцій (компетентностей) учителя математики. Розроблено засоби вимірювання
рівнів досягнень математичних компетенцій студентів. Для поточного моніторингу запропоновано
використання активних форм контролю, а саме: наукових доповідей студентів та компетентнісних
тестів. Підсумкове вимірювання навчальних досягнень передбачено у формі письмових іспитів або
навчальних проектів дослідницького характеру.
Подібний підхід до перевірки рівня сформованості іншомовної комунікативноїкомпетенції в учнів
середньої загальноосвітньої школи за допомогою тестів визначено й у дисертаційній роботі
О. Петращук.
На особливу увагу, на нашу думку, заслуговує дисертаційна робота В. Петрук, в якій розроблено
концептуальні положення процесу формування базових професійних компетенцій: мотиваційних,
когнітивно-творчих та комунікативних [9]. Як видно з переліку, ці компетенції не є предметними.
Однак, вважаємо, що підходи до їх засвоєння студентами можуть бути використані й для формування
останніх. До таких підходів В. Петрук відносить: професійну спрямованість змісту навчальних
дисциплін; озброєння студентів раціональними прийомами розумової та навчальної діяльності,
організацію їх самостійної роботи, набуття навичок спілкування та знань методів взаємодії й їхнього
ефективного використання; забезпечення модульно-блочної структури змістового поля навчальної
дисципліни.
Педагогічним умовам моніторингу стану сформованості компетенцій (компетентностей) студентів
вищих навчальних закладів присвячено дисертаційне дослідження Н. Байдацької [10]. Дослідниця
вирізняє три основні компоненти, що входять до структури ключових компетенцій (компетентностей)
студентів, а саме: мотиваційний, змістовий та функціональний. До кожної з цих компонент визначено
ряд показників та рівнів, що їх характеризують. Моніторинг мотиваційної компоненти Н. Байдацька
пропонує здійснювати за мотивами, що характеризують професійну спрямованість і ставлення
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студентів до навчання. Показником змістової компоненти компетенцій, на її думку, є
результативність навчальної діяльності студентів. Рівень сформованості функціональної компоненти
ключових компетенцій студентів визначається за уміннями розширювати свої знання (сформованістю
пізнавальної активності студентів), організовувати власну діяльність та самостійно її
вдосконалювати.
Цілком логічно передбачити, що зазначені компоненти та їх показники, можуть бути використані
й з метою моніторингу сформованості предметних компетенцій, зокрема в процесі вивчення хімії
студентами-екологами.
Результати дослідження надбань вітчизняної педагогіки на шляху реалізації компетентнісної
освіти дають підстави для таких висновків:
1. Упровадження компетентнісного підходу визнано пріоритетним напрямом розбудови
національної освіти всіх ланок.
2. Вітчизняними педагогами розроблено перелік ключових компетенцій та розкрито їх ознаки.
Зміст цих компетенцій відображено в Державних стандартах усіх рівнів освіти.
3. Тривають дослідження механізмів перенесення ключових компетенцій на рівень навчальних
дисциплін. Проте ця робота гальмується через відсутність уніфікованих підходів до предметних
компетенцій.
4. Нині зроблено лише перші кроки на шляху вирізнення предметних компетенцій з хімії, зокрема
для учнів 7-9 класів середньої загальноосвітньої школи.
5. Існує потреба в розробці предметних компетенцій з хімії для студентів екологічних
спеціальностей вищих навчальних закладів, оскільки їх відсутність у нормативній базі гальмує процес
реалізації компетентнісної освіти в цій галузі.
6. Вимагають перегляду навчальні програми з нормативних дисциплін для вищої школи з метою їх
структуруванняза компетентнісним принципом.
7. Вітчизняними науковцями зроблено вагомий внесок у розробку методичних підходів до
впровадження компетентнісної освіти. Проте, слід зазначити, що переважна більшість методичних
напрацювань має загальнопедагогічний характер і стосується формування та моніторингу ключових
компетенцій в учнів загальноосвітніх шкіл. Тому є необхідність у розробці методичних підходів до
формування предметних компетенцій та у створенні уніфікованих критеріїв для перевірки рівня їх
сформованості у студентів вищої школи.
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О.С. Заблоцька. Реалізація компетентнісного підходу у вітчизняній освіті

Заблоцкая О.С. Реализация компетентностного подхода в отечественном образовании.
В статье приводятся результаты исследования теоретических и методических положений
реализации компетентностного подхода в отечественном образовании. Проведено анализ
опубликованных классификаций предметных компетенций по химии для учащихся
общеобразовательной школы и студентов высших учебных заведений экологического профиля.
Сделано обобщение методических подходов (принципов, технологий, методов, условий, этапов и
средств) к формированию компетенций и мониторингу уровня их сформированости.
Zablotska O.S. The Competence Approach Realization in Ukrainian Education.
In the article the author states her research’ s results of the competency approach theoretical and methodical
bases’ realization in the Ukrainian education. The analysis of chemistry subject competencies’ published
classifications is made as for children of secondary schools and students of higher ecological institutions.
The generalization of methodical approaches (principles, technologies, methods, conditions, stages and
means) to competencies development and the levels of their formation monitoring are made.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНДИВІДУ АЛЬНОЇ РОБОТИ В ПРОЦЕСІ МОВНО-МЕТОДИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У статті розглядаються окремі аспекти організації індивідуальної роботи студентів у процесі
вивчення курсів сучасної української літературної мови та методики її викладання в початкових
класах. Актуальність проблеми зумовлена потребою держави у кваліфікованих, інтелектуально
розвинених педагогах.
Важливою складовою сучасної вищої педагогічної освіти є індивідуальна робота як одна із форм
організації навчальної діяльності студентів, роль якої значно зростає із запровадженням кредитномодульної системи навчання. Загальноприйнятим у дидактиці вищої школи та освітніх державних
документах є визначення індивідуальної роботи як форми організації навчального процесу, що
передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів через
індивідуально спрямований розвиток їхніх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність
[1]. Аналіз навчально-методичної літератури показав, що основними формами і видами
індивідуальної роботи вважають консультації та індивідуальні завдання, різновидом яких є
індивідуально-дослідні завдання – конспекти з теми (модуля), реферати, розв’язування та складання
розрахункових або практичних задач різного рівня з теми (модуля) або курсу, розробка теоретичних
чи прикладних функціональних моделей явищ, процесів, конструкцій, анотація прочитаної додаткової
літератури з курсу, бібліографічний опис, історичні розвідки, лабораторні дослідження, курсові,
дипломні та магістерські роботи тощо. Проте в науково-методичній літературі відсутні єдині підходи
до її змісту, форм і видів, а також організації, керівництва та оцінювання. Крім того, зміст і мета
кожної навчальної дисципліни окреслює і специфіку відповідної форми організації навчальної
діяльності студентів, що здобувають вищу освіту за різними напрямами і спеціальностями. Отже,
актуальність поставленої проблеми незаперечна. Мета цієї статті полягає у визначенні форм і видів
індивідуальної роботи студентів відповідно до специфіки мовної та мовно-методичної підготовки.
На наш погляд, індивідуальна робота в системі сучасної української літературної мови та
методики її викладання може включати: підготовку рефератів, наукових доповідей та лінгвістичних
повідомлень; написання розгорнутих чи стислих конспектів, тез, анотацій рекомендованих для
додаткового ознайомлення праць науковців у галузі лінгвістики та лінгвометодики з обов’язковим їх
аналізом; дослідження мовного матеріалу на основі текстів; лабораторний практикум; розробку
конспектів уроків та виховних заходів; створення лінгвістичних і методичних скарбничок; виконання
курсових, дипломних та магістерських досліджень; консультаційно-корекційну роботу викладача
тощо.
Зупинимося на організації і методиці проведення окремих видів індивідуальної роботи студентів,
які використовуються в практиці нашої роботи. Важливе місце в процесі опанування мовознавчою
теорією відводиться роботі з науковою інформацією з різних проблем. Опрацьовуючи рекомендовану
до кожної теми чи змістового модуля додаткову літературу, студенти розширюють, поглиблюють,
систематизують одержані на лекціях і в процесі самостійної роботи з підручниками знання, вчаться
зіставляти різні погляди науковців, аналізувати їх, висловлювати власні міркування тощо. Зокрема, до
змістового модуля "Вступ" пропонуємо такі індивідуальні завдання (за варіантами):
·
Прочитайте працю С. Смаль-Стоцького "Розвиток поглядів про сім’ю слов’янських мов і їх
взаємне споріднення" (У книзі: Історія української мови. Хрестоматія / Упорядник С.Я. Єрмоленко,
А.К. Мойсієнко. – К.: Либідь, 1990. – С. 48-120). Складіть тези.
·
Опрацюйте статтю О. Бандури "З історії української мови" (//Дивослово. – 1997), напишіть
стислий конспект. Висловте власні міркування про роль поглядів дослідника в загальній теорії
українського глотогенезу.
·
Опрацюйте статтю І. Ющука "Про походження української мови" (//Дивослово. – 1995. –
№ 1.). Випишіть найсуттєвіші фонетичні, граматичні і лексичні риси, якими автор аргументував
загальний висновок: "…українська мова в окремих своїх рисах, елементах почала формуватися ще
перед трьома тисячами років – можливо, водночас із латинською, якщо не раніше. Адже українська
мова зберегла багато чого, що вже класична латинь утратила".
·
Проаналізуйте статтю польського філолога М. Красуського "Древность малороссийского
языка". Стисло передайте зміст статті. Висловте власні міркування щодо правильності основного
висновку автора: українська мова не тільки старіша за всі слов’янські мови, в тому числі й
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старослов’янську, але й давніша за грецьку, латинську, інші арійські мови, а також за санскрит –
найдавнішу літературну мову в Північній Індії з І тисячоліття до н.е. Коріння її сягають у говірки
племен, які кочували в південних степах у ІV-ІІІ ст. до н.е.
На основі опрацювання наукової літератури студенти можуть підготувати лінгвістичні розвідки,
лінгвістичні міркування, наукові обґрунтування проблеми тощо. Наприклад: підготуйте лінгвістичну
розвідку "Боротьба української мови за незалежність"; напишіть наукове міркування на тему
"Проблема класифікації стилів української літературної мови"; познайомтеся зі статтями в журналі
"Мовознавство" (починаючи з 2000 р.), які стосуються функціонування і розвитку української мови в
Україні. Напишіть наукове обґрунтування актуальності проблеми.
Ефективним видом індивідуальних навчальних завдань є дослідження мовного матеріалу, засобом
якого є тексти різних стилів і жанрів. Для такого виду роботи доцільно добирати як уривки з
наукових, публіцистичних, офіційно-ділових, художніх творів, що характеризуються зв’язністю,
цілісністю, інтенційністю, інформативністю, модальністю тощо, так і самостійні твори – поетичні і
прозові, нариси, есе, а також виступи, доповіді тощо. Пропоновані для дослідження тексти мають
відповідати дидактичним цілям у розв’язанні передусім мовознавчих проблем, а також проблем
загальної професійної підготовки вчителя. Тому критерієм добору текстів для дослідження мовних
явищ є високий рівень їх інформативності, виховний потенціал, наповненість дидактично значущими
мовними категоріями відповідно до поставлених індивідуально-дослідницьких завдань.
Завдання, спрямовані на дослідження мовного матеріалу, можуть включати: розпізнавання та
виділення конкретних мовних явищ, групування за спільними ознаками; розмежування різних
взаємопов’язаних мовних явищ; лінгвістичний аналіз мовних одиниць і категорій з урахуванням їх
форми, семантики та функції; інтерпретацію лінгвістичної природи мовних явищ; визначення їх ролі
в структурно-семантичній організації тексту; обґрунтування доцільності їх уживання в тексті
відповідно до його мети, авторського задуму, стилю, типу і жанру.
Завдання дослідницького характеру на основі тексту можуть мати як комплексний, так і суто
аспектний характер. Перший тип доцільний для систематизації, узагальнення та поглиблення
мовознавчих теоретичних знань студентів і з’ясування рівня умінь застосовувати їх на практиці, а
отже, в процесі безпосередньої роботи з мовним матеріалом, що становить основу мовно-методичної
підготовки майбутнього вчителя-класовода. Другий тип індивідуальних завдань практикується в
процесі оволодіння програмовим матеріалом окремої теми чи змістового модуля. Наведемо як зразок
комплексні завдання для дослідження фонетичних явищ (Модуль "Фонетика і фонологія"):
Завдання 1. З’ясувати за рекомендованою літературою акустичні та артикуляційні властивості
мовних звуків. Виконати такі завдання за поданим текстом:
·
Випишіть із тексту слова, у фонетичній структурі яких переважають: а) приголосні звуки;
б) голосні звуки; в) у яких однакове співвідношення голосних і приголосних.
·
Виділіть з тексту слова, у яких: а) усі приголосні сонорні; б) усі приголосні шумні; в) у яких
однакове співвідношення шумних і сонорних та дзвінких і глухих.
·
Виділіть слова, у яких голосні звуки однакові: а) за місцем підняття спинки язика; б) за
ступенем підняття спинки язика.
·
Випишіть слова, у яких усі приголосні звуки однакові за: а) місцем творення; б) способом
творення; в) усі м’які.
Завдання 2. Записати виділену частину тексту фонетичною та фонематичною транскрипціями. На
основі аналізу співвідношення фонемного і звукового складу слів простежити відмінності між
фонемою і звуком, виділіть інваріанти фонем та алофони.
Завдання 3. З’ясувати за рекомендованою літературою та матеріалами лекції причини позиційних
та історичних чергувань. У поданому тексті виділити випадки а) чергувань варіантів приголосних
фонем; б) чергувань варіантів голосних фонем. Дослідити причини їх виникнення у кожному
конкретному випадку. Дати обґрунтований аналіз кожного явища, що зумовлює позиційні
чергування.
Завдання 4. Виписати з тексту слова, у яких можливі чи наявні історичні чергування голосних і
приголосних фонем, згрупувати слова за спільними причинами появи історичних чергувань.
Відповідь обґрунтувати. Варіант тексту (у статті наводимо лише частину) для дослідження:
Багато таємниць у світі, і одна з найбільших з-поміж них – мова. Здається, ми знаємо якесь
слово, немовби розуміємо його. Проте все, що закладено в нього упродовж віків, нерідко не можемо
повною мірою видобути. Потрібно докласти чимало зусиль, щоб заховане у слові постало перед нами
у всій красі, глибині і неповторності. З раннього дитинства і до глибокої старості людина
невіддільно пов’язана з мовою. Це єдине знаряддя, що вивищує людину над світом, робить її
нездоланною в пошуках істини. Розпочинається прилучення дитини до краси рідної мови з милих
бабусиних казок і материнської колискової пісні. Кожен день дає нам урок пізнання. І завжди і скрізь
наш учитель – мова.
65

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 43. Педагогічні науки

За І. Вихованцем
Завдання дослідницького характеру відрізняються від вправ, які пропонуються для самостійної
роботи студентів чи використовуються на практичному занятті. Якщо під час практичних занять
теоретичні знання закріплюються й поглиблюються за рахунок нової інформації переважно
груповими аналітичними формами роботи, то в процесі виконання індивідуальних завдань за
відповідним текстом теоретичні відомості самостійно використовуються кожним студентом для
розв’язання поставлених завдань. Окрім того, проводячи дослідження, відшукуючи різні мовні
одиниці, явища, студент неодноразово повертається до навчального матеріалу, шукає додаткову
інформацію, яка дозволить йому дати аргументовану відповідь. У процесі виконання подібних
завдань у майбутніх учителів формуються і такі важливі якості, як: увага до мовного матеріалу,
уміння бачити виучувані категорії в конкретній реалізації. Як вид індивідуальної роботи практикуємо
лабораторний практикум, який повинен забезпечити вивчення не лише широко функціонуючих
мовних одиниць, а й рідше вживаних, але важливих для мовленнєвої діяльності тощо. Подаємо зразок
завдань лабораторної роботи до теми "Орфоепія" та окремі її варіанти:
Завдання 1. Запишіть слова, поставте наголос. У складних випадках користуйтеся словником.
Виділіть слова, які можуть мати додатковий наголос. Позначте його.
Варіант 1. Гуртожиток, кілометр, договір, абетковий, агрономія, алкоголь, болотяний, бородавка,
жаровитривалість, валовий, веземо, вигнання, витрата, газометр, первіснообщинний.
Варіант 2. Граблі, середина, докір, повітропровід, алфавіт, асиметрія, беремо, болотистий,
визнання, горицвіт, чотирискладовий, чорнявенький, ґрунтовий, достопам’ятний, бюлетень,
Варіант 3. Коромисло, предмет, зерноочищення, намет, дано, дипломатія, контраваріантний,
діалог, дідівщина, договори, лівообертальний, донька, зобов’язання, вірші, громадський.
Завдання 2. Користуючись орфоепічними словниками (Головащук С.І. Словник наголосів. – К.:
Наукова думка, 2003) або орфографічними словниками (Український орфографічний словник. – К.:
Довіра, 2005), випишіть слова: а) що допускають варіативність наголошування при однаковому
значенні (типу пéрвісний і первíсний); б) слова, які при зміні наголосу змінюють своє значення (типу
áтлас і атлáс); в) слова, наголошення додаткових граматичних форм яких різняться залежно від змісту
(типу бал (банкет) – бали́, бал (одиниця виміру) ба́ли); г) слова з рухомим наголосом (типу бага́ж і
багажа́).
Завдання 3. Прочитайте подані слова російської мови, поставте в них наголос. Перекладіть
українською мовою, запишіть і поставте наголос. Порівняйте наголоси в російських та українських
відповідниках.
Варіант 1. Приятель, страшный, верба, высоко, узкий, середина;
Варіант 2. Смолчать, малый, грабли, дано, договора, сеялка;
Варіант 3. Издательство, кроить, дочка, доска, свысока, успех;
Варіант 4. Кидать, дрова, слегка, кишка, курятина, складываться;
Варіант 5. Колесо, отчим, здалека, крапива, кухонный, скользить;
Варіант 6. Високо, новый, косой, кремень, летопись, спекулировать;
Варіант 7. Веретено, дощечка, легкий, ненависть, полежать, слабый;
Виконання студентами пропонованих індивідуальних завдань є важливою умовою поглиблення
теоретичних знань та формування практично-методичних умінь, необхідних учителеві для навчання
рідної мови в початкових класах.
Підготовці майбутнього вчителя до сучасних ефективних, змістовних, цікавих уроків української
мови сприяє виконання студентами індивідуальних завдань на спостереження й аналіз уроків
досвідчених учителів. Під час лабораторних робіт і педагогічної практики майбутні спеціалісти
початкової ланки освіти спостерігають й аналізують уроки, різні за змістом (з навчання грамоти,
читання, на вивчення елементів фонетики, будови слова, орфографії, частин мови, синтаксису), а
також різних типів, структури (на сприймання і засвоєння нових знань, на закріплення знань та
розвиток на їхній основі умінь і навичок, уроків повторення, узагальнення й систематизації знань,
уроків контролю знань, умінь і навичок), спираючись на орієнтовні схеми аналізу. Як приклад
наведемо пропонований студентам для виконання індивідуальних завдань план аналізу уроку рідної
мови: тема, мета, тип уроку; структура уроку, особливості роботи вчителя на кожному етапі;
формування в учнів умінь, що стосуються різних видів навчальної мовленнєвої діяльності;
спостереження за функціональними особливостями мовних явищ у різних мовленнєвих ситуаціях;
методи і прийоми, які були використані на етапі вивчення нового матеріалу, їх ефективність;
розвиток навчально-пізнавальної активності молодших школярів; вправи, їх види, форми, доцільність
використання; наочні посібники, методика їх застосування; робота з розвитку мовлення і мислення
учнів; забезпечення загального розвитку, виховання учнів у ході уроку; організація роботи з
підручником на різних етапах уроку; формування в учнів навичок самоконтролю; вивчення всіх
складових мовної системи у їх взаємозв’язку; індивідуальний та диференційований підхід до учнів;
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творчий підхід учителя до організації уроку; реалізація навчальної, розвивальної та виховної мети
уроку.
Студенти, аналізуючи уроки, визначають ефективність методів, прийомів поповнення молодшими
школярами запасу спеціальних знань з різних розділів мовознавчої науки, збагачення їхнього
словникового запасу, вироблення навички усного і писемного мовлення, реалізації розвивальних та
виховних завдань. Беручи активну участь в обговоренні уроку, висловлюють свої думки: Які методи і
прийоми були використані? Чому, на вашу думку, саме такі методи використав учитель? У чому
полягає навчальний і розвивальний ефект застосованих методів і прийомів? Чи спрямований урок на
діалог учителя з учнями? Чи вдалось учителеві забезпечити активну пізнавальну позицію учнів у
навчанні? Майбутні вчителі переконуються, що головним критерієм уроку має стати добір таких
прийомів роботи, які передбачають залучення до навчальної діяльності всіх без винятку учнів на рівні
їх потенційних можливостей. У практику викладання методики української мови включаємо
індивідуальні завдання на розробку студентами змісту уроків різних типів, моделювання
педагогічних ситуацій, виготовлення дидактичних матеріалів, засобів унаочнення для уроків мови
тощо. Наприклад:
Завдання 1 (до модуля "Методика вивчення мовної теорії"). Виберіть відповідно до програми і
шкільного підручника з рідної мови тему для уроку, який хотіли б провести у школі. Побудуйте
конспект уроку, дотримуючись вимог до сучасного уроку української мови.
Завдання 2 (до модуля "Методика навчання грамоти"). Підготуйтеся до проведення фрагментів
уроків на формування у першокласників елементарних аналітико-синтетичних умінь у роботі над
текстом, реченням, словом, звуками мовлення у добукварний період навчання грамоти.
Завдання 3 (до модуля "Методика навчання грамоти"). Складіть поширений план-конспект уроку
читання вивчення нового звука і нової букви відповідно до вказаної теми, передбачивши
використання різних прийомів педагогічної взаємодії. Підготуйтеся до проведення фрагментів уроку.
Завдання 4 (до модуля "Методика вивчення мовної теорії"). Розробіть проблемні ситуації до
уроків української мови. Продемонструйте методику їх використання під час пояснення нового
матеріалу, закріплення чи узагальнення.
Завдання 5 (до модуля "Методика вивчення мовної теорії). У процесі роботи над синонімами
вчитель має навчити дітей розрізняти близькі за значенням слова, знаходити їх у текстах,
використовувати відповідно до ситуації спілкування. Поясніть, як ви доведете учням емоційне
забарвлення синонімів: говорити, бубоніти, торохтіти.
Завдання 6 (до модуля "Методика вивчення мовної теорії"). Доберіть тексти диктантів до теми
"Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и]. Які з них доцільно використати у роботі з учнями
як коментовані, зорово-слухові, вибіркові, попереджувальні? Обґрунтуйте свій вибір.
Виконуючи такі завдання, майбутні спеціалісти готуються до виступів в аудиторії зі своїми
творчими доробками. Виробленню у майбутніх фахівців здатності формувати професійно значущі
плани, проекти, технології, методики, алгоритми, інструкції сприяє проведення конкурсів конспектів
уроків, організація виставок навчально-методичних матеріалів, виготовлених студентами, презентація
методичних розробок майбутніх учителів. Важливим видом індивідуальної роботи, що носить
характер творчого пошуку, є навчальні проекти до змістових модулів курсу методики української
мови, виконання яких дає можливість студентам систематизувати здобуті теоретичні знання, виявити
здатність до самостійного осмислення проблеми, творчого критичного її дослідження та вміння
збирати, аналізувати й систематизувати літературні джерела, впроваджувати результати своїх
досліджень у практику початкової школи. Наведемо окремі теми навчально-дослідних завдань, які
пропонуємо студентам:
Модуль "Методика навчання грамоти": 1. Реалізація в Букварі його основної функції –
формування початкової навички читання. 2. Робота над словом на сторінках Букваря.
3. Використання дидактичних ігор на уроках навчання грамоти. 4. Пропедевтичне вивчення частин
мови в період навчання грамоти.
Модуль "Методика розвитку мовлення": 1. Формування умінь зв’язного мовлення
першокласників. 2. Розвиток мовленнєвих умінь молодших школярів у процесі вивчення
граматичного матеріалу. 3. Формування в учнів початкових класів умінь висловлюватися (говоріння).
4. Формування текстотворчих умінь у молодших школярів.
Модуль "Методика вивчення мовної теорії": 1. Звуковий і звуко-буквений аналізи як умова
грамотності молодших школярів. 2. Лексична робота у процесі вивчення розділу "Будова слова".
3. Методика формування орфографічних навичок у молодших школярів. 4. Застосування проблемного
методу навчання у процесі опанування молодшими школярами українською мовою.
Завдання дослідницького характеру змушують студентів працювати творчо, привчають до роботи
з бібліотечними каталогами, періодичними виданнями, шукати додаткові джерела інформації,
знайомитися зі станом проблеми в практиці початкової школи. Результати своїх досліджень студенти
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оформляють у вигляді інформаційних повідомлень, рефератів, доповідей, курсових і дипломних
робіт.
У підсумку наголосимо: всі види індивідуальної роботи спрямовані на самостійне вивчення
навчального матеріалу, систематизацію і узагальнення набутих у процесі аудиторної роботи знань,
виявлення рівня сформованих мовних і мовно-методичних умінь і навичок, їх удосконалення. У
процесі виконання запропонованих індивідуальних завдань формуються когнітивні, креативні,
діяльнісні, комунікативні уміння майбутніх учителів, що є важливою складовою їх професійної
діяльності.
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Калиш В.А., Собко В.А. Некоторые аспекты индивидуальной работы в процессе языковой и
методической подготовки будущих учителей начальных классов.
В статье рассматриваются некоторые аспекты организации индивидуальной работы студентов в
процессе изучения курсов современного украинского литературного языка та методики его
преподавания в начальных классах. Актуальность проблемы определяется потребностью
государства в квалифицированных, интеллектуально развитых педагогах.
Kalish V .A, Sobko V .A. Some Aspects of the Individual Work during Professional Language and
Metodology Training for Prospective Elementary School Teachers.
In the article some forms and kinds of the individual work during studying the courses of the Modern
Ukrainian Literary Language and the Methods of its Teaching in the elementary school are offered. The
topicality of this problem can be explained by the needs in our state for qualified, intellectually developed
teachers.
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РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНІКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
У статті з’ясовано сутність і структуру педагогічної техніки в контексті розвитку педагогічний
ідей А.С. Макаренка в сучасній педагогічній науці. Окреслено шляхи розв’язання проблеми розвитку
педагогічної техніки під час вивчення педагогічних дисциплін студентами природничих факультетів
класичного університету.
У становленні вчителя як професіонала важливе значення має формування цілісного досвіду
педагогічної діяльності у процесі професійно-педагогічної підготовки. Набуття такого досвіду
майбутнім педагогом забезпечує йому не тільки входження у професію та адаптацію до умов праці, а
й активну професійну позицію, потребу самореалізації, готовність молодої людини працювати за
фахом, підвищувати свій професійний рівень, загальну культуруй культуру професійного мислення
та досягати успіху в педагогічній діяльності. Формування цілісного досвіду педагогічної діяльності,
на нашу думку, неможливе без оволодіння основами педагогічної майстерності. Зауважимо, що
окреслена проблема є особливо актуальною для класичних університетів, оскільки в них професійна
теоретична і практична підготовка фахівців у галузі певної науки домінує над професійнопедагогічною. Відповідно на вивчення педагогічних дисциплін відводиться значно менша кількість
годин, ніж у педагогічних університетах.
Зазначимо, що проблема професійно-педагогічної підготовки вчителя в сучасній психологопедагогічній науці досліджувалася в різних напрямах. Зокрема, А.М. Алексюк, В.Ф. Бойко,
С.У. Гончаренко, Ю.М. Кулюткин, В.О. Сластьонін, Г.С. Сухобська, П.М. Щербань обґрунтували
сутність педагогічної діяльності, В.А. Семиченко – її методологічні та психологічні особливості.
Формування готовності майбутнього вчителя до педагогічної діяльності досліджували А.Й. Капська,
Л.В. Кондрашова, А.В. Ліненко, А.Ф. Мороз, О.М. Пєхота, Г.В. Троцко, його педагогічної
майстерності – Є.С. Барбіна, І.А. Зязюн, Л.М. Крамущенко, І.Ф. Кривонос, Г.М. Сагач,
Н.М. Тарасевич. Питання розвитку професійної компетентності вчителя вивчали В.В. Баркасі,
А.Г. Карпова, А.К. Маркова, І.Р. Міщенко, педагогічної техніки – С.А. Болсун, І.С. Дмитрик,
О.Л. Козленко, Г.О. Олійник, В.М. Чайка. Важливі аспекти підготовки вчителя хімії стали предметом
наукових
досліджень
В.В. Арестенка,
Н.М. Буринської,
Л.П. Величко,
Т.С. Нінової,
Л.М. Романишиної, Н.Н. Чайченко, О.Г. Ярошенко.
Не втратили актуальності для сьогодення педагогічної науки і практики ідеї видатних педагогів
минулого. Зокрема, в теоретичному осмисленні феномена педагогічної техніки як важливої складової
педагогічної майстерності цінними є погляди А.С. Макаренка.
З огляду на це ми ставили за мету з’ясувати категоріальну сутність і структуру педагогічної
техніки в контексті розвитку педагогічних ідей А.С. Макаренка в сучасній педагогічній науці та
практиці.
Відповідно до мети визначено головні завдання дослідження:
1) проаналізувати підходи вчених до трактування сутності поняття "педагогічна техніка";
2) на підставі аналізу її категоріальної сутності розробити інтегровану модель структури
педагогічної техніки;
3) визначити шляхи розв’язання проблеми розвитку педагогічної техніки під час вивчення
педагогічних дисциплін студентами природничих факультетів класичного університету.
У контексті розв’язання окреслених завдань проаналізуємо підходи вчених до трактування
сутності поняття "педагогічна техніка". Зазначимо, що вперше цей термін запропонував
А.С. Макаренко. Зокрема, у праці "Педагогічна логіка" він наголошував "У нас не було педагогічної
техніки передусім тому, що й слова "педагогічна техніка" ніколи не вимовлялися, а сама педагогічна
техніка не спостерігалась і не досліджувалася. Це сталося не тому, що про неї випадково забули, а
тому що традиційна педагогічна філософія вела свою роботу дорогами, що проходили повз
педагогічну техніку" [1: 11].
Під час численних зустрічей з освітянами на семінарах та конференціях А.С. Макаренко
переконливо доводив їм необхідність володіння педагогічною технікою. Цю думку він рішуче
обстоював у наукових працях [1-5], де чітко обґрунтував потребу розвитку педагогічної техніки
майбутнього вчителя. Так, у праці "Деякі висновки з мого досвіду" вчений зазначав, що важливі
питання виховання дитини "вирішує майстерність педагога, яка ґрунтується на виховному вмінні,
справжньому знанні виховного процесу, на кваліфікації. Тому педагогів у вузах, де вони вчаться,
треба інакше виховувати. …Педагога треба виховувати, а не лише давати йому освіту" [2: 50]. Адже в
© Ковальчук Л.О., 2009
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навчальному процесі багато залежить від того, як учитель вміє оживити свій урок, як він вміє
подивитися на клас. Це питання "здатності орієнтування" [3: 143].
У продовження цієї думки вчений стверджував, що майстерність майбутнього педагога необхідно
формувати в роки навчання молодої людини у вищому навчальному закладі. У праці "Про мій досвід"
видатний педагог підкреслював, що майстерність вихователя не є якимось особливим мистецтвом, що
вимагає таланту, але це спеціальність, якої треба навчитись, як треба навчати лікаря його
майстерності, як треба навчати музиканта [4: 87]. Педагогічна майстерність вчителя може бути
доведена до високого ступеня досконалості, майже до техніки [5: 165].
У сучасній науці педагогічну техніку трактують як:
комплекс знань, умінь, навичок, необхідних педагогу для чіткої й ефективної
організації навчальних занять, ефективного застосування на практиці обраних методів
педагогічного впливу як на окремих учнів, так і на дитячий колектив у цілому [6: 329];
комплекс умінь, що дають змогу досягнути оптимальних результатів у навчанні та
вихованні учнів (міміка, жести, техніка мовлення, техніка педагогічного спілкування, вміння
контролювати власні емоції, настрій та ін.) [7: 167];
вміння використовувати власний психофізичний апарат як інструмент виховного
впливу; володіння комплексом прийомів, що дає змогу вчителеві глибше, яскравіше,
талановитіше виявляти себе і досягти успіхів у педагогічній діяльності [8: 44];
сукупність засобів і методів, які використовує вчитель у своїй практичній діяльності
[9: 71];
сукупність раціональних засобів і прийомів та особливостей поведінки вчителявихователя, спрямованих на ефективну реалізацію обраних ним методів навчально-виховної
роботи з окремим вихованцем або колективом відповідно до потреб та конкретних об’єктивних і
суб’єктивних обставин [10: 24].
На підставі аналізу різних підходів до визначення структури педагогічної техніки ми розробили
таку інтегровану модель (Рис. 1).
Отже, в сучасній педагогічній науці відбулося становлення феномена педагогічної техніки як
наукової категорії. Проте дослідники, з’ясовуючи сутність цього поняття, трактують педагогічну
техніку з позицій свого наукового пошуку (комплекс знань, умінь, навичок; володіння комплексом
прийомів, сукупність засобів, методів і прийомів та особливостей поведінки вчителя). Існують різні
підходи науковців й до виокремлення складових педагогічної техніки. Така неоднозначність вказує на
складність, поліфункціональність і багатовимірність цього педагогічного явища.
Окрім теоретичного аналізу, в контексті дослідження окресленої проблеми ми вивчали тенденції,
які простежуються у ставленні вчителів до педагогічної техніки, розуміння її ролі в їхній професійній
діяльності. Проведене анкетування вчителів хімії та біології загальноосвітніх шкіл Львівської області
(64 особи) засвідчило таке:
розуміють сутність педагогічної техніки як складової педагогічної майстерності 43,75%
респондентів (вони вивчали курс "Основи педагогічної майстерності" у вищих навчальних
закладах);
92,19% вчителів надають значення культурізовнішнього вигляду (одяг, зачіска), тоді як
поставу, міміку, пантоміміку та інші складові виокремлюють лише 60% опитаних;
досконале оволодіння культуроюпрофесійного мовлення є важливим для всіх учителів,
проте техніці мовлення приділяють увагу 64,06% з них;
культура спілкування для переважної більшості вчителів (87,5%) полягає у вмінні
встановлювати контакт з учнями, "тримати у руках клас", доступно й цікаво пояснювати
навчальний матеріал, організовувати виховні заходи, підтримувати дружні стосунки з колегами,
з батьками учнів тощо;
значна частина респондентів (56,25%) визнає, що не звертає увагу на техніку слухання;
не надають значення саморегулюванню, вмінню управляти своїм емоційним станом
37,5% опитаних;
вважають, що не можуть "опановувати себе" в складних ситуаціях, які часто
трапляються в школі, 18,75% вчителів;
мають різні проблеми зі здоров’ям 67,18% респондентів;
почуваються втомленими після робочого тижня – 50% опитаних, виснаженими – 37,5%,
"витиснутими як лимон" – 31,25%.
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Внутрішня
техніка
Зовнішня
техніка

Складові ПТ ([8: 44])

Педагогічна техніка (ПТ)
проявляється через створення внутрішнього переживання
особистості, психологічне настроювання педагога на майбутню
діяльність шляхом впливу на розум, волю і почуття

втілює внутрішнє переживання особистості в його тілесній
природі (міміці, голосі, мовленні, рухах, пластиці тощо)

Цілеспрямоване встановлення рівноваги шляхом
регулювання внутрішньої емоційної сфери –
формування емоційної стійкості у професійнопедагогічній діяльності

Складові ПТ ([9: 72])

Культура
зовнішнього
вигляду
Культура
педагогічного
спілкування
Лексичне
багатство
вчителя

Складові ПТ ([7: 169 –171])

Здатність до
саморегулювання

Вміння
управляти
собою

Це постава вчителя, його одяг, зачіска, міміка, пантоміміка,
емоційна виразність, а також уміння педагога правильно
сидіти, стояти, рухатися в аудиторії, виявляти впевненість у
собі та ін.
Це широкий спектр умінь учителя (слухати, встановлювати
контакт, ставити запитання, розуміти реакцію аудиторії,
аналізувати відповіді учнів, зацікавити й захопити увагу
школярів поясненням чи розповіддю, уміння спостерігати,
орієнтуватися у різних ситуаціях тощо)

Передбачає граматичну правильність, виразність, образність
мови вчителя, техніку його мовлення (постановку голосу,
тембр голосу, емоційність, переконливість, багатство
інтонацій та відтінків, дикцію, темп, гумор і т. ін.)

До таких умінь відносять: управління своїм емоційним
станом, володіння власним тілом, соціальну
перцепцію, техніку мовлення
Це
дидактичні,
організаторські
та
комунікативні вміння вчителя, техніка
пред’явлення вимог, техніка оцінювання

Вміння взаємодіяти з
особистістю та
колективом

Рис. 1. Структура педагогічної техніки (інтегрована модель).
У контексті порушеної проблеми зауважимо, що дослідники проблеми емоційного вигоряння
вчителя (Н.М. Булатевич) акцентують на тому, що значна частина вчителів (48% досліджуваних)
мають ознаки тривоги та емоційного переживання психотравмуючих обставин робочого середовища,
у 38,3% учителів на значущому рівні виявлені симптоми трьох фаз вигоряння (напруження,
резистенції і виснаження) [11: 8]. Важливим експресивним компонентом у структурі педагогічної
майстерності Н.М. Булатевич визначає педагогічну техніку вчителя, показниками якої в дослідженні
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виступали володіння дикцією, пластичність рухів та жестів, володіння собою, особливості
комунікативної та емоційної активності вчителя, багатство мімічних проявів, виразність зовнішніх
даних. Найбільш суттєво протидіють емоційному вигорянню вчителя його вміння володіти собою,
пластичність рухів, жестів (пластика, розкутість тіла), висока міра прояву позитивних емоцій [11: 13].
Необхідність розв’язання проблеми емоційного вигоряння вчителя, збереження його фізичного,
психічного і духовного здоров’я безперечно доводить актуальність ідей А.С. Макаренка про навчання
вчителя мистецтву педагогічної техніки. Вчений наголошував: "Нас цього ніхто не навчав, а цього
можна і треба навчати, і в цьому є і повинна бути велика майстерність. Тут ми потрапляємо в ту
сферу, яка відома всім у драматичному або навіть у балетному мистецтві: це мистецтво постановки
голосу, мистецтво тону, погляду, повороту. У се це потрібно, й без цього не може бути хорошого
вихователя. І є багато таких ознак майстерності, прямих звичок, засобів, які кожний педагог, кожний
вихователь повинен знати" [2: 50].
До таких ознак учений відносив професійні вміння педагога, як-от: "читати на людському обличчі,
на обличчі дитини, і це читання може бути навіть описане у спеціальному курсі. Нічого мудрого,
нічого містичного немає в тому, щоб по обличчю дізнаватися про деякі ознаки душевних порухів.
Педагогічна майстерність полягає і в постановці голосу вихователя, і в умінні керувати своїм
обличчям. Я став справжнім майстром тільки тоді, коли навчився говорити "іди сюди" з 15 – 20
відтінками, коли навчився давати 20 нюансів на обличчі, у постаті і в голосі" [4: 88].
Вирішення проблеми розвитку педагогічної техніки майбутнього вчителя ми бачимо в площині
вивчення педагогічних дисциплін та спецкурсів, проходження педагогічної практики. Зокрема,
студенти природничих факультетів вивчають спецкурс "Основи педагогічної майстерності" (18 год.
відведено на лекційні, 18 – на семінарсько-практичні заняття, 36 – на самостійну роботу).
У процесі вивчення цієї дисципліни особливу роль відводимо моделюванню такого навчального
середовища, яке б забезпечувало формування особистості, загальної і педагогічної культури
майбутнього вчителя, його професійно-педагогічної спрямованості, професійної компетентності,
розвиток педагогічної техніки, культури професійного мислення, педагогічних здібностей,
індивідуальної творчості кожного студента тощо. Саме на це спрямована навчально-методична
концепція вивчення курсу, побудована з урахуванням різних методологічних підходів
(аксіологічного, діяльнісного, компетентнісного, культурологічного, особистісного, синергетичного,
системного, фреймового). Головні засади концепції викладені в навчальному посібнику "Основи
педагогічної майстерності" [12].
Посібник має чітку структуру: кожну тему подано в ньому блоками. Щоб засвоєння курсу
відбувалося активно, свідомо, ґрунтовно і повно, сприяло розвитку індивідуальних здібностей
студентів та забезпечувало високий рівень готовності до майбутньої професійної діяльності, у ньому
наведено:
тематичний план вивчення навчальної дисципліни "Основи педагогічної
майстерності";
теоретичний блок (визначено змістовий компонент кожної теми; зазначено види
самостійної роботи студентів; вказано ключові поняття теми та описано їхню дефініцію;
рекомендовано літературні джерела для вивчення теми);
практичний блок (містить методичні рекомендації до організації та проведення
практично-семінарських занять, педагогічні задачі, педагогічні ситуації, диференційовані
індивідуальні завдання, проекти для роботи в групах, питання для обговорення, проблеми для
дискусій, вправи, тренінги тощо);
дидактичні матеріали (навчальну інформацію кожної теми викладено у вигляді
зручних для засвоєння структурно-логічних схем, рисунків, інтегрованих моделей, таблиць
тощо);
діагностичний блок (до кожної теми розроблено методики проведення психологопедагогічного діагностування, завдання тестового, комп’ютерного та інших видів контролю й
самоконтролю засвоєних знань; питання, винесені на залік чи іспит);
методичні рекомендації щодо проведення уроків хімії та здійснення психологопедагогічного аналізу відвіданого заняття;
навчальний проект "На шляху до оволодіння педагогічною професією";
тематика для науково-пошукової роботи тощо.
Наприклад, вивчення теми "Педагогічна техніка вчителя" розпочинаємо з такої навчальної
проблеми: Український учений-педагог А.С. Макаренко зазначав: "Для мене в моїй практиці, як і для
вас, багатьох досвідчених учителів, стали вирішальними такі "дрібниці": як стояти, як сидіти, як
підвестися зі стільця з-за столу, як підвищити голос, усміхнутися, як подивитися" [2: 50].

? +Чому, на Вашу думку, саме ці "дрібниці" мають вирішальне значення в діяльності
вчителя?
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Навчальні питання обговорюємо, поєднуючи різні форми роботи (групову, попарну,
індивідуальну). Прийоми саморегулювання студенти відпрацьовують у процесі тренінгу, гри і т. ін.
Зазначимо, що під час вивчення курсу "Основи педагогічної майстерності" студенти набувають
таких умінь:
застосовувати методики психолого-педагогічного дослідження;
доцільно послуговуватися засобами невербального спілкування (жестами, мімікою,
пантомімікою, візуальним контактом тощо) та різноманітними методами і прийомами
словесного впливу;
на основі перцепції та сугестії аналізувати поведінку учнів;
користуватисяприйомами саморегулювання;
аналізувати педагогічні конфлікти та вибирати ефективні шляхи їхнього розв’язання;
застосовувати методи аналізу педагогічних ситуацій;
використовувати інтерактивні методи, форми організації навчально-пізнавальної
діяльності учнів тощо.
Підсумовуючи, зазначимо, що такий підхід викликає зацікавленість до вивчення педагогічних
дисциплін, створює сприятливі умови для формування готовності студентів до майбутньої
професійно-педагогічної діяльності. Проте розглянуті нами питання не охоплюють усіх аспектів
досліджуваної проблеми.
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Ковальчук Л.О. Развитие педагогической техники будущего учителя в процессе изучения
педагогических дисциплин в классическом университете.
Рассмотрено сущность и структуру педагогической техники в контексте развития педагогических
идей А.С. Макаренка в современной педагогической науке. Определены пути решения проблемы
развития педагогической техники при изучении педагогических дисциплин студентами естественных
факультетов классического университета.
Kovalchuk L.O. The Development of the Pedagogic Technique of a Prospect Teacher in the Process of
Pedagogic Subjects Study in a Classical University.
The article substantiates the essence and structure of pedagogical technique in the context of A. Makarenko’ s
pedagogical ideas in modern Pedagogy. It outlines the trends of developing pedagogical technique in
students’ learning at the departments of natural sciences in classical university.
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ТЕХНОЛОГІЯ ПОЕТАПНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОРГ АНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ
У статті представлено особистісно орієнтовану технологію підготовки майбутніх учителів
початкових класів до організації художньо-технічно творчості учнів; визначено основні етапи
технології: інформаційно-теоретичний, лабораторно-практичний, процесуально-діяльнісний,
аналітико-корективний та самостійно-творчий; розглянуто поняття "підготовка до організації
художньо-технічної творчості", "педагогічна технологія".
Реальна потреба суспільства в інтенсивному розвитку творчого потенціалу кожної людини.
Найважливіша роль у цьому процесі належить учителю. Одним із завдань, які стоять перед сучасною
освітою, є підготовка людей високої освіченості й культури, кваліфікованих спеціалістів, здатних до
творчої праці, професійного розвитку, мобільності в освоєнні та впровадженні сучасних технологій
навчання. Особливе місце в системі формування творчої особистості посідає початкова школа, бо
саме в ній закладається фундамент усієї системи пізнання. Саме вчитель початкових класів має
навчити кожного учня самостійно мислити, розкривати можливості для розвитку творчого
потенціалу, фантазії, інтуїції, відчуття, сприйняття мистецтва, художньо-технічної творчості.
Доцільність дослідження випливає з його спрямованості на розв’язання суперечностей між
потребами шкільної практики та рівнем підготовки спеціаліста до здійснення художньо-технічної
освіти в початковій школі, зокрема між реально існуючими технологіями підготовки у вищих
навчальних закладах, зокрема університетах, і необхідністю впровадження сучасних інноваційних
технологій з метою формування творчого фахівця.
Технологічний аспект проблеми підготовки майбутніх учителів розроблено у працях учених
В. Беспалька, М. Жолдака, І. Лернера, Ю. Майбіца, Н. Ничкало, О. Пєхоти, Г. Селевка, Ю. Татур та
інші [1; 2; 3]; обґрунтування ефективних форм і методів розвитку творчих здібностей майбутніх
учителів приділяли увагу вчені І. Дмитрук, Г. Костюк, О. Леонтьєв, О. Падалка, Ю. Пелех,
І. Цимбалюк та інші [4; 5].
Проте, дослідження з проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації
художньо-технічної творчості учнів, де б висвітлювалися науково-теоретичні підходи до побудови
змісту, застосування інноваційних форм і методів їх реалізації, безпосередньо спрямованих на
створення сучасної моделі та технології, не були об’єктом спеціального науковогопошуку.
Метою цієї статті, що становить одну зі складових нашого дослідження, є визначити основні
положення щодо підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної
творчості учнів, покладені в основу експериментальної технології.
Створення особистісно орієнтованої технології підготовки майбутніх учителів початкових класів
до організації художньо-технічної творчості учнів в умовах модульно-рейтингової системи навчання
здійснювалося на основі інтегративного підходу, одним із напрямів якого було вивчення інших
педагогічних технологій.
На основі досліджень вищеназваних авторів ми розглядаємо поняття "підготовка до організації
художньо-технічної творчості" як складний комплексний багатофункціональний процес,
орієнтований на усвідомлення мотивів, потреб в організації художньо-технічної творчості;
оволодіння знаннями, вміннями, навичками художньо-технічної творчості у процесі навчальнопізнавальної, навчально-практичної та самостійної діяльності; розвиток емоцій, формування
цінностей, рефлексій; оволодіння технологіями організації навчально-виховного процесу.
Якість підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної
творчості учнів забезпечується обраною технологією.
В. Беспалько вважає, що педагогічна технологія – це проект певної педагогічної системи, що
практично реалізується [1]. І. Лернер пов'язує педагогічну технологію з формуванням цілей через
результати навчання [6: 17]. І. Дмитрук, О. Падалка визначають технологію навчання як наукову
основу застосування різноманітних методів навчання [2].
Н. Ничкало розглядає технологію навчання як системний метод створення, застосування й
визначення всього процесу навчання і засвоєння знань, з урахуванням технічних і людських ресурсів
та їх взаємодії, який має за мету оптимізацію освіти [4: 444].
Ми дотримуємося визначення педагогічної технології як способу системної організації спільної
діяльності викладача і студентів на основі дидактичних засобів і умов навчання як єдиної
функціональної системи педагогічної взаємодії викладача зі студентами в освітньому процесі, як
способу структурування в цьому процесі навчального матеріалу, діяльності викладача і навчальної
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діяльності студентів. Технологія підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації
художньо-технічної творчості учнів забезпечує особистісно орієнтований підхід у процесі
педагогічної взаємодії викладача і студентів. Підготовка до організації художньо-технічної творчості
майбутніх учителів початкових класів є структурним елементом професійної підготовки. Результатом
професійної підготовки є професійна готовність, творчий потенціал вчителя.
Технологія підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної
творчості учнів – це модель спільної роботи вчителя і учнів з планування, організації та проведення
реального процесу навчання за умови забезпечення комфортності для всіх суб’єктів художньотехнічної діяльності.
Технологія включає такі компоненти як: ціле-мотиваційний, інформаційний, дієво-практичний,
організаторський, творчо-пошуковий, емоційно-ціннісний, рефлексивно-діагностичний, оціннорезультативний.
Відповідно до розробленої нами моделі технологія підготовки майбутніх учителів початкових
класів до організації художньо-технічної творчості учнів побудована на основі сучасних концепцій
полікультурногота естетичного виховання. Запропонована технологія включає як теоретичний, так і
практичний аспекти, що містять інваріантний і варіативний рівні.
На етапі формувального експерименту ми здійснювали підготовку майбутніх учителів початкових
класів до організації художньо-технічної творчості, якій притаманні були такі складові: теоретична
частина; практична частина; науково-методична частина.
Спецкурс "Методика викладання художньої праці в початкових класах" та факультатив
"Організація художньо-технічної творчості учнів початкових класів" є складниками предметного
блоку багаторівневої підготовки студентів.
Зміст структуруєтьсяна основі блочно-модульного підходу. Специфіка кожного модуля полягає в
тому, що предметом розгляду є інший вид мистецтва і відповідний йому вид художньо-технічної
творчості, доступний сприйманню учнів початкових класів.
Крім того, визначаються основні види знань та поняття кожного модуля: мистецтво, виразні
засоби, художній образ, художній розвиток, художнє виховання, образотворче мистецтво, здібності
до образотворчої діяльності, здібності до трудової діяльності, образотворчі вміння, трудові вміння,
творчість, художньо-технічна творчість, дизайн, конструювання, обдарованість.
Враховуючи особливість модульного навчання в забезпеченні можливості самостійного навчання
студентів при організаційному та мотиваційному управлінні з боку викладача, структура кожного
модуля сприяє виділенню головного, визначає дозування навчального матеріалу. Інформація
вноситься в структуру модуля цілеспрямовано і послідовно, зорієнтована на логіку вивчення
навчальної дисципліни, яка складається з автономних блоків, що мають свої специфічні функції в
загальній структурі.
Кожний модуль передбачає послідовне оволодіння змістом спецкурсу "Методика викладання
художньої праці в початкових класах", побудований з урахуванням рівнів засвоєння знань, основою
розробки яких є послідовність розвитку розумових процесів: перший рівень – сприймання та
розуміння; другий рівень – відтворення знань; третій рівень – практичне застосування знань;
четвертий рівень – творче використання знань.
Зміст кожного модуля також структурується на основі послідовності навчальних дій. У першому
модулі подано інформацію на рівні узагальнених визначень, про основне поняття певної теми,
встановлено зв'язок між його значущістю для практичної професійної діяльності. Другий модуль
передбачає відпрацювання, закріплення та узагальнення попереднього матеріалу, забезпечує
безпосередній зв'язок теорії з практикою. У третьому модулі відбувається використання теоретичних
та практичних знань у науково-дослідній діяльності.
Кожний модуль включає навчальні теми. Одночасно з визначенням мети кожного з них
визначається підготовленість студентів до роботи на певному етапі пізнання. Показником такої
підготовленості виступають внутрішньопредметні знання, отримані на попередньому етапі вивчення
модуля, або міжпредметні знання, які здобуті при вивченні інших навчальних дисциплін. Визначається значення кожного навчального складника, планується діяльність студентів по засвоєнню
знань.
Теоретичні знання допоможуть диференційовано підійти до розробки і вирішення різноманітних
діагностичних і практичних завдань.
Зміст кожного модуля передбачає вивчення питань методики і технології ознайомлення дітей з
конкретним видом мистецтва та організацією художньо-технічної творчості учнів початкових класів.
Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної
творчості учнів здійснювалося на інформаційно-теоретичному, лабораторно-практичному,
процесуально-діяльнісному, аналітико-корективному та самостійно-творчому етапах. Відповідно до
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кожного етапу визначено цілі, зміст, форми та засоби педагогічної технології підготовки майбутніх
фахівців педагогічного факультетудо організації художньо-технічної творчості молодших школярів.
На інформаційно-теоретичному етапі здійснено підготовку майбутніх учителів початкових
класів до організації художньо-технічної творчості учнів у культурно-освітянському, соціальнопедагогічному та науково-дослідному аспектах. До змісту підготовки включено комплекс психологопедагогічних, художньо-естетичних, методичних, технологічних знань; сукупність практичних умінь
у художньомусприйманні й художньо-технічній діяльності.
В якості засобів запропонованої технології використано навчально-педагогічні ситуації
самопізнання і самовираження через спілкування з викладачами, одногрупниками, проблемні
лекційно-дискусійні заняття, творчі презентації тощо. Ефективною формою методичного управління
визначено читання лекцій за опорними конспектами у вигляді таблиць, схем, текстів, що дає
можливість студентові творчо відтворювати навчальну інформацію. З метою активізації пізнавальної
діяльності студентів на цьому етапі застосовано організація і самоорганізація науково-дослідної
роботи в галузі художньоїта технічної творчості молодших школярів.
Метою лабораторно-практичного етапу було цілеспрямоване формування готовності майбутніх
учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. Основними
завданнями цього етапу є використання знань, вмінь, навичок, прийомів самоосвіти у ході вивчення
як психолого-педагогічних, так і художньо-естетичних дисциплін. Основними формами організації
навчання є практичні заняття, робота в мікрогрупах (3-5 студентів), консультації, забезпечення
студентів алгоритмами виконання творчих завдань, методичні майстерні, тренінги.
Процесуально-діяльнісним етапом передбачено формування системи вмінь, що дозволяють
систематизувати, узагальнювати, свідомо сприймати та відтворювати візуальні образи, застосовувати
асоціативні зв’язки в художньо-технічній творчості, збагатити конструктивне мислення студентів.
Такий етап спрямований на формування готовності майбутніх учителів у процесі педагогічної
шкільної практики, де вони демонструють рівень своєї підготовки. На установчій конференції
ознайомлено студентів зі схемами аналізу уроків, акцентовано увагу на використанні новітніх
особистісно-зорієнтованих технологій навчання під час проведення уроків та позакласних заходів.
Виявлення змін у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів здійснено на
аналітико-корективному етапі, де визначено володіння різними методами аналізу, уміння творчо
мислити, використовувати операції логічного мислення, здійснювати оцінку і самооцінку діяльності.
Основною метою запропонованого етапу є наступне: спрямування студентів на самовдосконалення
отриманих протягом педагогічної практики практичних професійно-педагогічних умінь, навичок;
розширення обсягу психолого-педагогічних, методичних, художньо-естетичних, технологічних знань.
Основними організаційними формами навчального процесу були такі: педагогічна практика, лекція,
лабораторне заняття, індивідуальна, групова самостійна робота, консультації, критеріальноорієнтовні завдання, навчальні конференції, ділові ігри, евристичні бесіди та ін.
На заключному, самостійно-творчому етапі відбувалося оволодіння педагогічною професією у
вигляді всіх сформованих компонентів підготовки майбутніх учителів початкових класів до
організації художньо-технічної творчості учнів. У ході дослідження студентів було залучено до
творчої діяльності Житомирського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
Майбутні вчителі початкових класів мали можливість узяти участь в організації Всеукраїнських
виставок-конкурсів "Початкове технічне моделювання", "Космічні фантазії", "Декоративноприкладне мистецтво", "Великодні писанки" серед учасників-майстрів різних регіонів. Крім того,
майбутні вчителі початкових класів мали можливість відвідувати Державний музей іграшки
Міністерства освіти і науки України (м. Київ) та працювати в ньому. Майбутніми вчителями
початкових класів представлено проекти іграшок з дерева, з глини, соломи, лози, трави, сиру та інших
матеріалів, ляльок з тканини. У ході виконання проекту "майстрами" відображено композиційне
рішення, втілення авторського задуму (емоційне та естетичне враження; оригінальність стилю,
манери, технологію роботи).
Результати самостійної роботи та проекти проведення уроків майбутніх вчителів початкових
класів продемонстровано на лабораторних заняттях, під час виставок творчих робіт, на конкурсах,
турнірах, змаганнях тощо.
Модульне структурування змісту дисципліни сприяє зміні функції педагога від інформаційноконтролюючої до консультативно-координуючої. Змінюються також методи, форми і засоби
навчального процесу, які передбачають перехід від інформаційно-ілюстративного викладання до
проблемно-пошукового.
Важливим етапом у художньо-педагогічній підготовці студентів є не тільки виявлення рівня
засвоєння знань, а й перевірка на вірогідність розробленого змісту спеціальної навчальної дисципліни
та методичного управління, в основу чого покладено функції і види контролю.
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Для об'єктивної оцінки засвоєння модулів ми звернулися до розробки критеріально-орієнтовних
завдань, тестів. Вивчення теоретичних основ організації контролю сприяє врахуванню рефлексії як
ефективного засобу виявлення рівня засвоєння знань та вмінь, педагогічної діагностики,
критеріально-орієнтованого оцінювання змісту навчання, запропонованого студентам для засвоєння.
Отже, технологізація вивчення предмету у 1-4 класах "Трудове навчання: художня і технічна
праця" має бути наслідком технологізації його викладання. Використання інноваційних технологій
навчання мають бути особистим надбанням учителя початкових класів, об’єктом його методичної
роботи. Педагог – це професійний реалізатор, який має запланувати й опрацювати певну технологію,
з урахуванням можливостей класу; сформувати разом із учнями потрібні прийоми і способи
виконання дій, підібрати необхідні засоби навчання.
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Колесник Н.Е. Технология подготовки будущих учителей младших классов
к организации художественно-технического творчества учеников.
В статье представлена технология подготовки будущих учителей начальной школы к организации
художественно-технического творчества учеников; выделены основные этапы ее внедрения:
информационно-теоретический, лабораторно-практический, процессуально-деятельностный,
аналитическо-коррективный, самостоятельно-творческий; рассмотрены понятия "подготовки
будущих учителей младших классов к организации художественно-технического творчества ",
"педагогическая технология".
Kolesnyk N.Ye. Тhe Тechnology the Тraining of the Prospect Elementary School Teachers
in the Organization of the Pupils’ Artistic and Technical Creative Activity.
The article presents the technology of the gradual training of the future elementary school teachers in
organizing the artistic and technical creative activity of the pupils;
certainly the basic stages of technology: informatively-theoretical, laboratory-practical, procesualactive, analytical-corrective and independently-creative; the concept "preparation to organization of
artistically technical creation", "pedagogical technology", are considered.
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ЗМІСТ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ НА ЕТАПІ
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ: ДО ПРОБЛЕМИ ЖАНРОВОЇ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ
У статті розглядається проблема навчання іншомовного писемного мовлення у процесі професійнопедагогічної іншомовної підготовки. Пропонується співвіднести та розширити репертуар жанрів
письмового тексту, які повинні створювати студенти. Виділені методично цінні жанри, що
співвідносяться з рівнями навчання письмовому самовираженню – репродуктивним, евристичним і
креативним.

Навчання іншомовного писемного мовлення традиційно розглядається як інтегральна частина
професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземної мови. Відомо, що в ході реалізації
цього виду продуктивної мовної діяльності активізується робота всіх психофізичних механізмів,
розвивається мислення студентів; тренування в письмовому самовираженні на мові, що вивчається,
сприяє підвищенню рівня розумової активності і, таким чином, стимулює інтелектуальний розвиток.
У сучасних умовах переходу до нової моделі освіти в цілому, а також в умовах змін в
домінантному типі культури навчання іншомовного писемного мовлення (письмовому
самовираженню мовою, що вивчається) стає значно більш важким завданням. Проте, воно зовсім не
знімається з порядку денного. Згідно сучасних освітніх стандартів, майбутні вчителі іноземної мови
повинні упевнено володіти іншомовним писемним мовленням як видом мовленнєвої діяльності.
Мабуть, процес оптимізації навчання іншомовного писемного мовлення (ІПМ) може бути
реалізований різними засобами.
Навчання ІПМ у мовному вузі знаходилося у сфері підвищеної уваги дослідників протягом
декількох останніх десятиріч. Достатньо давно білоруськими методистами відзначений той факт, що
одна з головних труднощів у навчанні ІПМ на етапі вузівської підготовки – це відсутність
цілеспрямованої методики навчання, врахування специфічних завдань конкретного курсу в умовах
двомовності і спадкоємності в навчанні від курсу до курсу [1: 110-111]. Через кілька десятиріч
українські методисти відзначали, що ускладнення, пов'язані з письмовим самовираженням на мові,
що вивчається, є одним з найсерйозніших недоліків мовної підготовки випускників: 60% з них мають
утрудненняв цій сфері [2: 14].
Із загальним розвитком вузівської методики викладання іноземної мови частина проблем навчання
ІПМ була успішно вирішена, проте виникли нові проблеми. У 1990-х рр. розвиток методики навчання
ІПМ гальмувався негативною дією таких чинників, як домінування протягом довгого часу усного
мовлення, відсутність реальної ситуації безпосереднього контакту з носіями мови, міжмовна
інтерференція [3: 31].
Навчання ІПМ за традицією будується на застосуванні вправ різного типу. Як і раніше,
практикується написання творів на різні теми — літературні, педагогічні, суспільно-політичні,
країнознавчі. Студенти мовного факультету ведуть записи під час слухання лекцій і доповідей на
мові, що вивчається, пишуть реферати й анотації. Проте, аналіз сучасних освітніх стандартів і
науково-методичних публікацій вказує на те, що, в цілому, жанрова різноманітність завдань,
спрямованих на розвиток умінь письмового самовираження на мові, що вивчається, невелика. В
основному, у практиці викладання використовуютьсязавдання на написання текстів знайомих жанрів
[4: 23-31].
Більш того, аналіз досвіду викладання показує, що навіть написання письмових робіт знайомого
студентам жанру викликає ряд додаткових труднощів. Вони пов'язані з недостатньою чіткістю
системи навчання ІПМ, розмитістю критеріїв оцінювання якості письмових робіт, а також малою
ефективністю обраних жанрів для вирішення завдань удосконалення комунікативної компетенції
майбутніх учителів.
Можна стверджувати, що проблема розробки ефективної системи навчання ІПМ у ході
професійно-педагогічної іншомовної підготовки поки не знайшла остаточного розв'язання. Однією з
істотних проблем є визначення етапів або рівнів навчання ІПМ, які співвідносяться із рівнями прояву
інтелектуальної активності. Даний розподіл значною мірою умовний, але він дозволяє більш чітко
співвіднести мету навчання на кожному курсі й робить роботу викладачів з навчання ІПМ більш
цілеспрямованою і системною.
У найзагальнішому вигляді виділяють репродуктивний, евристичний і креативний рівні
інтелектуальної активності [5: 45]. Репродуктивний етап охоплює широку сферу розумових дій. Його
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нижня межа характеризується пасивністю, а верхня – інтересом до діяльності, сумлінністю і навіть
напруженістю; проте при цьому відсутні узагальнення, що виходять за рамки засвоєного способу дії.
Евристичний етап характеризується прагненням удосконалити діяльність і ввести нові способи
рішення. Креативний етап характеризується ініціативою в постановці завдань, прагненням до
з'ясування причинних зв'язків, теоретичними узагальненнями. При цьому передбачається повноцінна
реалізація таких якостей мислення, як дивергентність, швидкість, гнучкість і оригінальність,
фантастичність, критичність, рефлексія [5: 45].
Для того, щоб реалізувати завдання навчання на креативному рівні, необхідна наявність певних
умов. На думку В.Н. Дружініна, це є, у першу чергу, відсутність жорсткої регламентації активності, а
також наявність зразку творчої поведінки, створення можливостей для наслідування, соціальне
підкріплення творчої поведінки [6: 219-220]. Очевидно, що в системі іншомовної підготовки у вузі
забезпечити виконання умов, перерахованих вище, зовсім не легко. Відомо, що поведінка, тим більше
мовна в письмовій формі, фіксує такі форми самовираження психіки, які менш жорстко пов'язані з
інтелектом, проте більшою мірою залежать від емоційного стану або від системи ціннісних орієнтацій
особи [7: 317]. Отже, акцент на когнітивні аспекти оволодіння ІПМ недостатній. Необхідно
сформувати в майбутнього вчителя іноземної мови мотивацію до письмового самовираження.
Стосовно навчання ІПМ, можна говорити про те, що на репродуктивному рівні можуть
формуватися й удосконалюватисяосновні автоматизми в області графічного, орфографічного письма
і пунктуації, структурного оформлення писемного мовлення на іноземній мові. Від студента
очікуються уміння описувати явища, пояснювати і обґрунтовувати точку зору, а також доводити,
формулювати визначення. Відповідним чином повинні бути підібрані й завдання з навчання ІПМ. На
евристичному рівні може здійснюватися завершення роботи з оволодіння основами письмового
самовираження. При цьому студент практикує такі розумові дії, як аналіз, синтез, порівняння,
аргументування, узагальнення, систематизація, асоціювання й абстрагування. Даний етап вимагає
постановки завдань більш високого рівня. На креативному рівні необхідно надавати можливості для
більш повної реалізації умінь у ході реального письмового самовираження на іноземній мові, що
вивчається.
На наш погляд, для системної реалізації завдань навчання ІПМ необхідно на кожному з рівнів
уточнити цільову установку і обмежити її, мотивуючи студентів до створення текстів певного жанру.
Для цього репертуар жанрів повинен бути істотно розширений.
Мета даної статті – зробити спробу систематизувати жанри письмового тексту стосовно трьох
вказаних вище рівнів навчання ІПМ. Додатковою метою виступає аналіз досвіду навчання ІПМ
(англійська мова) в умовах молодого регіонального вузу. Даний досвід в значній мірі відображає
найтиповіші труднощі, з якими стикаються викладачі, що організують процес навчання іншомовному
письмовому самовираженню.
Резонно припустити, що згідно принципу автентичності в навчанні ІПМ (англійська мова)
доцільно використовувати в якості завдань жанри, що існують у практиці письмового спілкування
носіїв мови. Ми провели аналіз тлумачних словників, який дозволив виділити 51 термін, що визначає
специфічний жанр "авторського письмового тексту". Кожний з них може розглядатися як
потенційний кінцевий продукт на певному етапі навчання ІПМ (див. нижче).
Narration
Remark
Summary
Epitome
Abridgement
Conspectus
Note
Rendition
Survey
Essay
Abstract
Contraction
Outline
Report
Syllabus
Exposition
Account
Cor
Paper
Resume
Synopsis
Extract
Annotation
Criticism
Piece
Review
Theme
Gist
Article
Critique
Revision
Treatise
Gloss
Pith
Commentary
Description
Substance
Point
Compendium
Digest
Letter
Precis
Statement
Dissertation
Memo
Composition
Study
Epistle
Minute
Record
Condensation
Розмаїття специфічних жанрів відкриває широкі можливості для організації навчання ІПМ на
початку творчого підходу. Впровадження нових жанрів може означати, що рівень автентичності
процесу навчання буде значно вищим. Наприклад, відомо, що такі терміни, як abridgement, conspectus,
epitome, precis, syllabus звичайно перекладаються на російську мову однаково – "конспект". Проте, всі
ці слова позначають різні види конспективних записів. Порівняймо:
аbridgement – а shortened form, condensed version, especially а book or long article;
conspectus – а short summary or outline а subject, resume, digest;
epitome – а condensed асcount, summary. It contains most important роints а literary work;
precis – а concise or abridged statement, abstract, summary;
syllabus – а brief statement main роint, as а speech, а book or а course study.
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Тим часом, у російській мові немає термінології, що більш точно визначає подібні жанри
письмового тексту.
Можна погодитися із тим, що різномаїття жанрів викликає утруднення. Навряд чи реалістично
чекати, що всі перераховані жанри можуть бути з однаковим успіхом використані в навчанні ІПМ.
Тому виникає власне методична проблема доцільного відбору текстів того чи іншого жанру як зразку
кінцевого продукту навчання ІПМ. По критерію завершеності і цілісності письмового твору можна
виділити методично цінні жанри письмового тексту. Створення таких текстів можливе в ході
аудиторної роботи. На нашу думку, до методично цінних жанрів письмового тексту можна віднести
наступні (див. нижче).
Gist
Abridgement
Gloss
Abstract
Letter
Annotation
Memo
Article
Narration
Commentary
Note
Composition
Precis
Critique
Rendition
Description
Report
Digest
Resume
Epistle
Review
Essay
Summary
Exposition
Виділені нами жанри письмового тексту характеризуються різним ступенем творчої переробки
фактичного матеріалу. Мабуть, стосовно завдань навчання ІПМ на кожному з рівнів можна умовно
розділити їх на три групи.
Репродуктивнийрівень
Евристичний рівень
Креативний рівень

description exposition gloss narration
precis rendition report resume
abridgement abstract annotation commentary
critique digest gist letter review summary
article composition epistle essay memo note

Досвід точкового впровадження текстів різного жанру в процес професійно-педагогічної
іншомовної підготовки на факультеті іноземних мов молодого регіонального вузу (1999 – 2003 рр.)
показав, що студенти не в змозі вирішити комунікативну задачу без спеціальної підготовки. Як один з
основних вибраний жанр есе.
У 1999 – 2000 рр. в ході викладання дисципліни "Література Великобританії і США" студентам
пропонувалося написати есе на кожну з вивчених тим з метою загальної оцінки готовності до
виконання письмових робіт на креативному рівні. При цьому ніяких спеціальних рекомендацій з
написання не давалося. У результаті отримано 111 письмових творів, які проаналізовані на предмет
відповідності своєму жанровому визначенню. З отриманих у ході навчання 111 есе тільки 54 тексти
передували заголовком, що складає трохи менше половини робіт. Більш того, 17 з 54 заголовків
носили репродуктивний характер.
Змістовний аналіз текстів есе показав, що в роботах домінують оцінні кліше типу I think
(використано 21 разів), to my mind (9), it seems to me (8), тобто найпоширеніші і по суті близькі до
нейтральних. У більшості випадків оцінні думки розташовуються на початку фрази, що відображає
автоматизм у використовуванні подібних думок в усній формі мови. Проте в письмовому
самовираженні такі думки повинні використовуватисяз більшою мірою різноманітності.
Ці та інші спостереження дозволили нам виробити певні рекомендації з навчання письмовому
самовираженню у формі есе. На наступному етапі навчання ми ввели ряд обмежувальних параметрів,
таких як: регламентація об'єму; обов'язкова переробка першого варіанту в цілях його поліпшення;
фрагментарне коментування викладачем; використання узагальнених тим есе; взаємне рецензування
робіт студентами.
У 2000-2001 рр. було проведене навчання з метою виявлення ступеня розвитку здібності до
допрацювання письмового твору. Протягом навчального року в ході викладання дисципліни
"Література Великобританії і США" студентам було запропоновано 12 тем есе з англійської і
американської літератури. У ході роботи отримано 178 перших варіантів письмових творів і 178
допрацьованих варіантів есе. Серед наших завдань аналіз аналіз стратегій, обраних студентами
мовного факультету при допрацюванні власних письмових творів. Формальним стимулом до
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переробки того або іншого фрагменту тексту виступала наявність граматичної, лексичної,
синтаксичної або смислової помилки. Тип помилки не диференціювався.
У результаті виявлено п'ять основних стратегій допрацювання: 1) ігнорування вказівки викладача
на помилку в письмовому тексті; 2) невірне виправлення вказаної помилки; 3) навмисне опущення
словосполучення (пропозиції) в переробленому варіанті; 4) вірне виправлення вказаної помилки;
5) "творча переробка" фрагмента, що містить помилку (на рівні пропозиції). У процентному
співвідношенні отримана наступна картина. У 6% випадків студенти ігнорували вказівки викладача
на помилку в письмовому тексті; в 5% – виправили помилки невірно; в 14% випадків проведено
навмисне опущення словосполучення (пропозиції) в переробленому варіанті; в 49% випадків вказана
помилка виправлена правильно; в 26% випадків мала місце "творча переробка" фрагмента, що містить
помилку.
У найзагальнішому вигляді результати аналізу продуктів ІПМ (у жанрі есе) дозволили зробити
висновок про те, що навчання ІПМ необхідно вести з використанням більшої різноманітності жанрів
письмових текстів, оскільки у студентів часто відсутнє ясне уявлення про відмінності між ними.
Каталог жанрів письмових творів, запропонований авторами, є спробою розширення можливостей
навчання письмовому самовираженню. У перспективі можна чекати, що в навчальних посібниках з
навчання усного та писемного мовлення англійською з'явиться більша кількість завдань, спрямованих
на створення текстів вказаних нами жанрів.
Досвід організації навчання ІПМ "у скрутних умовах" (недостатня навчально-методична база
молодої освітньої установи, брак кваліфікованих педагогічних кадрів у регіональному вузі) показує,
що на більш високих рівнях у навчанні ІПМ необхідно використовувати обов'язкову самостійну
переробку продуктів письмового самовираження. Дотримання цієї умови дозволить більш ефективно
вирішувати задачу навчання ІПМ, особливо на креативному рівні.
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Маслов Ю.В., Баженова И.В. Содержание обучения иноязычной письменной речи на этапе
профессионализации: к проблеме жанровой систематизации заданий.
В статье рассматривается проблема обучения письменной иноязычной речи в процессе
профессионально-педагогической иноязычной подготовки. Предлагается соотнести расширить
репертуар жанров письменного текста, которые должны создавать студенты. Выделены
методически ценные жанры, соотнесенные с уровнями обучения письменному
самовыражению – репродуктивным, эвристическим и креативным.
Maslov. Y.V ., Bazhenova, I.V . Content Writing Course inа Foreign Language for Pre-Service Teachers:
Problem Text Genres' Systematization.
Article considers the problem of teaching writing in а foreign language organized during pre-service foreign
language teachers' training. Idea is to introduce а greater variety genres texts which students are
encouraged to produce. More 'methodologically valuable' genres are determined and catalogued асcording
to levels teaching written self-expression in а foreign language.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У РЕЖИМІ ПІДТРИМКИ
ПР АКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
У даній статті розглядаються методологічні підходи до впровадження інформаційнокомунікаційних засобів в процесі графічної підготовки студентів вищих технічних навчальних
закладів. Які спрямовані не тільки на розвиток графічних умінь і навичок студентів, але і їх творчих
здібностей, формування знань, умінь і навичок, необхідних для самостійного пізнання нових питань
теорії і практики професійної діяльності.
Структурні зміни в народному господарстві спричиняють зростання попиту роботодавців на
фахівців зі сформованими вміннями використовувати інформаційні технології у вирішенні
професійних завдань. Отже, відповідно до вимог сьогодення, якість підготовки технічних фахівців
значною мірою залежить від інтенсифікації та оптимізації навчального процесу на основі
ефективного використання класичних та активного впровадження нових інформаційнокомунікаційних засобів навчання.
Таким чином, подальший розвиток промислового сектору України у ХХІ ст. передусім залежить
від наявності високопрофесійного кадрового потенціалу. Саме завдяки йому можливе впровадження
й використання новітніх технологій та випуск конкурентоспроможної, не лише на національному
рівні, продукції.
Останнім часом проведено багато наукових досліджень з проблем упровадження нових
інформаційних технологій до навчального процесу, серед яких слід відзначити дослідження
О.М. Алексєєва,
О.Г. Глазунової,
М.І. Жалдака,
Г.О. Козлакової,
В.Є. Михайленко,
Н.Т. Тверезовської, М.Ф. Юсупової та інших [1; 2; 3; 3; 4; 5; 6; 7]. Але поза увагою залишаються
питання розроблення і застосування програмних засобів у процесі повідомлення теоретичного курсу
дисципліни, при проведенні практичних занять, самопідготовки тощо. Зокрема, однією з найбільш
важливих умов забезпечення повноти та правильності сприйняття, осмислення, усвідомлення
навчальної інформації є максимально повна реалізація принципу наочності.
Говорячи про впровадження інформаційно-комунікаційних засобів навчання, треба виходити з
мети виховання і навчання сучасної людини в широкому розумінні. Хибною є думка, що головне в
навчанні – оволодіти якомога більшою сумою знань. Проте, виходячи з цього, науково-педагогічні
працівники традиційно бачать свою місію в інформуванні студентів про ті чи інші знання в межах
певної теми. Однак аналіз результатів такої діяльності не підтверджує здійснення висунутих намірів.
Випускник вищого навчального закладу володіє порівняно невеликою сумою знань від загального
масиву інформації, яку сприймає під час навчання. В умовах науково-технічного прогресу,
інформаційного буму марно прагнути засвоїти цей масив, по-перше, світовий обсяг інформації
подвоюється через кожні 5-6 років, отримані раніше знання застарівають. По-друге, кількість нової
інформації навіть в межах однієї дисципліни стрімко зростає. Тому вчені, викладачі вищих
навчальних закладів об’єктивно не можуть встигнути за великим потоком наукової інформації зі
свого фаху.
У сі ці зміни спостерігаються і при навчанні графічних дисциплін. Виникає наступне запитання: як
навчати? Так, щоб повідомляти студентам якомога більше інформації.
Проведене дослідження сучасних методів, прийомів і засобів навчання дає підстави зробити
висновок, що вони характеризуються великим арсеналом дидактичних одиниць. Тому, педагогам
треба добре знати теоретичні засади розмаїття методів навчання, володіти майстерністю, щоб творчо
втілювати надбання педагогічної теорії і практики в практичну діяльність.
Оскільки педагогіка – наука і мистецтво одночасно, то й підхід до практичного впровадження
інформаційно-комунікаційних засобів повинен ґрунтуватись на творчості педагога, з одного боку, і
відповідати принципу системності – з іншого. По-перше, в методах навчання важливо бачити те, що
вони є способом руху пізнавальної діяльності студентів; визначають логічний шлях оволодіння
знаннями, уміннями і навичками; відіграють роль інструменту обміну інформації між учасниками
навчального процесу; регулюють пізнавальну діяльність студентів; сприяють стимуляції учіння; є
способом аналізу й оцінювання навчальної діяльності. По-друге, необхідно забезпечувати системність
у підході до вибору тих чи інших методів, глибоко розуміючи при цьому внутрішні зв’язки і
взаємозалежність між ними.
© Райковська Г.О., 2009
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Отже, методи навчання не можна сприймати і використовувати універсально як рецепт
розв’язання навчальних завдань, оскільки важливий не метод сам по собі, а закладена в ньому ідея.
Тому лише майстерність педагога, який спирається на наукові засади може забезпечити оптимальний
підхід до використання інформаційно-комунікаційних засобів з метою підвищення ефективності як
научіння, так і учіння.
Утім, процес сприйняття – це активний, цілеспрямований процес, він відображає в нашій
свідомості предмети, ситуації, події та їх стосунки. На початковому етапі пізнання діє не тільки
відчуття як окремий компонент пізнання, але і сприйняття предмета в цілому.
У той же час, слухати, конспектуватилекції, виконувати графічні роботи, індивідуальні завдання,
проходити поточну атестацію чи складати заліки, іспити – все це багато в чому нові й незвичайні
аспекти навчальної діяльності вчорашніх учнів загальноосвітньої школи. Таким чином, на
початковому етапі навчання викладач повинен, по-перше, допомогти студентам здолати ці труднощі,
адаптуватися до незвичних форм, методів і видів навчальної роботи. І це має здійснюватись як на
окремих заняттях, так і в процесі читання лекцій. По-друге, варто дотримуватись спеціальної
методики читання лекції для студентів-першокурсників, навчаючи студентів прийомів слухання та
запису її змісту. Так як, на відміну від викладача, студенти не завжди чітко усвідомлюють, що під час
лекції вони повинні вирішувати поставленні завдання, які обумовлені навчальним матеріалом. І
спостерігається те, що студенти механічно записують інформацію, не вдумуючись у зміст матеріалу,
який повідомляє лектор. Ними володіє одна думка: головне записати та встигнути перекреслити з
дошки приклади креслеників, а вже потім розібратись. Таким чином, викладач повинен допомогти
студентовіусвідомити поставлені завдання. До складу цих завдань ми відносимо:
створення внутрішньої установки на слухання лекції;
розуміння змісту, креслеників у відповідності з навчальним матеріалом, який
повідомляється в даний момент;
збереження в пам’яті навчального матеріалу.
З огляду на вище сказане зупинимось на методології лекційного заняття. Проте, вибір методів
навчання графічних дисциплін (зокрема, читання лекції) обумовлено метою процесу навчання –
спрямованість не тільки на розвиток графічних умінь і навичок студентів, але й їх творчих здібностей,
формування знань, умінь і навичок, необхідних для самостійного пізнання нових питань теорії,
вирішення завдань у різних виробничих ситуаціях. У се це вказує на те, що викладачеві важливо
визначитись у тому, коли, в яких випадках і чому краще використовуватиодин метод, коли – інший,
як вони узгоджуються з конкретною метою навчання, а також із іншими елементами методичної
системи (змістом, засобами, організаційними формами навчання), у якому співвідношенні повинні
виступати вони в процесі навчання.
Сучасний етап характеризується застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій
навчання, використанням комп’ютера не епізодично, а систематично – з першого до останнього
заняття (лекції, практичні заняття, контроль знань, самопідготовка тощо). І основна проблема, яка тут
виникає, – це розроблення методики комп’ютеризації навчального курсу. На нашу думку, сьогодні
можливі два варіанти:
перший – це повна перебудова і орієнтація на створення нових комп’ютеризованих
курсів;
другий – реалізація методики з частковою комп’ютерною підтримкою.
Проведене дослідження дає підстави констатувати, що на кожному етапі процесу навчання можна
ефективно використовуватизасоби інформаційно-комунікаційних технологій.
Як уже згадувалося, навчальний процес може бути забезпечений цілою гамою технічних засобів,
які мають різні технічні характеристики, різну ефективність впливу на аудиторію, різні методики
застосування. Проте, вплив інформаційно-комунікаційних засобів на процес пізнання залежить від
обраної моделі навчання та методичного викладу матеріалу. З точки зору інформаційного впливу
викладача на студента, можна виділити наступні моделі навчання (рис. 1).
Перші дві моделі є, певною мірою, класичними і широко застосовуються в сучасній практиці
викладання. Продуктивність праці викладача і студентів визначається в них лише вербальною
формою подачі інформації і не може бути високою. Третя модель характеризується широким
застосуванням технічних засобів навчання (ТЗН), які не об’єднуються в комплексну систему
інформаційного впливу на слухача. Таку модель навчання також можна віднести до класичної. У ній
роль викладача зводиться до традиційних функцій наставника.
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Рис. 1. Традиційні моделі навчання
У той же час, модель заняття з комплексним інформаційним впливом стала можливою з
впровадженням у навчальний процес інформаційно-комунікаційних засобів. Таким чином, мова йде
про нову модель системи передачі-отримання знань, основаної на відміну від систем традиційних, на
зовсім інших психологічних і педагогічних аспектах.
Викладач стає не наставником, а навігатором у світі інформації, що передбачає набагато більшу
самостійність студентів у пошуках і засвоєнні нових знань. У результаті, досягається високий рівень
інтенсифікації навчального процесу.
Робота студентів безпосередньо на лекції і над лекцією, як вже зазначалось, потребує значних
зусиль. У спішне сприймання лекції потребує психічного напруження – уваги, уяви, логічного
мислення, пам’яті. Таким чином, узагальнюючи необхідно відмітити, що основні вимоги, пов’язані з
лекційною формою навчання, такі: уміти не лише слухати, а й сприймати, усвідомлювати зміст
лекції; систематизувати одержані знання в конспектах; уміти творчо осмислювати матеріал лекції у
процесі самостійної роботи.
Отже, проведене дослідження дає підстави констатувати, що лекція-презентація сприятиме
мобілізації психічного потенціалу студентів. Уміння правильно вести конспект лекцій у студентів
формуються поступово.
Звичайно, першокурсники намагаються повністю, слово в слово, вести записи лекцій. Така спроба,
як правило, не має успіху, виявляється невдалою: повністю записати лекцію не вдається, студент
швидко стомлюється, а головне – у нього не задіяне активне мислення, немає аналізу і синтезу змісту
лекції. Щодо лекції-презентації, то вона вчить вибирати головне, систематизувати свої записи і
пізніше при підготовці до практичних занять чи підсумкового контролю дає можливість відновити
зміст лекційного матеріалу. Зокрема, цьому сприяє сама структура лекції-презентації. Так як, лекціяпрезентація (документ Power Point) являє собою набір сторінок, які називаються слайдами. Кожен
слайд має номер, що привласнюється за замовчуванням у залежності від його місця. Нумерація
слайдів автоматична, послідовна і лінійна. Це дає змогу здійснювати своєрідну "фільтрацію"
навчального матеріалу. І тут відбувається два процеси: відокремлення другорядного від головного,
узагальнення і систематизація змісту лекції.
У той же час, вилучення, вставка, переміщення чи приховування слайдів не порушують лінійної
структури презентації. Зокрема, під час підготовки до лекції ми можемо змінювати інформацію,
вилучати застарілу, додавати нову.
Проведене дослідження та великий педагогічний досвід дає підстави констатувати, що за
традиційною методикою навчання, використання ТЗН в організаційно-вступній частині заняття є
дієвим засобом щодо підготовки аудиторії до сприйняття складного матеріалу, загострення уваги на
актуальності розглядуваних питань, тобто формуванні мотивації глибокого вивчення теми. На цьому
етапі доцільно показувати слайди із зазначеною темою і переліком питань, для вивчення (рис. 2).
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Вікно з слайдами лекціїпрезентації

Рис. 2. Фрагмент лекції-презентації – слайд № 2
Таким чином, засоби, що використовуються під час лекції-презентації, дозволяють викликати у
студентів мотиви, потреби в оволодінні знаннями, і є ефективним засобом пояснення мети навчання.
Зокрема, мотивація з демонстрацією матеріалів із кінцевими результатами застосування знань, яку
ми пропонуємо, найбільш ефективна (рис. 3).
В.А. Рач у своїх дослідженнях зазначає, що близько 80% людей зазнають сильного дискомфорту,
якщо в їх свідомості створено незавершений образ (є ілюстрація – немає пояснення). Таким чином,
наочність створює пізнавальну потребу, а вербальна інформація, пропонуючи відповідь, "створює
завершеність образу" [8].

Рис. 3. Мотиваційний компонент лекції-презентації
Другий етап – повідомлення знань, під час якого відбувається виклад основної частини
навчального матеріалу з візуальним супроводженням, що дозволяє порції навчального матеріалу
подавати у цілісному, завершеному вигляді. На лекції недоцільно звертатись до детальних пояснень
другорядних понять.
Як вже зазначалось вище, ефективному застосуванню ІКЗ передує ретельна підготовка. Вона
передбачає підбір та виготовлення дидактичних матеріалів, визначення та підготовку умов
демонстрації, аналіз і вибір методичних прийомів та послідовності застосування. У робочому плані
викладача це відображається відповідними помітками.
У переважній більшості випадків дидактичні матеріали не є вичерпним джерелом інформації і
потребують пояснень викладача.
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Необхідно відмітити, що застосування ІКЗ у процесі викладу нового матеріалу дозволяє
використовуватиінформацію як зорову опору, що допомагає найбільш повно засвоювати навчальний
матеріал. Важливо, щоб демонстрація дидактичних матеріалів органічно поєднувалась з їх
поясненням, щоб вона стала наочним аргументом слів викладача. Застосування ІКЗ може
здійснюватись також з метою актуалізації опорних знань та мотиваційно-пізнавальної діяльності.
Безперечно, можливо, і навіть доцільно, поєднувати на одному занятті декілька методичних прийомів
використання ІКЗ. У цьому випадку надзвичайно посилюється ефект переключення уваги,
підвищується продуктивність розумової праці і викладача, і студентів.
Незалежно від обраної методики застосування ІКЗ у навчальній діяльності необхідно враховувати:
1) графічна інформація не є самодостатнім джерелом інформації, і для повного її засвоєння
потрібні пояснення викладача;
2) під час підготовки до лекції необхідно чітко визначити послідовність демонстрації
графічної, текстової інформації та розробити необхідні коментарії;
3) для сприйняття будь-якого, навіть найпростішого зображення потрібен час. Тому після
проектування кожного графічного слайда перед початком пояснення, викладач повинен зробити
паузу;
4) зображення на екрані повинно з’являтись лише в той момент, коли воно необхідне.
Також важливим фактором при підготовці ІКЗ є вдало підібрана кольорова гама. При
використанні кольорів слід максимально близько дотримуватись природного кольору об’єкта, що
демонструється, – це забезпечить правильну уяву слухачів про предмет.
У той же час, дозована структура опрацювання навчального матеріалу передбачає, що зміст
розділу навчальної дисципліни, який має вивчатись за допомогою конспекту лекцій-презентацій,
повинен бути розділений на логічно завершені частини. Отже, навчальний матеріал під час
підготовки компонується на відносно незалежні дози, за кожною темою, та які можуть виноситися на
традиційний іспит або залік у вигляді окремого питання. При цьому чітко визначається завдання
пізнавальної діяльності у кожній дозі, тобто – які саме знання, вміння чи навички має опанувати
студент у результаті проходженняданого кроку (рис. 4).
Таким чином, наступний етап передбачає закріплення та удосконалення знань – самостійна
робота. І першим кроком із досягнення результату є повторення навчального матеріалу, засвоєного
під час лекції, та ознайомлення з більш детальним поясненням окремих понять, явищ, процесів, яке
здійснюється за допомогою ІКЗ.

Рис. 4. Слайд із завданням для самопідготовки з даної теми (дози)
Проведений аналіз дозволяє сформулювати наступні висновки та пропозиції: по-перше, в наслідок
використання в навчальній діяльності інформаційно-комунікаційних засобів зміщуються акценти
навчання, з пасивного запам’ятовування знань вони переносяться на творче усвідомлення інформації,
формуються уміння і навички професійної діяльності; по-друге, одним з факторів, котрий стимулює
студентів роботу студентів над навчальною літературою, є розвиток в їх свідомості інтересу до
дисципліни. Важливу роль при вирішення цих завдань відіграють інформаційно-комунікаційні засоби
з конкретної дисципліни.
Разом з тим слід зазначити, що ще залишається багато проблем зі створення і запровадження
інформаційно-комунікаційних засобів до навчальної діяльності і ці питання необхідно вирішувати.
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Райковская Г.А. Методические подходы к внедрению информационно-коммуникационных
средств в режиме практической деятельности студентов.
В данной статье рассматриваются методологические подходы внедрения информационнокоммуникационных средств в процессе графической подготовки студентов высших технических
учебных заведений, которые направлены не только на развитие графических умений и навыков
студентов, а также их творческих способностей, формированию знаний, умений и навыков
необходимых для самостоятельного познания новых вопросов теории и практики профессиональной
деятельности.
Raykovskaya H.A. The Methodological Approaches for Inserting the Information and Communicative
Means into the Process of Practical Students Activity.
This article describes the methodological approaches for inserting the information and communicative
means into the process of graphic training of students of higher technical educational establishments. These
approaches are directed not only on the development of graphic skills and knowledge of students and also to
their artistic skills, knowledge, abilities and skills formation, needful for the independent cognition for new
materials of theoretical and practical professional activity.
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СТРУКТУР А ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В
ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
У статті проаналізовано складові інформаційної компетенції вчителя іноземної мови та виділено
специфіку видів педагогічної діяльності в умовах інформатизації. Зокрема, окреслено деякі шляхи
інтеграції ІКТ до професійної підготовки фахівців у сфері мовної педагогічної освіти, а також
проілюстровано прикладами принципи відбору змісту навчання студентів.
Перехід сучасного суспільства до постіндустріального етапу розвитку трансформує його в
інформаційне, метою якого є обмін інформацією та мудрістю поколінь для забезпечення розвитку як
окремої особистості, так і людської спільноти в цілому. За таких умов людина, що оволоділа
принципами управління комп’ютерною технікою, перетворюється на універсального фахівця,
здатного працювати в різних галузях суспільного життя і забезпечувати ефективні результати у
професійній діяльності. Тому одним із основних завдань, що стоять перед системою освіти, є
формування основ інформаційної компетенції майбутнього фахівця, що визнається провідним
фактором освітньої політики інформаційного суспільства [1: 8].
Серед учених, які досліджують питання фахової підготовки вчителя, переважає розуміння, що
інформаційна компетенція вчителя є однією з найголовніших складових його професійної
компетентності (О.М. Шиян, Н.В. Гез, В.П. Лозова та ін.). На думку Л.І. Морської,
структуроутворюючими компонентами інформаційної компетенції вчителя іноземної мови
вважаються такі:
1) технологічний, тобто вміння використовуватизасоби сучасних інформаційних технологій;
2) експертний, а саме вміння критично оцінювати інтелектуальний і соціальний потенціал
інформаційних технологій;
3) організаційно-методичний, до якого відносяться вміння, пов’язані з упровадженням
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в навчальний процес на різних етапах проведення
уроку в рамках визначених моделей навчання;
4) проектувальний, тобто знання й уміння з розробки педагогічних програмних засобів;
5) пошуково-дослідницький, який передбачає уміння знаходити, відбирати, організовувати,
подавати інформацію;
6) інноваційний, який розуміється як уміння постійно пристосовуватися до інновацій у сфері ІКТ,
оцінювати їх та використовувати[1: 34-35].
З іншого боку, інформаційна компетенція вчителя іноземних мов повинна бути не ізольованим
елементом, а базовим для інтегрованої підготовки до використання ІКТ у педагогічній діяльності
зазначеної категорії педагогів.
Метою статті є аналіз структури педагогічної діяльності сучасного вчителя іноземних мов та
окреслення деяких шляхів інтеграції до неї ІКТ в умовах інформатизації освіти.
Згідно з визначенням Р.О. Іващенко, інтеграція – це зовсім не розчинення одного предмета в
іншому, не механічне поєднання знань різних дисциплін, а значно глибше (при збереженні відносної
самостійності предметів) їхнє взаємопроникнення та взаємозбагачення, що веде до укруплення та
концентрації знань, розширення їхніх евристичних і пізнавальних можливостей [2: 41]. Широке
застосування засобів ІКТ у процесі навчання уможливлює якісну зміну традиційних способів
реалізації педагогічної діяльності вчителя іноземної мови (ІМ).
Педагогічна діяльність є особливим видом соціальної діяльності, спрямованої на передачу від
старших поколінь молодшим накопичених людством культури і досвіду, створення умов для їх
особистісного розвитку і підготовку до виконання певних соціальних ролей у суспільстві [1: 428].
Розглядаючи зміст поняття "педагогічна діяльність", а також виходячи з проведеного аналізу
сучасних тенденцій у сфері мовної педагогічної освіти в Україні та за кордоном, наведемо ті
взаємозумовлені фактори, які найбільш впливають на структуру педагогічної діяльності сучасного
вчителя ІМ:
1. Перехід соціальної пам’яті на електронні носії, внаслідок чого виникає необхідність
реструктуризації змісту освіти та зростання вимог до суб’єкта педагогічної діяльності у зв’язку з
їх більшою інноваційністю; відбуваються якісні зміни навчально-пізнавальної діяльності учнів,
пов’язані з використанням ІКТ як знаряддя пізнавальної діяльності; суттєво змінюється система
"вчитель-учень-сукупний об’єкт педагогічної діяльності" у контексті подальшої демократизації
сфери освіти.
2. Розвиток системи неперервної освіти і формування у кожного індивіда здатності до самоосвіти.
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3.

Використання засобів ІКТ як інструмента педагогічної діяльності, здатного підвищити
ефективність організації пізнавальної діяльності учнів [2: 47-48].
У структурі педагогічної діяльності вчителя ІМ в умовах інформаційного суспільства вчені
виділяють такі види діяльності: інформаційно-орієнтаційна, моделююча, мобілізаційна, трансляційна,
контрольно-оціночна, аналітична [2: 50].
Інформаційно-орієнтаційна діяльність учителя ІМ передбачає пошук і обробку інформації,
необхідної для реалізації цілей педагогічної діяльності. Ця інформація не є однорідною і містить у
тому числі орієнтовну інформацію, яка надходить зовні. Фактичним результатом інформаційноорієнтаційної діяльності вважають когнітивну концептуальну модель наступних дій педагога, яка
вибудовуєтьсяна основі прогнозів щодо тенденцій у розвитку учнів, власно педагогічного процесу [2:
56].
В умовах переходу соціальної пам’яті на електронні носії відбувається суттєва трансформація
інформаційно-орієнтаційної діяльності вчителя ІМ, яка насамперед пов’язана з необхідністю
оволодіння кожним педагогом новими алгоритмами пізнавальної діяльності. Володіння текстовим
редактором, знання принципів функціонування систем управління базами даних, навички роботи в
комп’ютерних мережах стають невід’ємними компонентом функціональної грамотності педагога.
Наприклад, тільки вирішення завдань інформаційно-методичного забезпечення і управління
навчальним процесом на базі ІКТ вимагає від учителя ІМ вмінь користування такими розміщеними на
електронних носіях методичними матеріалами, як: а) набори комунікативних завдань, проблемних
ситуацій, сценаріїв ділових ігор, тестів; б) методичні рекомендації щодо організації навчального
процесу з використанням навчально-методичної літератури, програмних педагогічних засобів
навчання; методичні розробки з окремих тем навчальних курсів, у тому числі проблемно-тематичні
конспекти, інформаційно-довідкові матеріали з навчального предмету "Іноземна мова"; г) банк
імітаційних моделей, текстів для аудіювання та читання; д) нормативно-методичні та законотворчі
документи системи освіти; е) анотовані каталоги науково-педагогічної, художньої, науковопопулярної та публіцистичної літератури.
Моделююча (проектувальна) діяльність учителя ІМ може розглядатися як побудова
інформаційних моделей навчального процесу, алгоритмів педагогічної діяльності. Планування
навчального процесу передбачає окреслення кола завдань кожного етапу педагогічної діяльності, а
відбір змісту, форм, методів і засобів педагогічного процесу для окремого уроку, системи занять,
навчального курсу; проектування індивідуальної роботи з учнями, розробку системи прийомів
стимулювання активності учнів. При такому підході у процесі навчання з широким використанням
ІКТ головним чином завданням стає оптимальний розподіл різних функцій засобів навчання,
виходячи з педагогічної доцільності їх застосування.
Мобілізаційна діяльність учителя ІМ визначається як формування пізнавальної активності учнів;
встановлення відносин комунікативного партнерства між всіма учасниками педагогічного процесу;
створення необхідного клімату; забезпечення задоволення учнів від навчально-пізнавальної
діяльності. Використання потенціалу ІКТ для подання та опрацювання навчальної інформації
уможливлює врахування індивідуальних особливостей учнів, збільшення часу, який учитель може
використовувати для здійснення безпосереднього або опосередкованого комп’ютером спілкування з
дітьми під час уроку, оволодіння учнями новими видами комунікації іноземною мовою у мережі
Інтернет (електронні щоденники, подкасти, форуми, чати тощо).
Трансляційна діяльність учителя ІМ охоплює проблематику трансляції соціального досвіду і
засвоєння його учнями. Лейтмотивом наукових робіт, в яких розглядалися питання автоматизації
трансляційної діяльності вчителя, можуть бути численні висловлювання про вірогідну заміну вчителя
комп’ютером у його ролі транслятора інформації. Частково погоджуючись з цією думкою, ми
наголошуємо, що прерогативою вчителя залишається відповідь на питання про те, як знайти і для
чого. Отже, саме передавання технологій пізнавальної діяльності (у тому числі й з використанням
ІКТ), яке принципово неможливо здійснити поза процесом особистого спілкування, залишається
провідною функцією вчителя ІМ у ході трансляційної діяльності в умовах інформаційного
суспільства. Оптимальний розподіл ретрансляційних функцій між ІКТ і вчителем, на нашу думку,
може бути досягнутий шляхом одночасного застосування ІКТ для трансляції фактографічної
навчальної інформації з використанням їх інтерактивних можливостей поряд з ретрансляцією
вчителем ІМ технологій пізнавальної діяльності у різних видах комунікації.
Контрольно-оціночна діяльність учителя ІМ включає оцінку ефективності процесу трансляції
соціального досвіду; вивчення наявних здібностей учнів, рівнів їх психічного розвитку. Незважаючи
на те, що проблема контролю у навчанні, на думку низки дослідників, належить до найбільш
розроблених у дидактиці, слід констатувати, що в умовах застосування ІКТ вона ще очікує свого
вирішення на базі розробки принципово нових алгоритмів контрольно-оціночної діяльності з
широким використанням методів математичної статистики. У контексті викладання ІМ можна
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прогнозувати зростання складності контрольно-оціночної діяльності вчителя при організації
колективної навчально-пізнавальної та комунікативної діяльності, оскільки виокремлення та
адекватна оцінка індивідуального внеску кожного учня в кінцевий результат уявляється досить
складним завданням.
Аналітична діяльність учителя ІМ передбачає теоретичний аналіз практичної діяльності з метою
її можливого коректування під час наступного педагогічного циклу. Серед головних напрямків
аналітичної діяльності виділяють два: аналіз та інтерпретація результатів контрольно-оціночної
діяльності вчителя; самоаналіз суб’єкта педагогічної діяльності [4: 69]. Застосування засобів ІКТ у
рамках аналітичної діяльності вчителя ІМ поки що обмежується первинною статистичною обробкою
результатів контрольно-оціночної діяльності. Прогрес у цій сфері напряму пов’язаний з можливими
досягненнями психології та педагогіки.
Проектуючи зміст педагогічної діяльності майбутнього вчителя ІМ щодо вдосконалення та
розвитку його інформатизаційної компетенції та набуття досвіду педагогічної діяльності з
використанням ІКТ, американські дослідники враховують такі принципи відбору змісту навчання:
1) принцип двонаправленості навчального процесу, який передбачає відмову від
односпрямованого потоку інформації від викладача до студентів та надання переваги обміну
інформацією в академічному середовищі;
2) принцип активної участі студентів у навчальному процесі;
3) принцип співпраці на різних рівнях (викладач+студент, студент+студент, студент+вчитель
тощо).
4) принцип інтегрованого міждисциплінарного навчання [5: 231].
Відповідно до згаданих вище принципів, наведемо з зарубіжного досвіду зразки змісту підготовки
майбутніх учителів іноземних мов до застосування ІКТ у педагогічній діяльності з використанням
таких методів навчання, як опосередкована комп’ютером комунікація і вебфоліо. Вибір таких методів
зумовлений нашим переконанням (на основі практичного досвіду) у тому, що значну увагу на етапі
розвитку інформаційної компетенції майбутніх учителів іноземних мов потрібно приділяти
інтерактивному формуванню професійно-значущих умінь на основі активної взаємодії із засобами
ІКТ. Розглянемо детальніше застосування запропонованих методів.
Опосередкована комп’ютером комунікація (computer-mediated communication). Використання
опосередкованої комп’ютером комунікації уможливлює реалізацію принципу двонаправленості
навчального процесу через позааудиторне професійно-орієнтоване спілкування викладача зі
студентами. Для цього застосовуються інтернет-базовані комунікаційні програми (ICQ, Skype та ін.),
за допомогою яких одночасно можна здійснювати вербальну комунікацію (у відео/аудіо форматах),
обмін електронними документами, повідомленнями, пошук в Інтернеті тощо.
Серед факторів, які впливають на ефективність професійно спрямованого спілкування у формі
опосередкованої комп’ютером комунікації між викладачем і студентами, дослідники зазначають такі:
· студентський фактор: ініціатива надходить від студентів, які відчувають потребу спілкуватися з
викладачем поза аудиторією, іноді анонімно, щоб подолати труднощі, які перешкоджають
вільному спілкуванню в академічному середовищі (наприклад, нерівність статусу, часові
обмеження);
· шкільний/університетський фактор: більшість навчальних закладів вбачають свою місію в
навчальних досягненнях і дещо недооцінюють роль міжособистісних стосунків між викладачами
і студентами. Поряд з цим, студенти використовують ICQ як засіб зворотнього зв’язку з
викладачами;
· викладацький фактор: здатність/або нездатність викладача застосовувати сучасні інформаційні
технології може відповідно сприяти/перешкоджати ефективному спілкуванню між викладачем і
студентами. Інформаційна компетентність викладача розглядається студентами як готовність
викладача до змін педагогічної трансформації [5: 428].
Вебфоліо. Термін "вебфоліо" вжито С. Їн та С. Трінідад, які у своєму дослідженні трактують цей
метод як навчальне середовище онлайн, якому майбутні вчителі, викладачі, керівники шкіл
взаємодіють і використовують віртуальні ресурси у процесі вирішення професійних завдань [6: 2829]. Вебфоліо як метод формування інформаційної компетенції реалізується через пошукову
діяльність за таким алгоритмом:
1. Повідомлення студентам інформації про професійно-орієнтовану задачу у формі спеціально
розробленого кейс-сценарію і ресурси (у тому числі електронні) для її виконання – аудіо запис,
фактична інформація, зразки дитячих робіт, перелік релевантних вебсайтів.
2. Групова робота студентів з метою набуття ними досвіду опитування і обміну інформацією.
3. Проблеми навчання із залученням технологій критичного мислення для визначення і вирішення
проблем.
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4. Спілкування, яке передбачає встановлення контактів поза аудиторією і використання
різноманітних засобів презентації ідей та інформації відповідно до професійних ролей.
5. Узагальнення досвіду у формі електронного документу з наступним розташуванням його на
спеціальному вебсайті та можливістю занесення до власних професійних портфоліо.
6. Заповнення онлайн анкети для забезпечення зворотнього зв’язку.
Аналіз структури педагогічної діяльності вчителя ІМ в інформаційному суспільстві дає підстави
стверджувати, що в сучасних умовах необхідно здійснити перегляд змісту вищої мовної педагогічної
освіти з огляду на ті особливості педагогічної діяльності, які об’єктивно зумовлюються широким
застосуванням ІКТ у сфері освіти.
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Самойлюкевич И.В. Структура педагогической деятельности учителя иностранного языка
в информационном обществе.
В статье проанализированы составляющие информационной компетенции учителя иностранного
языка и выделена специфика видов педагогической деятельности в условиях информатизации. В
частности, очерчены некоторые пути интеграции ИКТ в профессиональную подготовку
специалистов в сфере языкового педагогического образования, а также проиллюстрированы
примерами принципы отбора содержания обучения студентов.
Samoylyukevych I.V . The Structure of Foreign Language Teachers’ Pedagogical Activity
in the Information Society.
The article analyses the components of foreign language teachers’ information competence. The author
specifies the types of pedagogical activity in the information age and suggests some ways of ICT integration
into the foreign language teacher preparation curriculum. There are also examples of teaching techniques
which emphasize the principles of the contemporary approach to teacher education.
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КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У ВИЩИХ АГР АРНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Обґрунтовано доцільність комунікативного підходу викладання іноземних мов у вищих аграрних
закладах освіти, що значно підвищує якість знань студентів. Вказано на необхідність застосування
провідних видів мовленнєвої діяльності на заняттях, моделювання ситуацій професійного
спілкування, які створюють максимальне зближення навчального процесу та реальної фахової
комунікації іноземною мовою.
Реформування системи вітчизняної вищої освіти та науки потребує перегляду й оновлення цілей,
принципів, змісту навчання, методів викладання, форм контролю та критеріїв оцінювання. Розвиток
професійної досконалості, що забезпечить появу висококваліфікованих фахівців на українському та
міжнародному ринку праці, робить вивчення іноземної мови неодмінним компонентом системи
освіти майбутнього фахівця. Сьогодні важко знайти галузь викладання іноземних мов, де не превалює
реалізація комунікативного1 підходу.
Студії учених-методистів за останні півстоліття зробили чимало для реалізації принципу
комунікативної спрямованості навчання іноземних мов, надання йому максимальної відповідності
реальному процесу спілкування. Ця проблема цікавила науково-методичні колективи різних країн:
Г. Уідоусан та У. Литлвуд (Англія), Г.Е. Піфо (Німеччина), Ю.І. Пассов (Росія). На думку останнього,
в педагогічній технології з навчання студентів університету професійно орієнтованого спілкування
іноземною мовою розрізняються такі етапи:
1. Підготовчий, який містить теоретичне пояснення й формулювання практичної мети
експериментального дослідження, що стимулює розвиток комунікації іноземною мовою в
майбутніх фахівців.
2. Другий етап пов’язаний з практичним використанням тренувального блоку
експериментальних комунікативних вправ і завдань "Іноземна для професійного
спілкування", який забезпечує формування навичок комунікативного професійно
орієнтованого спілкування іноземною мовою.
3. Етап підсумкового обговорення. Викладач звертається до студентів, нагадує їм мету
експерименту, практичні завдання його учасників і пропонує поділитися своїми
враженнями та проаналізувати власні дії.
Проблему специфіки викладання іноземної мови у вищому навчальному закладі немовного
профілю досліджували Є. Агаркова, М. Аріян, І. Берман, О. Тарнопольський. Основна мета
комунікативного викладання – "навчити студентів вирішувати типові ситуації в актуальних для себе
сферах спілкування" (А.Р. Арутюнов), тому така підготовка передбачає формування необхідної
комунікативноїспроможності у сферах професійного та ситуативногоспілкування в усній і письмовій
формах, зокрема вміння спілкуватися з іноземними колегами, вивчати іншомовну документацію,
працювати з іноземними джерелами інформації. Тому професійна компетентність майбутнього
фахівця передбачає не тільки ґрунтовні знання граматики та фонетики іноземної мови, а безпосереднє
уміння використовуватиозначені знання під час майбутньої професійної діяльності.
Хоча жанр статті не дає змоги проблемно, різнобічно й системно-синтетично дослідити проблему
комунікативногопідходу викладання іноземної мови у немовних ВНЗ, авторка цією публікацією має
на меті долучитися до вивчення означеної проблеми на прикладі викладання іноземних мов у вищих
аграрних закладах освіти.
Викладаючи іноземну мову в аграрному вузі, слід враховувати особливості впливу майбутньої
професійної діяльності студентів на зміст курсу, підбір навчального мовленнєвого матеріалу, способи
та прийоми управління навчальною діяльністю на заняттях з викладачем і під час самостійної роботи
студентів. Мовленнєві вправи та ситуації, які використовуютьсяпід час занять, повинні моделювати
типові явища реального життя у відповідній сфері професійного спілкування. А.М. Ветохов
наголошує на широких дієвих навчально-виховних можливостях даного принципу та підкреслює його
великий потенціал до подальшого розвитку [2: 25]. Подібне професійно спрямоване навчання
іноземної мови все частіше зустрічається і в методиках зарубіжних авторів. Так, наприклад,
Мері Дж. Шлепегрель у статті "Англійська для спеціальних цілей" [3] закликає викладачів
1

Лінгвістичний енциклопедичний словник формулює поняття комунікації, як "спілкування, обміну думок,
відомостей, ідей, специфічної форми взаємодії людей у процесі їх пізнавально-трудової діяльності" [1: 233]
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пов’язувати навчання іноземної мови з майбутньою професією або діяльністю студентів. Такий підхід
особливо важливий для немовних факультетів, де при вивченні іноземної мови наголос робиться не
на граматичній чи фонетичній правильності висловлювань, а на вмінні студента спілкуватися в тій чи
іншій сферах. Метою кожного заняття повинна стати практика, в ході якої студенти мають
можливість застосовувати знання, отримані на заняттях з іноземної мови та з майбутньої
спеціальності.
Однією з передумов реалізації комунікативного підходу до навчання іноземних мов є введення
студента в повністю іншомовне середовище шляхом викладання курсу винятково іноземною мовою.
Правила, значення нових слів слід пояснювати, перш за все, оперуючи знайомою для студента
лексикою, граматичними конструкціями та виразами, принагідно використовуючи жести та міміку,
малюнки, іншу наочність тощо.
Навчання професійно спрямованого говоріння має свої особливості: вправи повинні відповідати
таким стабільним вимогам, як заданість ситуації, професійна спрямованість завдань, природність
ситуації спілкування, вмотивованість мовленнєвої дії студента, наявність вказівок на дію з
матеріалом, новизна.
Формування комунікативних навичок у немовному (аграрному) вузі здійснюється поетапно:
набуття первинних граматичних навиків, ознайомлення з професійно-орієнтованим лексичним
матеріалом, його поступова активізація, відпрацювання навичок, необхідних для виникнення
висловлювань при мовленні, використовуючи різноманітні лексико-граматичні вправи. Під час
підготовчого етапу доцільними, на нашу думку, є навчальні картки, вправи в парі, в ланцюжку,
асоціограми, питання-відповідь. Для побудови комунікації (автоматизація граматичного вірного
говоріння) слід використовувати вправи в парі, представлення варіації моделей діалогів,
висловлювання власної думки. Етап безпосередньої комунікації передбачає такі форми та методи
навчання: аргументація, дискусія, завершення історії за наявності початку, складання історії за
ключовими словами, опис картин.
Досвід роботи зі студентами аграрного вузу показує, що володіння формулами мовного етикету
значно полегшує їм процес комунікації, особливо в тих випадках, коли співрозмовник володіє
невеликим словниковим запасом і має недостатній рівень мовленнєвої компетенції. Надзвичайно
ефективною, на нашу думку, є система завдань, розроблена Н.А. Сурою [4]. Вона передбачає
поетапне навчання студентів діалогічного мовлення спочатку на рівні тільки висловлювання, потім –
мікродіалогу й далі – діалогу й полілогу (лінгвістичний аспект) та реалізується за допомогою техніки
комунікативної взаємодії (термін В. Томілової), яка якнайкраще сприяє розвитку комунікативних
умінь та навичок діалогічного мовлення студентів університету в іншомовному професійному
середовищі. У навчанні техніки комунікативної взаємодії виділяються три етапи: аналіз діалогузразка; реконструкція діалогу-зразка; створення діалогу (полілогу) у межах заданої ситуації
спілкування.
Специфікою моделювання професійно-орієнтованих комунікативних ситуацій є те, що
викладачеві слід створювати такі навчальні ситуації, які мають професійну значимість для студентів,
відповідають їх пізнавальним інтересам з фахового спрямування підготовки, а також дають змогу
розкрити та реалізувати іншомовні комунікативні здібності, необхідні в діяльності фахівців аграрної
галузі. Маємо на увазі їх уміння вести бесіду, правильно висловлювати й аргументувати свої погляди
на ту чи іншу проблему, дізнатись про думку співрозмовника, поцікавитись інформацією, уточнити
факти чи дані, попросити в чомусь допомогти чи запропонувати свою допомогу тощо. Наприклад, для
студентів, що здобувають фах еколога, можна підготувати такі ситуації: "Участь у міжнародному
екологічному конгресі", "Знайомство з екологічною освітою за кордоном", "Шляхи поліпшення
екологічної ситуації нашого краю", "Чому я хочу бути екологом?" та інші. Студенти факультету
менеджменту активно висловлюються щодо таких тем: "У спішний менеджер – це геній чи
працелюб?", "Чи повинен менеджер бути психологом?", "Жінки і бізнес", "Гроші в нашому житті",
"Чи роблять гроші нас щасливими?" тощо.
Безперечно, використання проблемних завдань забезпечує формування відповідних видів
мовленнєвої діяльності, допомагає реалізації основної функції вивчення іноземної мови у ВНЗ –
формування у студентів професійної комунікативної компетенції. Принагідно зазначимо, що
комунікативна компетенція вважається сформованою, якщо "майбутній фахівець використовує
іноземну мову, щоб самостійно отримувати й розширювати свої знання і досвід" [1: 28]. Створюючи
проблемні ситуації, викладачеві потрібно враховувати відповідність завдань рівню наявних знань
студентів, уникати стереотипності, відображати реальні ситуації професійної діяльності тощо.
Наведемо ряд прикладів таких завдань.
Для студентів спеціальності "Економічна кібернетика":
ü Ви плануєте придбати новий принтер. Який його різновид ви оберете та чому?
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ü Вам терміново потрібно працювати з комп’ютером, а він не реагує на ваші команди. Ви
телефонуєте товаришу та обговорюєте цю проблему.
ü Використання комп’ютерної програми "1С: Бухгалтерія". Ви консультуєтесь зі своїм
викладачем.
Для студентів спеціальності "Менеджмент організацій":
ü Ви отримали чистий прибуток. На які цілі Ви його використаєте?
ü На підприємстві зросла собівартість. Ви разом з колегою обговорюєте цю проблему.
ü На підприємстві зросла матеріаломісткість, ви шукаєте внутрішні резерви її зниження.
ü У Вас є вибір: лізинг чи купівля основних засобів. Обґрунтуйте свою точку зору.
Для студентів спеціальності "Агрономія":
ü Ви плануєте сівозміну угідь сільськогосподарського підприємства. Обговоріть це
питання з головним агрономом.
ü Вам терміново потрібно закупити мінеральні добрива. Ви телефонуєте до
постачальників, визначаєте вартість та терміни доставки.
ü Запропонуйте шляхи поліпшення урожайності зернових в умовах лісостепової зони.
Обґрунтуйте свою точку зору.
ü Плодові дерева саду підприємства потребують термінової обробки від шкідників.
Проведіть первинний інструктаж з виконавцями.
Для студентів спеціальності: "Технологія виробництва та переробки продукції
тваринництва".
ü
Ви технолог молокозаводу. Обґрунтуйте перед керівником підприємства переваги
процесу пастеризації молока порівняно зі стерилізацією.
ü
Складіть раціон годівлі молодняку ВРХ. Обґрунтуйте свою точку зору.
ü
Ви маєте збільшити поголів’я ВРХ господарства. Яким породам Ви віддасте
перевагу? Чому?
Проблемні завдання сприяють розвиткові вміння читання фахової літератури, як базового
компонента інформаційної діяльності, забезпечують формування відповідних видів мовленнєвої
діяльності, допомагаючи формуванню у студентів професійної комунікативної компетенції. У
проблемній ситуації студенти вирішують завдання мовного та професійного характеру.
На заняттях з іноземної мови можливе також використання різноманітних інтелектуальних ігор. Їх
основою може слугувати загальний соціокультурний матеріал, що пов’язаний з англомовними
країнами, а також спеціалізовані тексти, які студенти опрацьовують протягом вивчення курсу. Саме
професійно-орієнтована тематика допомагає закріпити лексичну базу, поглибити знання та
сформувати фахові комунікативні навички.
Одним з важливих методів навчання усного професійного орієнтованого спілкування студентіваграріїв є дискусія. Вона виникає там і тоді, де є проблемна ситуація, котра спричинює розбіжність
поглядів, спонукає до обговорення, породжує цікаві ідеї, персональні оцінки, аналіз фактичного
матеріалу, власну точку зору тощо. Дискусійні висловлювання набувають форм як діалогічного, так і
монологічного висловлювання. Студенти, обмінюючись власними думками, використовують
елементи читання, зокрема, цитування, аудіо та візуальні опори (таблиці, графіки, плакати тощо).
Змістом таких дискусій можуть бути професійно-орієнтовані проблеми, пов’язані з майбутньою
спеціальністю студентів, з обов’язковим використанням фахової лексики. Студенти також з цікавістю
обговорюють проблеми реального життя: обґрунтовуютьвласний вибір професії, плани на майбутнє,
відносини з батьками, захист навколишнього середовища тощо. Проведення диспуту є ефективним
при навчанні усного професійного мовлення, адже він практично орієнтований і може бути
реалізований під час фахової діяльності студентів немовних (аграрних) навчальних закладів.
"Проблемно-дискутивна орієнтованість процесу викладання іноземних мов у ВНЗ сприяє
підвищенню мовленнєвої активності студентів, вмотивованості та самостійності їх висловлювань" [5:
422].
Таким чином, основною умовою навчання іншомовної комунікації є забезпечення можливості
використання одержаних фахових знань у комунікативнихситуаціях, створення мовного середовища,
максимально наближеного до реального іншомовного професійного спілкування. Навчальна
діяльність студентів повинна бути зорієнтована на активне та самостійне вирішення комунікативних
завдань, мотивуючих необхідність вільного володіння іноземною мовою. Методологічно
ефективними є імітаційно-ігрові ситуації, які мають бути спрямовані на відпрацювання навичок
діалогічного та монологічного мовлення в ситуаціях професійної діяльності. Паралельно слід
практикувати використання загальноприйнятих кліше та виразів ділового спілкування з метою
вироблення навичок їх вільного використання.
Особливість навчання іншомовної професійно орієнтованої комунікації в аграрному ВНЗ полягає
у використанні комунікативного підходу в навчанні іноземної мови; застосуванні провідних видів
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мовленнєвої діяльності; моделюванні ситуацій професійного спілкування, які створюють
максимальне зближення навчального процесу й реальної фахової комунікації іноземною мовою.
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Тимощук Н.Н. Коммуникативный подход к преподаванию иностранных языков
в высших аграрных учебных заведениях.
Обоснована целесообразность коммуникативного подхода к преподаванию иностранных языков в
высших аграрных учебных заведениях, что значительно повышает качество знаний студентов.
Указано на необходимость использования основных видов речевой деятельности на занятиях,
моделирования ситуаций, которые создают максимальное сближение учебного процесса и реальной
специализированной коммуникации на иностранном языке.
Tymoshchuk N.M. Communicative Approach to Teaching of Foreign Languages in Higher Agrarian
Educational Establishments.
Expedience of communicative approach to teaching of foreign languages in higher agrarian educational
establishments is substantiated: it contributes to a higher level of knowledge of students. The need of the use
of communicative activity on the lessons, creating of situations which unite greatly educational process and
real specialized communication in foreign language are pointed out.
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ПІСОЧНА ТЕР АПІЯ У ПРОСТОРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У статті представлений психолого-педагогічний потенціал новітнього напряму розвитку
психотерапевтичних знань – пісочної терапії. На основі аналізу сучасного зарубіжного досвіду
естетотерапії природними та мистецькими засобами автором виділені найбільш ефективні шляхи
впровадження пісочної терапії в освітній процес початкової школи.
У системі вищої педагогічної науки й освіти в Україні нині відбуваються динамічні зміни,
пов’язані з оновленням змісту і форм професійного навчання майбутніх педагогів, пошуком нових
перспективних моделей їх фахової підготовки відповідно до європейських вимог та професійних
стандартів. Особливий інтерес сучасної педагогічної науки і практики викликають численні
психолого-педагогічні технології відновлення індивідуально-психологічногоздоров’я учнів і здоров’я
нації в цілому, що знаходяться в тісному зв’язку з кризовими явищами екологічного, культурногота
духовно-ціннісного характеру. Більшість учнів початкової школи потребують негайної психологопедагогічної підтримки-допомоги з боку вчителя у подоланні негативних дій сучасного
інформаційного простору, стресів, шкільних фобій, апатії та байдужості до оточення.
Розширення соціально-освітніх та естетотерапевтичних функцій вчителя початкових класів в
нинішньому суспільстві, ускладнення завдань та змісту виховання дітей зумовлюють зміни орієнтирів
у його професійній педагогічній діяльності – від просвітництва до життєтворчої та культуротворчої
місії.
Естетотерапевтична компетентність вчителя початкової школи забезпечуватиме йому успішність
виконання основних завдань навчання та виховання молодших школярів. Cтворення комфортного,
психологічно безпечного освітнього середовища, у якому дитина змогла б вільно виявити себе та
мати можливість індивідуально-творчого розвитку стає предметом дослідження сучасного наукового
напряму психолого-педагогічних знань – естетотерапії [1]. Одним з найефективніших видів
естетотерапевтичноговпливу на особистість молодшого школяра, що допомагатиме йому здобувати
знання, формувати вміння та навички, які передбачені програмовим змістом у режимі зацікавленості,
психологічного комфорту, самодостатності, є пісочна терапія. Назвою для цього невербального виду
психотерапії стала форма виконання – гра у пісок, вона є природною формою активності дитини
дошкільного та молодшого шкільного віку. Пісок та вода, як природні матеріали, володіють
унікальними властивостями та здатністю викликати образи певного характеру.
Пісочна терапія заснована на творчому самовираженні людини. Цей психотерапевтичний метод
спрямований на вирішення особистісних проблем через роботу з образами особистісного та
колективного підсвідомого. Робота з образами у пісочній терапії – це самопізнання, особистісне
зростання, розкриття творчих ресурсів, осягнення процесу зцілення душі.
У пісочному середовищі за допомогою спеціальної колекції фігурок можуть драматизуватися
реальні життєві ситуації, відносно яких дитина відчуває певні труднощі. Людина, що будуєсвій світ у
пісочниці, виступає в ролі Чарівника, який взаємодіє з природними та соціальними силами У
пісочних картинах є важливий естетотерапевтичний ресурс – можливість позитивної зміни форми,
сюжету, подій, взаємовідносин та ставлення до навчання. Розігрування в пісочниці життєвих
ситуацій дозволяє учаснику конструктивно змінити відношення до них та знайти правильні для себе
рішення, побудувати взаємовідносини із самим собою та оточуючим світом. Оскільки гра
відбувається у контексті казкового світу, дитина отримує можливість творчого змінення тієї ситуації
або стану, які турбують її.
Як підкреслюють численні дослідження, пісочна терапія орієнтована на властивий кожній людині
внутрішній потенціал здоров’я та сили. Вона спирається на природний прояв думок, почуттів та
настроїв у творчості, прийняття людини такою якою вона є, разом із властивими для неї способами
самозцілення та гармонізації [2]. У такий спосіб задовольняються потреби практично кожної людини
в найбільш природних, комплексних способах гармонізації її внутрішнього світу.
Для дітей пісочна терапія стає ігровим способом подолання емоційної напруги, бачення та
розуміння власних проблем, відновленням своєї психічної цілісності, зібранням унікального образу,
картини світу. При використанні пісочної терапії у навчально-виховному процесу молодші школярі
мають можливість позбутися негативних особистісних переживань та отримують величезне
задоволення від процесу навчання як способу особистісного залучення до світового інформаційного
простору.
© Федій О.А., 2009
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Метою статті є вивчення теорії та практики світового досвіду пісочної терапії у роботі з дітьми та
проектування провідних технологій пісочної терапії у педагогічно-освітнє середовище початкової
школи.
Пісочна терапія у світовому науково-практичному масштабі зарекомендувала себе як ефективний
практичний метод у психотерапії, педагогіці, психологічному консультуванню та театральному
мистецтві. Однак, на думку провідних фахівців Росії, України, Білорусі та інших пострадянських
держав, цілісна концепція пісочної терапії на сьогодні ще остаточно не сформована.
Особливе значення для розробки психолого-педагогічних технологій пісочної терапії у навчальновиховному просторі початкової школи має концепція засновника пісочної терапії К. Юнга про
структуру і динаміку особистості та про індивідуальне і колективне підсвідоме. За К. Юнгом, пісок –
це символ життя у Всесвіті, а піщини – це люди та інші живі істоти у цьому Світі. Пісок, вода та
блакитний колір є прадавніми елементами природного оточення людини, з яких, на думку давніх
філософів, складався світ. У ява про ці матеріали зберігається у колективномупідсвідомому.
Теоретичним фундаментом пісочної терапії може вважатися розроблена К. Юнгом техніка
активної уяви, яка несе в собі величезний потенціал індивідуального та колективного підсвідомого:
"У ява – мати всіх можливостей, де подібно всім протилежностям, внутрішній та зовнішній світи
об’єднуються разом" (К. Юнг) [3]. Психіці людини, вважав видатний учений, властиве прагнення до
цілісності та самозцілення. Робота в пісочниці має бути спрямованою на "відновлення природних для
психіки інтегруючих зв’язків між афектом та образом, у чому й полягає процес символізації" [4].
Образи цілющі, оскільки вони сприяють включенню неусвідомлених психічних змістів у свідомість.
У класичній пісочній терапії людина відпрацьовує свої символи, свої проблеми і таким чином долає
внутрішню кризу.
Вперше пісочницю у ігровій психотерапії запровадила у 1929 році англійський дитячий
психотерапевт М. Ловенфельд у Лондонському Інституті Дитячої Психології (методика "Техніка
побудови Світу"). Дослідниця вважала цілющим тактильний контакт дитини з піском та водою. В
ігри включалися різні предмети та іграшки. Діти самі додавали воду у пісок та будували там свій
Світ.
Інший представник юнгіанської школи швейцарський аналітик Д. Калф, яка за порадою самого
К. Юнга у 1956 році особисто вивчала у М. Ловенфельд її методику, намагалась дослідити інший
аспект у пісочній терапії, а саме: питання створення для своїх клієнтів "вільного, захищеного
простору", де, граючись з піском вони відчували б себе вільно [5]. Вперше її книга на німецькій та
англійській мові "Пісочна терапія" виходить у світ у 1966 та 1971 роках.
Американський психотерапевт Л. Штейнхард у своїх дослідженнях об’єднала психотерапію з арттерапією. Спеціальна художня освіта Л. Штейнхард допомогла вченій подивитися на побудований
дитиною власний Світ у пісочниці очима художника, своєрідного перекладача художніх образів на
мову психології дитячої душі. Тому Л. Штейнхард у першу чергу цікавить тріада: дитина –
психотерапевт- художнійобраз [6].
Сьогодні активно розробляються стратегії передачі технологій пісочної терапії педагогам, що
працюють з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку, соціальним педагогам, педагогамдефектологам тощо. Пісочна терапія як вид естетотерапії забезпечує у психолого-педагогічному
процесі корекції, формування й розвитку особистості молодшого школяра високий ступінь
психологічної комфортності та творче самовираження дитини під час гри та занять у пісочниці.
Завдяки цим властивостям пісочна терапія застосовується сьогодні у різних світових психологопедагогічних спільнотах – у Європі, США, Японії, Австралії тощо. Деякі спроби використання
пісочної терапії у роботі з певними соціально-педагогічними категоріями у спеціальних
психотерапевтичних техніках здійснені в Ірландському інституті Пісочної терапії, Германській
асоціації пісочної терапії, Російській Асоціації юнгіанської пісочної терапії, американськими
вченими-психотерапевтами, членами Американської асоціації пісочної терапії [7: 258-275].
Окремим питанням у вимірах психолого-педагогічного естетотерапевтичного процесу постає
визначення формоутворюючої сутності пісочної терапії. Вчені вважають пісочну терапію
універсальним явищем: по-перше – це середовище для спілкування людини із самою собою та
символами реального світу, по-друге – це метод, що володіє самодостатньою універсальністю щодо
використання його у психотерапевтичній, та психолого-педагогічній практиці. Саму пісочницю
дослідники називають "ландшафтом дитячої душі" (Т. Зінкевич-Євстігнеєва), "мостом, який можна
побудувати між підсвідомим та свідомим, між раціональним та емоціональним, між духовним та
фізичним, між вербальним та невербальним" (Н. Сакович).
Російські науковці Т. Зінкевич-Євстигнеєва та Т. Грабенко (м. Санкт-Петербург) розробили й
успішно апробували систему пісочних ігор, спрямованих на навчання, розвиток та корекцію
особистості дітей дошкільного та шкільного віку [8: 277-334]. Ними успішно розроблені теоретикометодичні засади пісочної терапії у психолого-педагогічній діяльності. Вченими визначені загальні
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(принцип комфортного середовища, принцип безумовного прийняття, принцип доступності
інформації, принцип конкретизації, принцип об’єктивізації , принцип орієнтації на потенціальний
ресурс дитини, принцип інтегрування у соціальне середовище), та додаткові (принцип оживлення
абстрактних символів, принцип реального проживання, принцип усвідомлення досвіду та ситуацій,
принцип обміну) принципи взаємодії педагога з дитиною; конкретизовані основні психологопедагогічні вимоги до пісочниці та її обладнання; розроблений казкотерапевтичний підхід до
організації роботи дитини у пісочниці у чотирьох аспектах: проективна діагностика, психокорекція та
психотерапія, психопрофілактика та власне навчання; розроблені навчально-корекційні ігри на
розвиток тактильно-кінестетичної чутливості та дрібної моторики рук, пізнавальні ігри та ігри на
розвиток фонематичного слуху та корекцію звукоутворення а також методика навчання читанню та
письму "Пісочна грамота" для дітей з особливими потребами [8].
Окремі розробки психотерапевтичних та психолого-педагогічних методик роботи у пісочній
терапії проводились Н. Сакович та Г. Ель [9; 10]. Так, Н. Сакович визнає естетотерапевтичну цінність
пісочної терапії для педагогічного процесу у надзвичайній емоційно-позитивній реакції дитини на
роботу із природними матеріалами: "заняття, які проводяться у пісочниці, дозволяють зробити процес
виховання та навчання природнім й таким, що приносить радість відкриття та задоволення дітям та
дорослим" [9: 90]. Запроваджений у науковий обіг термін "педагогічна пісочниця" (Н. Сакович,
Н. Кузуб, Е. Осіпчук).
Перенесення традиційних педагогічних занять у пісочницю, на думку провідного психолога
відділу прикладної педагогічної психології Академії післядипломної освіти (м. Мінськ), члена
Білоруської асоціації психотерапевтів та члена Російської асоціації арт-терапевтів Н. Сакович, дає
великий виховний та освітній ефект у порівнянні із стандартними формами навчання. Зокрема
дослідницею виділяються п’ять переваг використання пісочниці в освітньому просторі, що мають
яскраво виражений естетотерапевтичний підтекст: суттєво підсилюється бажання дитини пізнавати
щось нове, експериментувати та працювати самостійно; у пісочниці потужно розвивається
"тактильна" чутливість як основа розвитку "ручного інтелекту"; в іграх з піском більш гармонійно та
інтенсивно розвиваються усі пізнавальні функції (сприйняття, увага, пам’ять, мислення), а також
мовлення і моторика; вдосконалюється розвиток предметно-ігрової діяльності, що у подальшому
сприяє розвитку сюжетно-рольової гри та комунікативних навичок дитини; пісок, як і вода, здатний
"заземляти" негативну енергію [9: 91].
Ці положення про загально-дидактичні та корекційно-виховні переваги "пісочної педагогіки"
набувають актуальності у роботі з сучасними дітьми молодшого шкільного віку та в умовах
практичної відсутності подібних засобів зняття негативних емоційно-чуттєвих проявів у
традиційному освітньому просторі початкової школи.
Студентами та магістрами Полтавського державного педагогічного університету імені
В. Короленка була успішно апробована зазначена вище методика вчених Санкт-Петербурзького
Інституту Казкотерапії та розроблена методика пісочної терапії у роботі з дітьми різних соціальнопедагогічних категорій на матеріалі української національної культури (серія навчальних проектів
"Країна улюбленої букви", "Мистецька пісочна грамота", "Моє місто", "Планета щасливих людей",
"Літера мого імені" тощо).
Для організації роботи у пісочній терапії вчителеві необхідно мати певне обладнання: це
спеціальний водостійкий дерев’яний ящик розміром 50*70*8 см пофарбований зсередини голубою
фарбою та заповнений на 1/3 або 1/2 частину чистим просіяним піском та колекцію міні-фігурок,
висота яких не повинна перевищувати 8 см. У набір іграшок повинні увійти: людські персонажі;
будівлі: дома, школи, церкви, замки, тощо; машини: сухопутні, морські, космічні, бойові, тощо;
рослини: дерева, кущі, квіти, овочі, тощо; побудови: мости, ворота, загони для тварин тощо;
природні матеріали: мушлі, гілочки, камінці, кістки, яйця тощо; символічні речі: джерела для
загадування бажань, ящики із скарбами, коштовності тощо; казкові герої: злі та добрі; релігійні
предмети та сувеніри; жива зелень та інше; домашні речі, гайки, флакони тощо; пластикові або
дерев’яні літери та цифри, геометричні фігурки. Особливе місце серед фігурок для пісочної терапії
мають складати особисті предмети дітей, які вони за власним бажанням збирають вдома та приносять
на заняття.
Привнесення в пісочну терапію казкотерапевтичного підходу (Т. Зінкевич-Євстігнеєва) дозволяє
педагогу розглядати пісочницю як:
середовище для створення казок (таємниця народження міфу, казки відбувається
набагато легше коли дивишся на реальні речі, ніж на білий папір);
посередника встановлення контакту між дорослим та дитиною (особливо ефективно на
перших етапах діяльності педагога);
засіб усування комплексу "поганого митця", який є досить характерним для учнів
початкової школи, особливо на уроках письма: дитина працює з готовим матеріалом.
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О.А. Федій. Пісочна терапія у просторі професійної діяльності сучасного вчителя початкових класів
"поле", яке дозволяє педагогу глибоко відчути внутрішній світ дитини (споглядач ніби
торкається Душі дитини, її світогляду, він стає свідком таїнства внутрішніх змін, що
відбуваються в дитини під час гри та занять у пісочниці).
Як стверджують психотерапевти, дитина здатна застосовувати соціальний "пісочний досвід" у
своєму реальному житті. Крім корекційно-стабілізуючої функції пісочна терапія володіє багатими
можливостями щодо використання її з дидактичною метою. Окремим блоком ігор-занять на засадах
пісочної терапії є дидактичні ігри на розвиток у молодших школярів різноманітних мовленнєвих
умінь: розвиток тактильно-кінестетичної чутливості та дрібної моторики рук, розвиток
фонематичного слуху, корекція звуковідтворення, читання, письмо та розвиток зв’язного мовлення
[8].
1. Ігри на розвиток тактильно-кінестетичної чутливості та дрібної моторики рук. Тактильна
форма відчуття у людини є найдревнішою. Кінестетичні відчуття пов’язані у людини з відчуттям
самого руху: як сидимо, як стоїмо, як тримаємо олівець, ручку, чи комфортно нам при таких рухах
тощо. Тактильно-кінестетичні відчуття напряму пов’язані з розумовими операціями. Пальчикові ігри
у піску стабілізують емоційний стан дитини.
Промовляння почуттів, що виникають під час контакту з пісковою поверхнею, створює своєрідний
чуттєвий досвід особистості, формує навички позитивної комунікації. Розвиток дрібної моторики
руки корелює з розвитком мовленнєвої діяльності дитини. Вперше такі дослідження проводились
М. Кольцовою.
Виділяють такі види ігор на розвиток тактильно-кінестетичної чутливості та дрібної моторики рук
у пісочниці: "Відбитки наших рук", "Що заховано у піску?" тощо.
"Відбитки наших рук":
ü на рівній поверхні піску дорослий та дитина по черзі роблять відбитки своїх рук
(зовнішньої та внутрішньої поверхні долоні);
ü створюються різноманітні спільні візерунки (усією поверхнею долоні, ребрами долоні,
кулачками, окремими пальчиками тощо);
ü можна поділитися відчуттями, що виникають при роботі з піском;
ü рухові вправи у піску: "ковзання" долонями або ребрами (як змія, машина тощо),
зигзагоподібні або кругові рухи;
ü створення малюнків у піску: "волошка", "сонечко", "дощик", "трава" тощо;
ü ходіння по поверхні піску пальчиками: по черзі, одночасно, одним тощо;
ü "загадкові сліди": групувати по два, по три, по чотири пальчики та створювати відбитки
слідів різних тварин;
ü вправа "гра па пісочному роялі" – імітація гри на піаніно.
"Що заховано у піску?":
ü дорослий та дитина занурюють руки у сухий пісок, спостерігають, як при цьому
змінюється рельєф піску;
ü звільняють руки від піску без різких рухів: рухаються лише пальчики або здуваються
піщинки;
ü гра "Міна" (рука одного гравця перетворюється у міну, вона знаходиться у піску у будьякому положенні; її треба обережно відкопати, не торкаючись її).
2. Ігри на розвиток фонематичного слуху та корекцію звуковідтворення. Сутність цієї категорії
ігор полягає у тому, що мовлення у поєднанні з активною дією викликає позитивну мотивацію
навчання: дитина стає активним учасником навчального процесу. Завдяки іграм вирішуються
навчально-корекційні (розвиток фонематичного слуху: вміння відчувати та виділяти окремі звуки та
звукосполучення; формування правильного звуковідтворення) та психологічні завдання (розвиток
комунікативностіта відчуття задоволення собою та своєю роботою).
Прикладом ігор на розвиток фонематичного слуху та корекцію звуковідтворення можуть стати
ігри-казки "Подорож в країну літери А (Б, В...)".
3. Навчання читання та письма "Пісочна грамота". Основна ідея розробки ігор цього модуля –
використання додаткового ефекту перцепції: чутливості рук та розвиток дрібної моторики. До
найбільш ефективних ігрових завдань слід віднести такі:
"Виліпи, будь ласка, літеру…" (згрібають пісок ребром долоні, звіряють з оригіналом).
Створимо Місто Літер (навчаються розміщувати символи у просторі).
"Я виліплю літеру, а ти – викопай її".
Гра "Казкові перевтілення Літер" (літера Л – в літеру А, Г в Т тощо).
Власне писання на поверхні пісочниці. Спочатку пальчиком, потім паличкою, яку
тримають як ручку.
Цікавим ефектом суто естетотерапевтичної дії можна вважати таку особливість писання на піску:
дитина може дуже легко змінити (зруйнувати) неправильно написані слова, зробити це "безболісно" у
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порівнянні із писанням у зошиті, де сліди помилок завжди помітні. Аналогічну картину спостерігаємо
у роботі на комп’ютері, яка дуже подобається дітям.
Дитина, як правило, швидко втомлюється у процесі навчання письма за рахунок відсутності
належного рівня розвитку певних психічних процесів та дрібної моторики руки. Робота з піском
дозволяє зберігати та продовжити працездатність дитини у часі.
Педагог при роботі не фіксує довго увагу на помилках і тому дитина відчуває позитивне враження
від писання на піску. Як свідчить досвід, дитина дуже рідко намагається уникнути від роботи, тому
точніше можна визначити та зафіксувати справжню втому.
Для дітей з порушенням опорно-рухового апарату, особливо у тих випадках, коли хвороба не
дозволяє дитині тримати ручку, писання на піску стає справжнім рятуванням. Модуль ігор на піску з
такими дітьми має свої особливості:
писання літер можна здійснювати за допомогою "змійки" – мотузка з вузликом (змійка
з головою) на піску;
дитина бере мотузок та вільно проводить ним по піску, залишаючи слід;
дитина може уявити собі, що тримає у руках ручку та проходить ручкою по зміїному
сліду (відпрацювання зигзагоподібних ліній без відриву);
можна взяти змійку за голову як ручку і писати нею кружечки, палички тощо (як у
прописі).
Зупинимося на деяких питаннях навчання граматики у пісочній терапії. Основним завданням при
навчанні письма є формування вмінь та навичок грамотного, правильного письма. Дитина має
відчувати різницю між голосними у сильній та слабкій позиції.
Доцільним є використання дидактичної казки про Фею-Наголос, її чарівну паличку, Принцесу та
Попелюшку. Основна ідея казки: Фея-Наголос – володарка Країни Слів. Вона завжди керує балом. З
тим звуком, до якого вона торкнеться своєю чарівною паличкою, відбуваються казкові зміни! Він
перетворюється у Принцесу і стає головним у слові. Принцесі підкоряються усі інші звуки у слові.
Можна драматизувати цю казку разом з дітьми з використанням ляльок у пісочниці.
Іншим прикладом використання пісочної терапії може стати дидактична гра-казка "Співоче
озеро", основним завданням якої є формування умінь та навичок у визначенні голосних та глухих й
дзвінких приголосних. Основна ідея казки: В Країні Звуків є чарівне Співоче озеро (створюється в
пісочниці) в якому дуже полюбляють плавати та співати голосні звуки, вони створюють на озері
чудові пісні: а-а-а-а-а, о-о-о-о-о, у-у-у-у тощо. А приголосні звуки не можуть так вільно та далеко
плавати на цьому озері, деякі (це – дзвінки приголосні) можуть лише зайти в нього та постояти на
березі, щоб трошки підспівувати голосним: м-м, р-р, л-л тощо. Є й таки, що лише здалеку, сидячи на
суші, милуються чарівним видом озера, адже вони зовсім не вміють дзвінко співати, а в тім й плавати,
вони сидять та дихають приємним повітрям: ш, х, т, с тощо. Завданням для дітей є правильне
розміщення у пісочниці всіх звуків мови, створення пісень звуків, їх розмов тощо.
Таке навчання мові легше, відбувається швидшим темпом, цікавіше, ніж традиційне навчання.
Основний принцип навчання граматики у пісочниці, як його проголошує Т. Зінкевич-Євстигнеєва: з
будь-якого складного правила можна зробити цікаву гру [8].
На уроках розвитку мовлення, іноземної мови, музики, малювання та природознавства, на
заняттях у групах продовженого дня у піску можна створювати різноманітні світи: подорож у часі;
подорожі різними країнами та континентами; подорожі до інших планет тощо.
Наприклад, можна познайомитися з Прадавніми часами, відтворити шлях "Підводної Одисеї
Ж. Кусто", побувати на поверхні Місяця, Марса тощо. Цікавими й вражаючими можуть стати
своєрідні картини історичних подій (побут прадавніх скіфів, Полтавська битва тощо) або відтворення
у пісочниці карти рідного міста, фрагментів фізичної мапи певних географічних районів України
тощо. При цьому дитина не лише з задоволенням фантазує, уявляє, мріє, пізнає, але й реально
створює і "проживає" ці події.
Серед ігор-занять у пісочниці на знайомство з навколишнім світом можна виділити такі групи ігор
для початкової школи: географічні ігри; фантастичні ігри; історичні ігри; ігри-екскурсії містом.
Розглянуті нами теоретико-практичні засади пісочної терапії як новітнього напряму розвитку
психолого-педагогічних знань, дозволили зробити такі висновки: пісочна терапія є ефективним видом
естетотерапевтичного впливу на особистість з метою стабілізації її емоційно-чуттєвого стану та
надання можливості творчої самореалізації у навчально-виховному середовищі сучасної початкової
школи; її запровадження вчителем початкових класів у власну професійну діяльність відповідатиме
виконанню основних завдань особистісно орієнтованого навчання; вона володіє величезними
дидактичними можливостями щодо її використання на уроках читання, письма, розвитку мовлення,
природознавства, малювання тощо у початковій школі; її запровадження у практику початкової
школи вимагає певної психолого-педагогічної підготовки вчителя-гуманіста та наявність у нього
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достатнього індивідуально-творчого потенціалу щодо виховання дитини за законами Світла, Добра і
Любові та визнання дитячого світу як найвищої цінності земного життя.
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Федий О.А. Песочная терапия в пространстве профессиональной деятельности
современного учителя начальных классов.
В статье представлен психолого-педагогический потенциал нового направления
психотерапевтических знаний – песочной терапии. На основе анализа современного зарубежного
опыта эстетотерапии природными и игровыми средствами автором выделены эффективные пути
использования песочной терапии в образовательном процессе начальной школы.
Fediy O.A. Sandplay in a Space of Primary School Modern Teacher’s Professional Activity.
The pedagogical and psychological potential of new psychotherapy knowledge direction - Sandplay is
presented in the article. The author has selected the effective ways of the using sandy therapy in the
educational process of primary school, according to the analysis of the modern foreign aestetotherapy
experience and with the help of natural and playing facilities.
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ТЕНДЕНЦІЇ ГУМАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У ФР АНЦІЇ
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті виявлено основні тенденції гуманізації педагогічної освіти у Франції в другій
половині ХХ столітті, а саме: розвиток педагогічної рефлексії в професії вчителя; тенденція
до індивідуального розвитку майбутнього педагога; до формування соціопрофесійної
особистості та самобутності педагога.
Для вітчизняної педагогічної науки важливим є вивчення світових гуманістичних цінностей та
досвіду країн Європи з розробки загальноєвропейських принципів утворення єдиного науковоосвітнього простору. Особливе значення для вдосконалення вітчизняної педагогічної освіти має
вивчення системи професійної підготовки вчителів у Франції. Французькі вчені одностайні в тому,
що вчитель не є більше простим ретранслятором знань. На їхню думку, світ постійно змінюється, і
педагог повинен уміти думати, організовувати своє мислення, бути готовим до того, щоб
контролювати й керувати нестандартними ситуаціями, розуміти їх та впливати на них. При цьому
професійна підготовка французьких учителів здійснюється в межах традиціоналістичної,
позитивістської й гуманістичної освітніх парадигм. Французькі науковці впевнені в тому, що всі три
моделі формування педагогічних кадрів повинні не виключати, а доповнювати одна одну й таким
чином сприяти повноцінному цілісному розвитку майбутніх учителів.
У вагу багатьох вітчизняних учених привертають педагогічні досягнення Франції (О. Авксентьєва,
О. Алексєєва, О. Бажановська, Л. Зязюн, Г. Крючков, Н. Лавриченко, А. Максименко, О. Матієнко,
Л. Пуховська, О. Романенко, О. Сухомлинська). В історико-педагогічних публікаціях, безсумнівно,
аналізуються окремі проблеми, що пов’язані з розвитком професійної підготовки французьких
учителів. Проте проблема гуманізації педагогічної освіти в них викладена описово й стисло.
Теоретична розробка проблем гуманізації в українській педагогічній науці відстає від вимог часу.
У зв’язку з цим, звернення до досвіду країн, які мають сформовані традиції в розробці проблем
гуманізації освіти, значно збагатить вітчизняну педагогічну науку. Тому мета автора статті полягає у
виявленні основних тенденцій гуманізації педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ
століття та у вивченні особливостей їх розвитку. Особливий інтерес для усвідомлення
функціонування сучасної системи освіти педагогічних кадрів у Франції становить аналіз основних
напрямків розвитку теорії й практики гуманізації підготовки вчителів у цій країні в період її
інтенсивного становлення, тобто в другій половині ХХ століття.
Звернемося до історії еволюції педагогічної освіти у Франції. Питання про розвиток і
вдосконалення професіоналізації викладацької діяльності було вперше порушено на Національному
симпозіумі "За нову школу: підготовка вчителів і дослідження в системі освіти", який наприкінці
березня 1968 року в місті Ам’єн (Amiens) організувала Асоціація з розширення наукових досліджень
[1]. Але, крім проблем, пов’язаних з розвитком професіоналізації викладацької діяльності, на
симпозіумі вперше було поставлене питання про необхідність здійснення професійної підготовки
вчителів у межах системи початкової й неперервної освіти. І цей варіант підготовки вчителів
учасниками колоквіуму одностайно розглядався як найбільш вдалий.
Говорячи про розвиток цілісної початкової педагогічної освіти вчителів у Франції, ми
погоджуємося з сучасним французьким педагогом В. де Ландшир, яка справедливо відзначає, що
методика навчання шкільних учителів сама по собі ще далека від досконалості в оволодінні нею:
"Поки науково невідомо, як ми вчимося вчити" [2: 354]. Аналіз французьких наукових джерел з
проблем початкової підготовки вчителів дозволяє нам виділити три великі методологічні опції у
французькій педосвіті: традиційне навчання (фр. La formation traditionnelle); позитивістське навчання
(фр. La formation scientifique); гуманістичне навчання (фр. La formation humaniste).
Організувати процес початкової освіти вчителів так, щоб усі його учасники перетворювалися на
рівноправних співтворців навчання, з точки зору французьких учених, виявляється можливим у
межах гуманістичної парадигми, що проникла в практику освіти вчителів у другій половині ХХ
століття. Відзначимо, що в її основі знаходяться філософсько-педагогічні ідеї представників
французької філософії екзистенціалізму й постмодернізму про сутність людини та її місце в контексті
педагогічного процесу.
Гуманістична парадигма припускає принципово відмінний від традиціоналістського й
позитивістського підходів спосіб постановки цілей професійної підготовки педагогів. Відповідно до
гуманістичної спрямованості основна мета педагогічної освіти полягає в тому, щоб допомогти
© Харченко Т.Г., 2009
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розвинутися особистості педагога, яка володіє одночасно педагогічним мисленням і високим
професіоналізмом. При цьому, завданням початкової педагогічної освіти в контексті гуманізації є
індивідуальний розвиток майбутнього педагога (фр. Le développement individuel de l'éducateur), а
неперервної – розвиток його соціопрофесійної особистості (фр. La construction d'une identit é
socioprofessionnelle).
Учитель відповідно до гуманістичної концепції розглядається як "основний інструмент
викладання", що здатний бути відкритим з учнем, інтенсивно з ним спілкуватися, вірить у здатність
того, кого навчає, самостійно вирішувати проблеми й будуватизнання.
Ж. Феррі ставить у центр концепції гуманізації як у початковій, так і неперервній освіті вчителів
ситуативний підхід. Цей підхід передбачає "ситуації (навчальні), в яких учитель знаходиться,
включаючи ситуацію його власного навчання" [3: 77]. Зміст освіти в цьому випадку полягає в тому,
щоб набути соціального й інтелектуальногодосвіду, в ході якого той, хто навчає, і ті, кого навчають,
співпрацюють над реалізацією проекту, що їх усіх стосується рівною мірою.
Важливим для гуманістичної концепції, з точки зору французьких дослідників проблем освіти
педагогів, є навчитися спостерігати, аналізувати ситуації й відокремлювати наслідки. Теорія й
практика, таким чином, визнаються однаково важливими. Як наслідок, у процесі підготовки вчителів
у Франції присутній перманентний зворотно-поступальний рух теоретичного й практичного
навчання.
В. де Ландшир схематично описує хід освіти майбутніх учителів у контексті гуманізації таким
чином. По-перше, майбутній педагог має сформулювати індивідуальний проект навчання (фр. Le
projet personnel de formation) [4]. По-друге, одержати певний досвід у навчальному середовищі. Потретє, навчитися в співробітництві з педагогами-наставниками аналізувати ситуації й розуміти, що
вони означають для кожного з учасників педагогічного процесу (під час цих сеансів аналізу
вивчаються й обговорюються використані методи й прийоми або ті, до яких можна було б удатися;
учасники намагаються виділити базові ідеї та їх наслідки). По-четверте, майбутні вчителі можуть
брати участь у постійно діючих семінарах для педагогічних кадрів.
Учні-учителі, більш-менш професійно підготовлені, мають вільний доступ до цих семінарів. Під
час роботи семінарів, завдяки якості й інтенсивності обміну досвідом, утворюється свого роду
"співтовариство навчання" (фр. La communaute d'apprentissage). Членами семінарів є методисти
(фр. Le formateur), які навчають, і викладачі або стажисти, яких навчають. Там складається атмосфера
освітніх центрів (фр. Les centres d'enseignants), на роботі яких ми зупинимося більш докладно при
вивченні особливостей гуманізації підготовки вчителів у межах післядипломної освіти.
Як особливий варіант гуманістичної освіти вчителів французькими педагогами розглядається
модель індивідуалізованого навчання, запропонована в 1970 році американським педагогом
Ф. Фуллером [5]. Його підхід має намір сконцентруватися на тому, що може бути основною
проблемою для учнів-учителів у різні періоди їхнього навчання.
Що ж собою являє модель індивідуалізованого навчання майбутніх учителів за Ф. Фуллером? Поперше, він вважає, що перед тим, як почати викладати, учні-учителі бачать класи крізь призму свого
шкільного досвіду й часто дуже критичні стосовно вчителів, які працюють. По-друге, після того в них
проявляється період сумнівів: чи зможу я дійсно викладати? По-третє, на його думку, майбутній
викладач починає відчувати почуття фрустрації, викликане уявними, занадто великими розмірами
класних груп, постійною недостачею часу, браком дидактичних засобів і знань. На наступному етапі
учень-учитель усе більше й більше замислюється про результати, до яких може призвести його
викладання для учнів, й особливо про те, що вони реально вчать. Зрештою, з точки зору
американського вченого, у нього проявляється усвідомлена турбота, що збільшується, про реальні
потреби й інтереси своїх учнів [5].
На думку Ф. Фуллера, запропонована ним модель освіти майбутніх учителів "відповідає
визріванню гарної якості роботи в майбутньому" [5]. "Незважаючи на те, що в нас недостатньо
об’єктивних даних, які встановлюють, що цей підхід відповідає реальності, – говорить В. де
Ландшир, – цікавим було б підштовхнути учнів-учителів замислитися над етапами, запропонованими
Ф. Фуллером, і викликати в них адекватне реагування" [2]. Як бачимо, у межах гуманістичної
педагогіки у Франції мета освіти виявляється результатом спільних зусиль викладача-наставника й
учня-вчителя. Завдання наставника – допомогти майбутньому вчителеві зрозуміти самого себе,
усвідомити й осмислити свій потенціал, проявляти й розвивати власну індивідуальність, визначити й
вербалізувати мету власного особистісного й професійного розвитку.
Таким чином, у рамках гуманістичної парадигми той, хто навчає, і той, кого навчають, стають
рівноправними суб’єктами, співтворцями освітнього процесу, а взаємини між ними набувають
справді суб’єктно-суб’єктного характеру. Педагог спочатку налаштований на те, щоб не адаптувати
учня-учителя під свої (державні, соціальні, особисті) уявлення про те, яким він повинен стати,
намагається сформувати його майбутній образ, виходячи з нього самого, за його безпосередньої
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участі. При цьому педагог-наставник готовий не тільки організовувати розвиток учня, але також і
розвиватися з ним сам, розробляючи в процесі спілкування спільну траєкторію "руху по життю" [6].
Визнаючи цінність гуманістичної моделі підготовки педагогічних кадрів, деякі французькі вчені
звинувачують її в розпливчастості й нечіткості цілей навчання, недостатній ефективності в
конструюванні професійної базової компетенції. "Насправді, той факт, що ті, хто навчає, і ті, кого
навчають, намагаються зрозуміти ситуацію, і кожний розрізняє її наслідки, не обов’язково говорить
про те, що це потрібно робити", – стверджує сучасний французький учений К. Ріан [2: 363]. Він
критикує гуманістичну модель підготовки вчителів за те, що вона не розповідає про технології й
методи, якими досягається педагогічна майстерність.
Методологічними установками гуманістичної моделі навчання педагогів у Франції є: імітування в
процесі підготовки, аутоскопія, мікровикладання.
Однак у реальному житті, відзначає В. де Ландшир, аналізуючи різні точки зору, зіставляючи цілі
в професійній підготовці вчителів, місце людини в педагогічному процесі, більшість французьких
учених доходять висновку, що "найкращий спосіб навчання учнів-учителів, або скоріше допомоги їм
в освіті, ще не скоро буде обраний" [2: 364]. Елементи традиційної, наукової й гуманістичної моделей
освіти педагогічних кадрів, як правило, сполучаються в межах конкретних систем, технологій,
методик і говорити можна лише про їх переважну спрямованість. У сі три освітні парадигми не
виключають, а доповнюють одна одну, будучи необхідними для повноцінного цілісного розвитку
вчителя. "Найбільш здорове ставлення, – підкреслює В. де Ландшир, – це, без сумніву, узяти в кожної
моделі найбільш позитивне й у той час наділяти майбутніх викладачів під час отримання початкової
педагогічної освіти солідним багажем орієнтирів і дослідницьким духом" [2: 365].
Ми знаємо, ще однією тенденцією розвитку педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ
століття є розвиток і вдосконалення змісту, форм і методів системи неперервної освіти вчителів.
Початкова освіта педагогічних кадрів, якою б якісною вона не була, не може забезпечити вчителів
необхідними знаннями протягом усієї їхньої кар’єри.
Думку про необхідність педагогові продовжувати освіту протягом усього життя В. де Ландшир
обґрунтовує таким чином: по-перше, обсяг знань, наприклад, що належать до дисциплін, які
викладаються, психології, педагогіки, настільки великий, що його повністю неможливо збагнути за
чотири або п’ять років навчання; по-друге, викладач навчає в той самий час того, що він знає, і того,
чим він є сам. Особистість педагога змінюється, продовжує розвиватися, інтелектуально
збагачуватися протягом усього життя; по-третє, соціальний контекст також змінюється й
розвивається [2: 354].
Оскільки основне завдання неперервного навчання в педагогічній освіті (фр. La formation
continuée) полягає в тому, щоб допомогти педагогові в побудові соціопрофесійної особистості, то
другою тенденцією гуманізації педагогічної освіти у Франції ми можемо назвати тенденцію до
формування соціопрофесійної особистості й самобутності вчителя. Відмітні завдання неперервної
освіти вчителів полягають у тому, щоб допомогти актуалізувати знання й додати до них нові;
зміцнити розвиток професійної компетенції; відкрити можливості для кар’єрного зростання, розвитку
мобільності або професійного перепрофілювання; додати спеціалізацію; підготувати до специфічних
функцій у системі освіти. Неперервне навчання для педагогів починається з перших кроків виконання
своїх посадових обов’язків. Цей момент є вирішальним: молодий учитель, нарешті, зіштовхується з
повною відповідальністю, з усіма непередбаченими випадками в роботі, до якої він готувався. Однак,
крім технічних труднощів, його очікують також і особисті проблеми, оскільки побудова
соціопрофесійної особистості може призвести до глибокої перебудови й сприйняття себе.
"Професійний розвиток передається за допомогою розвитку особистості", – пише Г. Ле Буедек. І цей
розвиток вимагає глибинної еволюції та внутрішньої реструктуризації [7: 102].
Труднощів у вчителя-початківця вистачає, – говорить Ж. де Ландшир. Насамперед, потрібно
інтерпретувати й адаптувати до контексту середовища офіційну навчальну програму, займатися
плануванням роботи, готуватисядо уроків, необхідно утвердитися перед учнями класів, які стежать за
поведінкою вчителя-початківця, налагодити стосунки з батьками учнів. При цьому дебютант
усвідомлює недостатню поінформованість і неточність своїх знань у дисципліні, що викладається, у
дидактиці, психології тощо. Також потрібно встановити стосунки з колегами, які, навіть будучи
сприятливо налаштованими, спостерігають за новоприбулим і оцінюють його. Новачок усвідомлює,
що відкрито або ні його будуть оцінювати директор навчального закладу, інспектор, батьки й
особливо учні, які швидко відкриють його слабкі сторони й будуть їх використовувати з
неусвідомленою жорстокістю молодості. Деякі з таких оцінок можуть призвести до втрати роботи
або, принаймні, до появи невтішної репутації, що матиме погані наслідки в майбутньому. Факторів
непевності вистачає, – робить висновок Ж. де Ландшир [2: 365].
Численні опитування, проведені серед дебютантів у професії вчителя, показують, що серед
труднощів, які ними долаються, потрібно назвати недостатню інформованість, іноді навіть незнання
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того, що вже відомо школярам; незнання найбільш доречних методів і прийомів установлення
дисципліни й методик навчання. Опитані паралельно директори навчальних закладів бачать причини
цих труднощів у нестачі досвіду в підтримці дисципліни; неправильно підібраній організації праці;
недостатній підготовленості до викладання, у тому числі до викладання в неоднорідних групах;
незнанні раніше набутих знань учнів; недостатньо впевненому володінні техніками навчання [2: 365].
У зв’язку з цим у французькій педагогічній думці в другій половині ХХ століття все частіше
з’являється думка про необхідність надання підтримки викладачу-початківцю, тобто про педагогіку
підтримки в педосвіті. У цьому випадку мова йде не про вирішення проблем новачка на місці, а про
підтримку людськими й матеріальними ресурсами. Серед останніх виділяють таке: неформальна
підтримка колег; підтримка з боку викладачів системи початкової педагогічної освіти; постійне
спілкування з радниками й методистами; консультації; участь у заходах навчальних центрів [8; 2:
366].
На думку ряду французьких учених, які займаються розробкою педагогіки підтримки викладачампочатківцям (Ж. де Ландшир, С. Байоке, А. Луве й ін.), пряме спілкування з найближчими колегами з
приводу загальних проблем являє собою найбільш ефективне джерело самовдосконалення. Робота в
команді, зокрема, підготовка до уроків у паралельних класах, зменшує страх, випробовуваний
дебютантом, зіштовхнувшись зі складною реальністю шкільного світу. Таким чином, ми бачимо, що
усвідомлене співробітництво та партнерство між педагогами сприяє успішній адаптації вчителяпочатківця й створює справжню позитивну динаміку.
Ідея створення навчальних центрів у Франції не зовсім нова. У другій половині ХХ століття були
організовані навчальні гуртки, ресурсні й інформаційні центри, педагогічні бібліотеки, створені й
керовані волонтерськими групами викладачів. Навчальний центр – це місце зустрічей і відкритої
роботи вчителів дитячих садків, початкової й середньої школи на територіальному рівні або округу.
Такий центр ставить своїм основним завданням розробку загального проекту професійної підготовки
та його втілення в життя шляхом поширення досвіду й інформації серед його членів. Основна
спонукальна сила для відвідування навчальних центрів, за словами викладачів, полягає в тім, що,
маючи повну незалежність, вони відповідальні за свій професійний ріст. Група починає наукові
пошуки для відповіді на проблемні питання; кожен учасник робить свій внесок, виконуючи те, що він
уважає своїм найкращим досягненням.
Стратегічна важливість функціонування подібних навчальних центрів визнана у французькій
педагогічній освіті. Їх створення заохочується центральною, регіональною й місцевою владою, які
надають приміщення, у більшості випадків беруть на себе оплату зарплати керівника центру, який
працює на постійній основі, надають кредити для закупівлі книг і дидактичного матеріалу для
успішної роботи. Ці ресурси іноді доповнюються за рахунок внесків членів і підтримки приватних
осіб.
Згодом, цілі навчальних центрів для викладачів розширилися й стали більш чіткими. Їх завдання
полягають у такому: визначення потреб у підготовці викладачів; організація робочих груп для аналізу
педагогічної теорії й практики; актуалізація знань і залучення до нових технологій у навчанні;
введення інновацій і прикладних педагогічних досліджень; поширення результатів досліджень у
педагогіці; допомога в адаптації національних або регіональних програм до особливостей місцевих
реалій в освіті; допомога у вирішенні проблем, виявлених у процесі навчання й підготовки; підтримка
викладачів, які хотіли б отримати додаткову освіту, наприклад, в університетах; допомога в
перепрофілюванні; установлення контактів з академічними колами й рухами викладачів.
Ці завдання вирішуються під час академічних занять університетського типу, конференцій,
демонстраційних уроків, роботи в групах, неформальних зустрічей, обмінів ідеями й досвідом, ательє
... Деякі центри організовують службу екстреної допомоги (фр. Le service d'urgences). Викладачі
можуть звернутися в будь-який момент до служби допомоги по телефону, якщо вони не можуть
упоратися із ситуацією, у якій знаходяться. В остаточному підсумку, багато центрів поєднуються в
мережі, що розширює їх можливості [2: 367].
Закон від 16 липня 1971 року додав нової легітимності освіті "протягом життя". У 1972 році за
педагогами визнають право проходити післядипломну освіту протягом 36 тижнів (фр. Rapport Joxe). З
тих пір у Франції з певною періодичністю порушуються два принципово важливих питання: чи
потрібно робити неперервне навчання обов’язковим для вчителів і чи потрібно його оплачувати?
Ж. де Ландшир виключає всякий примус у підвищенні своєї професійної компетенції "протягом
життя". Свою точку зору він обґрунтовує так: чи можна собі уявити, що, маючи сертифікат про
початкову педагогічну освіту, викладач відмовиться від певних систематичних зусиль підвищення
своєї кваліфікації, оновлення знань, умінь і навичок? [2: 368]. На його думку, проблема, яку потрібно
вирішити в цьому випадку, полягає в особливостях отримання післядипломної освіти. Чи будутьвони
нав’язані або викладач зможе вільно вибирати темп і характер свого просування, усвідомлюючи, що
періодично йому необхідно надавати докази своїх зусиль?
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Спостерігається неоднозначне ставлення до заохочення докладених учителями зусиль. З одного
боку, деякі вчені задаються питанням: чи потрібно оплачувати працю тієї людини, яка виконує
завдання, невіддільне від її соціальної місії, яку вона погодилася виконувати? Це, як мінімум, на їхню
думку, суперечливо. З іншого – особисті внески й витрати, які значно перевершують просте завдання,
чи не заслуговують вони позитивного схвалення? Чи не шкода, що ті, хто ґрунтовним образом
збільшив свій рівень компетенції за рахунок власних зусиль, не знаходять у цьому матеріального
заохочення й залишають свою посаду, на якій вони могли б, можливо, бути великими майстрами?
Однак усі французькі вчені одностайні в тому, що принцип, який повинен керувати організацією
неперервного навчання працівників освіти, полягає в розмаїтості можливостей вибору й
спонукальних причин для навчання; починаючи з визнання права того, хто хоче навчатися, бути
основною діючою особою своєї освіти.
Загалом, організатори системи підготовки педагогічних кадрів, які спілкуються із задіяними
методистами, повинні розробити глобальну концепцію системи підготовки, установити пріоритети й
план реалізації, а також забезпечити фінансування.
Реалізації, що дорого коштують, такі, як відкриті університети, дистанційна освіта, залишалися у
своїй більшості ініціативами загальнонаціонального рівня. Проте, наприкінці ХХ століття регіони
почали відігравати більш активну роль. Це стосується як Франції, так і країн-членів європейського
економічного співтовариства. Для створення навчальних центрів втручання регіонів і муніципалітетів
наприкінці ХХ століття є звичайним явищем.
Нарешті, важливість місцевого рівня у вирішенні проблем підготовки педагогічних кадрів у
Франції наприкінці століття теж зросла. Школи запрошуються розробляти проект розвитку
навчального закладу; вони визначають свої потреби й допомагають у такий спосіб розробляти
програми неперервної освіти для вчителів, якщо буде потреба в співробітництві з навчальними
центрами й регіональними або національними інстанціями.
Ще однією тенденцією педагогічної освіти у Франції в досліджуваний нами період є розвиток
професіоналізації діяльності педагогів. Під професіоналізацією діяльності вчителів французькі
дослідники розуміють включення в професію, більше не зумовлену раз і назавжди визначеними
вміннями, а зумовлену вмінням думати, організувати своє мислення, умінням перетворювати в життя
ситуації. "Ми знаходимося сьогодні у сфері метакомпетенцій, – відзначає сучасна французька
дослідниця проблем підготовки викладачів Ф. Кро. Компетенцій, які спираються на когнітивну,
соціальну й афективну трансверсальність. Ці компетенції повинні готувати майбутніх учителів до
того, щоб контролювати й керувати небувалими ситуаціями, їх розуміти й впливати на них, при
цьому, впливаючи в такий спосіб на себе" [9: 8].
Французькі вчені наприкінці століття дійшли висновку, що професійна підготовка вчителя більше
не полягає в тому, щоб готувати лише до викладання дисциплін. Нові знання, які повинні одержати
майбутні педагоги, звернені до розвитку вміння працювати в партнерстві; інтердисциплінарності,
навіть до трансдисциплінарності; уміння працювати в групі; допомоги в оволодінні методами роботи
й розвитку здібності донести їх учням; оволодіння параметрами створення демократичних ситуацій
усередині школи; усвідомлення ризику: визнавати, що знаєш не все, але володієш компетенціями,
щоб побудувати або знайти це нове знання [9]. У зв’язку з цим особливої актуальності для
французької системи підготовки педагогічних кадрів набула проблема розвитку педагогічної
рефлексії в професії вчителя наприкінці ХХ століття.
Отже, у ході аналізу науково-педагогічної літератури з проблем професійної підготовки
педагогічних кадрів у Франції в другій половині ХХ століття нами було встановлено, що тенденції
гуманізації педагогічної освіти у Франції в зазначений період є похідною від основних напрямків
розвитку системи підготовки педагогічних кадрів. Оскільки однією з основних тенденцій педагогічної
освіти у Франції в зазначений період є професіоналізація діяльності педагога, то однією з тенденцій
гуманізації підготовки вчителів є розвиток педагогічної рефлексії в професії педагога. У зв’язку з
тим, що розвиток цілісної початкової педагогічної освіти майбутніх учителів є другою тенденцією
французької педагогічної освіти, то, згідно із завданнями первісної підготовки вчителів, наступною
тенденцією гуманізації педагогічної освіти у Франції є тенденція до індивідуального розвитку
майбутнього педагога. Походячи з третього основного напрямку розвитку системи підготовки
педагогічних кадрів, а саме з системи неперервного навчання вчителів, ми розглядаємо побудову
соціопрофесійної особистості й самобутності педагога як третю тенденцію гуманізації підготовки
педагогічних кадрів у Франції в другій половині ХХ століття.
Звичайно, у межах однієї статті важко представити детальний аналіз усіх моделей гуманізації
підготовки педагогічних кадрів у Франції в зазначений період. Тому перспективи подальшої розробки
вбачаємо у вивченні особливостей розвитку педагогічної рефлексії в процесі професійної підготовки
вчителів, індивідуального розвитку особистості майбутнього вчителя.

106

Т.Г. Харченко. Тенденції гуманізації підготовки вчителів у Франції в другій половині ХХ століття

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕР АТУРИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pour une école nouvelle: formation des maîtres et recherche en éducation: Actes du Colloque national d’Amiens,
mars 1968. – Paris : Dunod, 1969. – 470 p.
Landsheere V . L’éducation et la formation. – Р. : Presses Universitaires de France, 1992. – P. 354-365.
Ferry G. Le trajet de la formation: les enseignants entre la th éorie et la pratique. – Paris : Dunod, 1983.
Баско Л. L'exemple d'un module européen d'enseignement d'aide à la réussite des étudiants / Л. Баско, Т. Харченко
// Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. – 2008. – № 6 (145). – С. 33-42.
Fuller F.F. Personalized education for teachers: an introduction for teacher educators. – Austin: Université de
Texas, 1970.
Корнетов Г. Б. Парадигмы базових моделей образовательного процесса / Г. Б. Корнетов // Педагогика. –
1999. – № 3. – С. 48-54.
Le Bouédec G. Les défis de la formation continue: Développement personnel ou développement professionnel. –
Paris : L’Harmattan, 1988.
Baillauques S., Louvet A. Instituteurs débutants: faciliter l’entrée dans le métier. – Paris: INRP , 1992.
Cros F. Innovation et formation des enseignants // Recherche et formation: Innovation et formation des enseignants.
– № 31. – 1999. – С. 32-41.
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Харченко Т.Г. Тенденции гуманизации подготовки учителей во Франции
во второй половине ХХ столетия.
В статье выявлены основные тенденции гуманизации педагогического образования во Франции во
второй половине ХХ столетия, а именно: развитие педагогической рефлексии в профессии учителя;
тенденция к индивидуальному развитию будущего педагога; к формированию
социопрофессиональной личности и самобытности педагога.
Kharchenko T.H. The Tendencies of Teacher Education Humanization in France
during the second part of the 20 th century.
The following main tendencies of the teacher education humanization in France during the second part of the
20th century are revealed in the article: the development of the pedagogic reflection in the teacher's
profession; the tendency to the individual development of the prospect teacher; to the formation of social and
professional personality and originality of the teacher .
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ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ПИСЕМНОСТІ
Статтю присвячено історичному аспекту розвитку писемності. Проаналізовано її виникнення,
визначено етапи розвитку писемного мовлення та висвітлено розвиток різних типів письма:
предметного, піктографічного, ідеографічного, складового та звукового, які застосовуються
людиною для передачі думок. Подано відомості щодо походження слов’янської писемності.
Загальновідомо, що мова є джерелом різнобічних знань, засобом мислення, мовлення, духовного
збагачення людини. Вона є головною ознакою нації, котра забезпечує єдність, функціонування і
розвиток етносу в просторовому та часовому вимірах. Немає такого суспільства, яке б не мало мови.
За визначенням У. Вайнрайха [1], мова посідає одне з найвищих місць за шкалою національних
вартостей. У формуванні кожної особистості, становленні її інтелектуальних, громадських і
морально-естетичних якостей рідній мові відведено особливу роль. Сáме тому в програмі для
середньої загальноосвітньої школи зазначено, що курс української мови – це "важлива складова
загального змісту початкової освіти", оскільки він виступає "основним засобом опанування всіх
інших шкільних дисциплін" [2: 12].
Першочерговими завданнями, що визначаються в початковій мовній освіті, є формування
загальномовленнєвих умінь і навичок, розвиток мовленнєвих здібностей, вагомою складовою яких є
читання і письмо. На думку М.Г. Різника, "серед багатьох форм людської діяльності, які служили
показниками духовної культури, … було письмо" [3: 5].
Письму в еволюції людини надано великого значення, оскільки воно здавна служило засобом
спілкування, матеріального втілення мислення. Поза увагою того, хто читає і пише, лишається
питання про стадії розвитку писемності в суспільстві, про системи письма (алфавіти), що
використовувалисяв різні епохи й якими користуються тепер різні народи світу. Наша стаття має на
меті аналіз історичного аспекту розвитку писемності.
Формування графічних навичок учнів розпочинається з уроків навчання грамоти і продовжується
протягом усього періоду навчання в школі. Саме вчитель початкових класів має сформувати в
школярів точні та сталі вміння й навички письма (технічні, гігієнічні, графічні, орфографічні).
Виконуючи це першочергове завдання, вчитель ставить перед собою мету навчити кожного учня
писати чітко, щоб написане легко читалося, а також швидко, зберігаючи графічну правильність. При
цьому педагог має бути добре обізнаний у походженні та розвитку писемності, методах і прийомах
формування графічної навички.
Письмо з’явилося не випадково, а лише на певному етапі розвитку людства, і має тисячолітню
історію, тому походження писемності є проблемою не лише і не стільки лінгвістичною, скільки
історико-культурною. Історія письма – це той шлях, який проходить кожна людина під час
оволодіння механізмом написання. У світі існували й існують різні типи письма – види або форми
конкретного вираження певної думки. Для позначення звуків на письмі кожна мова має свою систему
знаків, тобто графіку. За тлумачним словником української мови, "система графічних знаків, що
сприймається зором і здатна передавати мову" називається письмом [4].
У науковій літературі [5; 6] зазначено, що письмо виникло в глибоку давнину – до так званої доби
палеоліту, до первіснообщинного ладу. Давні пам’ятки графічних знаків, що знайдені під час
розкопок, датовано ІІ тисячоліттям до н.е. Письмо як "засіб передачі інформації на площині в часі" [7:
669] є продуктом свідомої творчої діяльності людей. На думку О.Г. Спіркіна [8], реалізацією письма
передбачено високий рівень розвитку мислення та мовлення. Виникнення писемності зумовлено й
високим рівнем розвитку координації рухів руки, її тонких та точних маніпуляцій, які підготовлені
тривалим досвідом відпрацювання порівняно складних трудових операцій і виконанням
спонукальних форм спілкування.
Палеографи стверджують, що на земній кулі відомо чотири способи власне писемного
висловлення думки: живописне письмо (малюнкове), послівне, складове і буквене. Оскільки письмо
необхідне для передачі мовлення, то в залежності від того, які його елементи (повідомлення, слова,
склади або звуки) позначаються графічними знаками, визначають піктографічний, ідеографічний,
складовий та буквено-звуковий типи письма [5: 26]. У сі ці типи зустрічаються нині в народів, які
стоять на різних стадіях розвитку або відмежовані один від одного значними відстанями. Однак, на
думку В.О. Істріна [5], Ю.О. Карпенка [9], І.П. Ющука [10], існували ще й інші форми письма у
вигляді предметів з умовним значенням. Таке письмо називали предметним. Впевнено назвати його
письмом важко, проте можна вважати першоосновою справжнього письма.
© Боднар Н.М., 2009
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Найпершим і найдавнішим письмом вважається малюнкове, що дістало назву піктографія (від
лат. picto – малюю і грец. γραφω – пишу). Ще А. Будилович, О.Х. Востоков, І.І. Срезневський зробили
висновки, що первісне письмо походить від живопису, тобто від зображення предметів, про які
бажають повідомити іншій особі. Таке письмо передавало лише приблизний зміст повідомлення, не
відтворюючи звучання мовлення та не розчленовуючи його на окремі слова. У піктограмах
фіксувалося не мовлення, а образи, їх сприйняття й уявлення. Знаки письма мали бути чіткими,
наочно відображати конкретні предмети. Піктограми видряпували камінням, кістками або наносили
фарбами на стінах печер, рогах тварин. Такий вид письма особливо був поширений на території
доісторичного Єгипту, на острові Кріт, у Стародавньому Китаї, в індіанців Північної Америки та
народностей Сибіру.
У піктограмах розповідалося про військові події, полювання на звірів, птахів, пізніше вони
містили релігійні повідомлення, любовні записи. Зразок піктографічного листа наводить у своїй праці
В.О. Істрін (див. мал. 1) [5: 48]. Так, у цьому листі повідомлялося, що сім індіанських племен просять
у президента США дозволу переселитися в район трьох озер; лінії, що сполучають голови та серця
тварин, символізують єдність думок і почуттів племен (текст автора).

Рис. 1. Піктографічний текст.
Змінюючись і вдосконалюючись, піктографічне письмо в деяких народів зберігалося довго.
Індіанці Північної Америки використовували його аж до кінця ХІХ ст. Цей спосіб письма
зустрічається і зараз в острів’ян басейну Тихого океану. Піктографічне письмо існує й у наші дні у
вигляді різноманітних знаків та малюнків, таких, наприклад, як знаки дорожнього руху, вивіски
магазинів, листівки.
У ході розвитку суспільства виникло більш досконале письмо – ідеографічне, яке пов'язано з
подальшим розвитком мислення й мовлення, набуттям людиною здібностей до більшої абстракції та
формуванням умінь виділяти в потоці мовлення окремі слова. Термін ідеографія (від грец. ίδέα –
поняття і γραφω – пишу) вказує на властивість цього письма передавати абстрактні поняття, що
реалізуються в словах. За визначенням А.С. Чикобави, ідеографія "зображає поняття, незалежно від
того, як ці поняття називаються" [11: 175]. Графічні знаки такого типу письма пов’язані зі словом як
мовною одиницею, його значенням і змістом. Завдяки ідеографічному письму фіксується дослівне
повідомлення, яке має певний слово порядок і встановлені накреслення графічних знаків.
Початковою фазою розвитку ідеографічного письма вважається малюнкова ідеографія, коли
піктограми крім прямого, первісного значення, могли набувати й переносного, виступаючи
ідеограмами.
Потреба в прискоренні письма та передачі складніших текстів сприяла більшій схематизації
малюнків, перетворенню їх на умовні позначення – ієрогліфи. Це одна з давніх систем ідеографічного
письма, що існувала близько 4 тисяч років потому. Вона далеко відійшла від піктографії і була
поширена в народів Азії. Подібне ієрогліфічне письмо, де кожне слово позначається певним знаком –
ієрогліфом, існує до сьогодні в Китаї. Незручність його в тому, що кожний ієрогліф символізує ціле
поняття, тобто для конкретного слова має бути особливий знак. Отож грамотній людині необхідно
знати стільки знаків, скільки слів в її мовленні. Щоб оволодіти писемним китайським мовленням,
людина має вивчити близько 2000 знаків. Від китайського письма походить японське, а від
японського – корейське. Спочатку японці використовували малюнкове письмо, але у ІІІ ст. н.е. під
впливом китайських учених запровадили китайське письмо. Його знаки для японського слуху
виступали в значенні окремих складів, тому запозичені були лише ті символи, які при озвученні
відповідали складам, що входили до складу японських слів (всього 68 відкритих прямих складів).
Японські писемні ієрогліфи майже подібні до китайських, пишуться вони пензлем, вертикальними
стовпчиками зверху вниз, у рядку – справа наліво.
До давнього письма належить єгипетське. Спочатку воно було піктографічним, а з часом –
ієрогліфічним. У знайдених написах, зроблених понад 3500 років до н.е., переважали ідеографічні
знаки, але при записі власних імен ієрогліфи отримували значення літер. Вони писалися як зліва
направо, так і у зворотному напрямку. Напрямок для читання тексту визначався за фігурками тварин,
повернутих головою до початку тексту.
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Єгипетські ієрогліфи раннього періоду іноді називають монументальним письмом, бо були
частково подібні до монументальних картин і вибивалися спеціальними різцями на будівлях (храмах,
гробницях). Пізніше, перемальовуючи на папірусі форми монументальних ієрогліфів, єгиптяни
почали креслити графічні знаки швидко, без внутрішніх деталей. Ієрогліфи такого типу отримали
назву лінійних. Єгипетське письмо початку ІІІ тис. до н.е. являло собою впорядковане логографічне
письмо зі значною кількістю сталих ієрогліфів, які мали конкретне й абстрактне значення.
Послідовність логограм відображала синтаксичні конструкції єгипетської мови. В.О. Істрін наводить
зразок такого письма [5: 90].
Цей надпис виконаний фарбами і поєднував ієрогліфічне письмо з художніми зображеннями. На
верхньому рядку ієрогліфами написано звертання до бога Анубіса з проханням прийняти померлого.
Внизу зліва зображено самого померлого та жертвоприношення; справа намальовані жреці, які
підносять дари Анубісу. Ієрогліфи цього напису мали форму ідеографічних і фонетичних логограм,
набували значення окремих слів або частин слова, їх розташовували в рядку в лінійній послідовності
Згодом потреба у швидкому зображенні графічних знаків призвела до спрощення в накресленні
лінійних ієрогліфів, які перетворились в ієратичне письмо (від грец. ίερός – священний). На зміну
такому письму прийшла інша скорописна форма єгипетського письма – демотичне письмо (від грец.
demos – народ), в якому графічні знаки набули форми літер. Це письмо було простішим і сприяло
швидкому писанню; його використовували єгипетські купці та ремісники для ведення ділового
листування й обліку.
Єгипетське письмо сформувалось під впливом торгівельних і культурних відносин з Грецією,
тому базувалося на основі грецького алфавіту. Отже, ідеографічне письмо поступово переходило у
складове. Його поява датується ІІ-І тис. до н.е. Виникнення складової системи письма сприяло
більшій зручності й легкості в навчанні та повсякденному застосуванні, адже вона нараховує
невелику кількість графем, тоді як ієрогліфів існує більше тисячі; крім того, складова писемність
точніше відображала фонетичні та граматичні особливості мовлення. Пізнє формування складового
письма пояснюється, на думку В.О. Істріна [5], кількома причинами:
1) складним процесом виділення в мовленні фонетичних одиниць (складів) порівняно зі
змістовими одиницями (словами), оскільки виокремлення складів передбачало більш розвинуту
здібність мислення до аналізу;
2) відсутністю наочного зв’язку між складом і складовим знаком, тоді як в ідеографічному письмі
кожному слову відповідав ієрогліф;
3) консервативним впливом грецьких каст, професійних писарів (Єгипет, Вавилон та ін.) та вченої
бюрократії (Китай), які намагалися монополізувати письмо та перешкоджали його спрощенню й
доступності.
Єгиптолог Ф. Ленорман зазначав, що під час читання зображені писемними знаками уявлення і
поняття перетворювалися устами читця на слова, які відповідали у його рідній мові тим же уявленням
і поняттям, бо образні знаки ставали виразниками певних звуків.
Поступово утворилося звукове письмо, де кожний алфавітний знак (графема), передавав певну
фонему або звук. Тому буквено-звукове письмо іноді називають фонематичним. Поява буквенозвукового письма пояснюється більш розвинутою здібністю людини до розкладу мовлення на
найпростіші елементи – звуки. Це суттєво полегшувало обмін думками на відстані за допомогою
мінімального набору графічних знаків, сприяло розвитку суспільства та розповсюдженню
грамотності. Виключно звукове і саме буквене письмо вперше зустрічається у фінікійців – східних
сусідів давніх єгиптян. А тому першим удосконаленим алфавітом, на думку В.О. Істріна [5: 201],
вважається фінікійський, для розвитку якого велике значення мало значення єгипетське і вавілонське
письмо. Від першого фінікійці запозичили звукову систему і форму літер, від другого – пряме
накреслення ліній. Фінікійський алфавіт став основою для більшості абеток і насамперед
давньогрецької. Так, слово алфавіт утворилося внаслідок злиття двох перших грецьких літер альфа і
бета, назви яких відповідають фінікійським алеф і бет.
У 403 р. до н.е. було запроваджено грецьке класичне письмо. Воно нараховувало 24 літери (17
літер на позначення приголосних і 7 – на позначення голосних звуків), які греки почали писати зліва
направо на відміну від фінікійців. Від грецького алфавіту пішов латинський, від якого згодом
утворилися понад 70 алфавітів народів світу (понад 30 європейських, 20 азіатських і близько 20
африканських).
Виникнення слов’янської писемності Д.С. Лихачов, Й. Добровський, Є.Ф. Карський відносять у
дохристиянські часи. Висловлюється думка, що наші предки мали писемність ще в епоху трипільської
культури. О.О. Любар, М.Г. Стельмахович і Д.Т. Федоренко зазначають, що в Праукраїні того періоду
існувала писемність на основі семи алфавітів, найбільш поширеним з яких був іллірійський.
Дослідники стверджують, що скіфи, які населяли територію сучасної України, у ті часи вже мали два
види звукового письма [12: 69].
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Оскільки слов’яни є нащадками праслов’янського народу, то їх культура має багато спільного. Це
стосується й походження письма. Слов’яни мали дві азбуки – кирилицю і глаголицю. За теорією
Д.С. Лихачова [13], з VII-VIII ст. слов’яни перейняли з Візантії грецьке письмо, з якого згодом
сформувалися протокириличне та протоглаголичнеписьмена, які застосовувалися одночасно.
Впорядкована, графічно спрощена й зручна у використанні нова слов’янська азбука (кирилиця)
з’явилася на початку 60-х років ІХ ст., в епоху раннього феодалізму. Вона налічувала 43 літери: 24
запозичені з грецького алфавіту, 3 – з давньоєврейського, решта – спеціально створені. Крім літер на
позначення слов’янських звуків, в азбуці були й зайві літери (омега, фіта, ксі, псі, іжиця), які
використовувалипід час написання запозичених слів.
Найдавнішими кириличними написами є напис 943 р., виявлений у 1950 році в Добруджі, напис
993 року на нагробку болгарського царя Самуїла в Македонії; найдавнішими рукописами є
Остромирове євангеліє (1056-1057) і руський, східнослов’янський ізвод старослов’янського євангелія;
Супральський рукопис і Саввина книга (ХІ ст.). Найдавнішими глаголичними пам’ятками є Київські
глаголичні листки Х ст. і Зографське євангеліє ХІ ст. До глаголичних пам’яток належать також
Маріїнське і Ассеманієве євангеліє.
Старослов’янська азбука, яку використовували на території України тривалий час, постійно
видозмінювалася й удосконалювалася. Так, у Х-ХV ст. основним типом українського письма був
устав, що виник під впливом грецького уставного письма. Для нього характерне чітке накреслення
кожної літери, що є комбінацією прямих і заокруглених ліній. Скорочене написання слів позначалося
надрядковим знаком – титлом. Із розділових знаків застосовували крапку, три крапки, поставлені
трикутником, чотири крапки, розміщені ромбиком та використовувалилише для членування тексту.
З середини ХІV ст. поширювалося півуставне письмо. Літери півуставу були строго прямі,
симетричні, великі й однакові за висотою та шириною, розташовували їх на однаковій відстані одну
від одної. Таке письмо забезпечувало більшу зручність і швидкість. У цьому письмі зросла кількість
скорочень і надрядкових знаків, було введено розділові знаки: кома, крапка з комою, двокрапка.
Писання півуставом вимагало менше часу й уміння, тому було більш доступним для населення.
З кінця XІV ст. поряд із півуставом набуває поширення скоропис, форма рукописних літер у
ньому ще більш ускладнювалася й порушувалася: літери ставали ширшими, розгонистішими та
гачкуватими, окремі частини їх були непропорційними й виходили далеко за рядок. Позитивним було
те, що окремі літери поєднували між собою. Наступним видом рукописних кеглів була в’язь,
виникнення якої в кінці XІV ст. пояснювалося намаганням писців і книжників прикрасити літери. Це
було декоративне письмо, бо слова і літери в рядку в’язі поєднували в безперервний орнамент,
вписуючи літери одну в іншу та прикрашаючи їх. Застосовувався цей вид шрифту в заголовках, при
оформленні титульної сторінки і на початку тексту.
Алфавіт і письмо в цілому набували поступово сучасної форми. Літери ставали простішими і
більш заокругленими. Великого значення для вдосконалення кегля мало книгодрукування, розвиток
якого розпочався з XVI ст. Перша датована книга "Апостол" була надрукована в Москві в 1564 р., а в
Україні – у Львові в 1574 р. Іваном Федоровим. У ній почали ділити текстовий матеріал на слова,
було виділено правила, за якими слова в реченнях писали окремо, запроваджено вживання прописних
літер. У друкованих виданнях середини XVII ст. ("Учительноє Євангеліє", "Патерик" та ін.) на
титульних сторінках застосовано форми літер, близькі до сучасних.
Завершальним офіційним актом історичного розвитку старослов’янського кириличного письма
стала реформа, проведена Петром І на початку XVIIІ ст. Вона була спрямована на введення більш
спрощеного і досконалого шрифту, який відповідав би вимогам того часу. З 1708 р. у Росії, а також і в
Україні, почали використовувати так званий "гражданский шрифт", значно простіший за
попередній. Тоді ж з алфавіту було вилучено зайві літери – омегу, фіту, ксі, псі, іжицю, юс великий,
юс малий, які не відповідали звуковому складові української мови; усунено титли. Натомість було
закріплено вживання літер ю та я. Буквам було надано красивих форм, які збереглися в основному й
дотепер. Великі та малі рукописні літери писали переважно за принципом безвідривності, що
задовольняло вимоги скоропису. Переважна більшість літер мала зручні для швидкого письма
поєднувальні елементи, і лише незначну їх кількість не можна було писати в словах безвідривно. Це
гальмувало процес скоропису.
На основі "гражданской азбуки" було створено сучасні російський, український, білоруський
алфавіти, а також болгарський і сербський. Сучасного вигляду український алфавіт набував
поступово. Протягом ХІХ ст. до нього було введено літери і (1818), є (1837), ї (1873),
буквосполучення йо, ьо (1837). З часом вийшли з ужитку літери ь, ъ, ы, э, які не відбивали
особливостей української фонетики. Остаточно українська абетка в сучасному варіанті була
закріплена в "Словарі української мови" Б.Д. Грінченка (1907 – 1909). У 1933 р. з алфавіту вилучено
літеру ґ, яку відновлено 1990 року. Сучасна українська абетка, як друкована, так і рукописна,
нараховує 33 літери, що передають фонетичні особливості української мови.
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Особливість буквено-звукового письма полягає в його тісному зв’язку з фонетикою мови та
простотою вживання, що полегшує навчання грамоти: і читання, і письма. Буквене письмо, на думку
А.О. Білецького, завершило "графічну революцію в історії людства" [14: 54].
Отже, письмо – одне з найістотніших знарядь культури, яке в просторі і часі розширює
функціонування мови. Виникнення його має надзвичайно важливе значення в історії народу, а
формування нових, зручніших для написання знаків відбувалося тисячоліттями. Те, що людина і
тепер, маючи буквене письмо, не відмовляється від піктографічних, ідеографічних зображень, і навіть
предметного засобу передачі думки, стверджує, що кожний відомий вид письма має свої переваги і
недоліки, свою сферу застосування.
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Боднар Н.М. Исторический аспект развития письменности.
Статья посвящена проблеме возникновения письменности, определены этапы развития письменной
речи и описано развитие разных типов письма: предметного, пиктографического, идеографического,
слогового и звукового, которые использует человек для передачи мыслей. Предоставлены сведения о
происхождении славянской письменности.
Bodnar N.M. Historical Aspect of Writing Development.
The article is devoted the problem of origin of the written language, the stages of development of writing
speech are certain and development of different types of letter is described: subject, pictography,
ideographical, syllable and sound, which are used by a man for the transmission of ideas. Information about
the origin of the Slavonic written language is represented.
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ІНТЕГРУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ НАВЧАННЯ
В НАЦІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
(НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНОГО ЕКЗАМЕНУ ЕССЕ МІЧИГ АНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
У статті розглянуто елементи системи міжнародних екзаменів з англійської мови, спрямованих на
підтвердження знань, необхідних для досягнення поставленої освітньої мети, вказано особливості
екзамену ЕССЕ з англійської мови Мічиганського Університету, обґрунтовано його практичну
цінність, надано рекомендації по підготовці до екзамену цього формату. Зроблено спробу довести
доцільність використання елементів міжнародних тестових систем при навчанні іноземним мовам.
Реформування системи освіти в цілому та перетворення у вищій школі дуже тісно пов’язані з тими
змінами, які відбуваються в соціальному житті країни, оскільки вони безпосередньо відображають
тенденції розвитку суспільства. Для сучасної України, яка вступила в міжнародний освітній простір,
характерним є прагнення до вдосконалення системи освіти, адаптація національних особливостей
вищої школи до загальноєвропейських та міжнародних вимог і стандартів навчання. Процес таких
перетворень є складним і поступовим механізмом, з урахуванням ступеню їх радикальності та
динамічності характеру. На позитивний розвиток освітніх реформ впливають багато різноманітних
факторів, як об’єктивних, так і суб’єктивних.
Модернізація системи освіти супроводжується суттєвими змінами педагогічної теорії та
організації навчального процесу, неминучими змінами в освітній парадигмі, спрямованими на
впровадження інноваційних підходів у навчанні, які забезпечують можливість злиття системи освіти
України з міжнародними освітніми стандартами на умовах повноцінного релевантного партнерства та
співробітництва. Інноваційність системи освіти відображається на невід’ємних складових процесу
навчання: навчальних програмах, технологіях навчання та безпосередньо викладачах.
Якщо звертатись до спадкоємності сучасної української освіти до міжнародних стандартів, то
стратегічною метою вітчизняної системи освіти стає визнання та підтвердження українських
дипломів спеціаліста за кордоном і можливість для випускників українських вузів і шкіл, а також
молодих учених та аспірантів продовжувати навчання або підвищувати кваліфікацію в закордонних
навчальних закладах.
Аналіз літератури та Інтернет-ресурсів з даної теми показав наявність достатньої кількості мовних
курсів по підготовці до здачі екзаменів для отримання міжнародних сертифікатів, а також великої
кількості інформації, яка висвітлює формат екзаменів такого рівня.
У зв’язку з цим, доцільно ознайомитись с форматом міжнародних екзаменів з англійської мови,
виділити особливості екзамену ЕССЕ Мічиганського Університету, обґрунтувати його практичну
цінність та надати рекомендації до підготовки.
Існує система міжнародних екзаменів, спрямованих на підтвердження знань з англійської мови,
необхідних для досягнення наміченої освітньої мети. Варіативність екзаменаційних форматів
передбачає розмежування мети та рівня володіння англійською мовою, а також сфер її застосування.
Необхідно відмітити, що в Україні серед міжнародних екзаменів найбільшою популярністю
користуються класичні британські (кембриджські) екзамени, які орієнтовані на британський варіант
англійської мови, а також американський екзамен TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) і
міжнародний екзамен IELTS (International English Language Testing System).
Існує п’ять класичних кембриджських екзаменів:
Key English Test (KET)
Preliminary English Test (PET)
First Certificate in English (FCE)
Certificate in Advanced English (CAE)
Certificate of Proficiency in English (CPE).
Практичну цінність представляють три останні екзамени – FCE, CAE и CPE, оскільки саме ці
сертифікати визнаються університетами та роботодавцями всього світу. Сертифікати KET і PET
розглядаються скоріше як ступені до екзаменів більш високого рівня [1].
Крім того, все більшу популярність завойовує BEC (Business English Certificate) – кембриджська
система екзаменів для оцінки рівня володіння діловою англійською. Екзамени BEC здають ті, хто вже
працює або планує будуватисвою кар’єру в бізнесі. Система екзаменів BEC має три рівня складності:
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BEC Preliminary, BEC V antage, BEC Higher, для кожного з яких існує свій сертифікат, який
підтверджує знання ділової англійської мови на певному рівні[1].
У США використовується своя система мовних тестів TOEFL. Це міжнародний екзамен з
англійської мови як іноземної. Основна мета TOEFL – оцінити рівень підготовки тих, для кого
англійська мова не є рідною. Надання результатів TOEFL є необхідною умовою для вступу до більш
ніж 2400 коледжів та університетів США, Канади та деяких інших країн. Результати саме цього тесту
вимагають при вступі до всіх університетів США студентів та аспірантів, які раніше навчались на
іншій мові. Крім того, здача TOEFL необхідна для участі в багатьох програмах закордонного
стажування в установах, де викладання ведеться англійською мовою. Деякі наукові та професійні
сертифікаційні програми також вимагають від претендентів здачі TOEFL. Підтвердження знання
англійської мови за допомогою TOEFL є необхідною умовою для вступу в більшість коледжів та
університетів США, Канади та інших країн, а також для участі в програмах закордонного стажування,
отримання грантів, кар’єри у великих компаніях. З недавнього часу багато університетів
Великобританії також стали визнавати результати TOEFL [2].
Стандарт IELTS створений за участю трьох організацій: The University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES), The British Council и IDP Education Australia – IELTS Australia.
IELTS є тестом для тих, хто збирається навчатись або проходити практику в англомовному
середовищі, і дозволяє визначити рівень володіння англійською мовою у людей, які не є носіями
мови. IELTS визнаний більшістю австралійських, британських, канадських та новозеландських
навчальних закладів. Кількість навчальних закладів США, які визнають результати екзамену ELTS,
постійно збільшується. Результати IELTS (International English Language Testing System) визнаються
практично у всіх країнах світу (включаючи Великобританію та США). Зданий екзамен IELTS –
обов’язкова вимога при вступі до університетів англомовних країн або еміграції в Австралію, Нову
Зеландію та Канаду [3].
Основною класифікацією мовної компетентності є Шкала Ради Європи CEF (Common European
Framework), яка встановлює єдині стандарти, які застосовуються у всіх європейських країнах в
процесі викладання іноземних (конкретно європейських) мов і в процесі оцінювання знань студентів.
Такій підхід значно спрощує трудову та освітню міграцію населення, оскільки дозволяє швидко і
практично безпомилково визначити ступінь мовної підготовки.
Згідно з CEF, знання мови визначається за шістьма рівнями (від найнижчого А1 до найвищого С2)
за допомогою формули сan do – набора компетенцій та навичок, які може продемонструватилюдина в
ході спеціального тестування. Більш детально Шкала Ради Європи виглядає так: A1 Breakthrough
(рівень виживання), A2 Waystage (рівень елементарного володіння), B1 Threshold (пороговий рівень),
B2 V antage або Independent User (рівень незалежного користувача), С1 Effective Operational
Proficiency або Competent User (рівень професійного володіння), С2 Mastery або Good User (рівень
досконалого володіння) (див. табл. 1) [4].
Таблиця 1.
A
Basic User
B
Independent User
C
Proficient User

A1 Breakthrough
A2 Waystage
B1 Threshold
B2 V antage
С1 Effective Operational Proficiency
С2 Mastery или Good User

Крім того, існує і Міжнародна шкала рівнів володіння мовою, яка при приведенні її у
відповідність із ступенями CEF виглядає наступним чином: найнижчий рівень – Beginner, A1 –
Elementary, A2 – Pre-Intermediate, B1 – Intermediate, B2 – Upper-Intermediate, С1 – Advanced, С2 –
Proficiency [5].
Доказом універсальності даної системи оцінювання знань з англійської мови може служити факт її
застосування в провідних вузах України при контролі знань студентів, як спеціалізованих мовних
вузів, так і факультетів іноземних мов та мовних кафедр у вузах інших спеціальностей. В зв’язку з
цим здається доцільною тенденція до переносу системи, описаної вище, на національну систему
контролю знань.
Результатомздачі міжнародних екзаменів є отримання сертифікату, що і є підтвердженням того чи
іншого рівня знання англійської мови. Даний документ дає можливість скористатись своїми знаннями
для отримання освіти за кордоном, просування по службі, пошуку нових кар’єрних та життєвих
можливостей.
Головна причина того, що число бажаючих здати екзамен на знання англійської мови та отримати
міжнародний сертифікат збільшується з кожним роком – бажання вчитись та працювати за кордоном.
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Головна умова вступу до закордонних навчальних закладів і початку кар’єри за кордоном – наявність
сертифікату, який підтверджує певний рівень володіння англійською мовою.
Такий сертифікат потрібний і тим, хто планує успішну кар’єру в Україні. Сучасним роботодавцям,
особливо іноземцям, недостатньо запевнення кандидата в тому, що він знає англійську мову. Знання
необхідно підтвердити. Кращий спосіб зробити це – отримати міжнародний сертифікат, який в будьякий країні світу буде значити тільки одне – можливість ефективно використовуватианглійську мову
для роботи та навчання [6].
На такому багатому інформативному фоні недостатнім виглядає об’єм інформації про екзамени
Мічиганського Університету, які були розроблені з тією ж метою і представлені трьома екзаменами
різного рівня, а саме:
ECCE (the Examination for the Certificate of Competency in English)
ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency)
MELAB (Michigan English Language Assessment Battery) [7].
Дані екзамени та система їх оцінювання були розроблені Інститутом (факультетом) Англійської
Мови Мічиганського Університету (ELI-UM), одним з провідних американських університетів у
галузі лінгвістичних досліджень.
Необхідно відзначити, що ECCЕ (the Examination for the Certificate of Competency in English)
вважається екзаменом, орієнтованим на знання мови в цілому і перевіряє основні навички володіння
англійською мовою (американським варіантом). Екзамен має не теоретичну, а практичну
спрямованість, таким чином, він не може вважатись академічним екзаменом, але може служити
перехідним етапом, "містком" до екзаменів академічного рівня С2, таким як ECPE (Examination for the
Certificate of Proficiency) і MELAB (Michigan English Language Assessment Battery).
Згідно зі Шкалою Ради Європи CEF (Common European Framework), яка є основною
класифікацією мовної компетентності, екзамен ECCE розрахований на рівень B2 V antage або
Independent User (рівень незалежного користувача). Це означає, що до екзамену ECCE допускаються
люди з рівнем володіння мовою не нижче В2, які мають великий словниковий запас, можуть
використовувати складні мовні структури і вільно почувають себе в різних життєвих ситуаціях, а
саме читають, пишуть і розмовляють на загальновживаній англійській мові, а також мають хороші
навички аудіювання, тобто сприймають на слух інформацію англійською мовою [7].
Як усі екзамени вищого рівня, ЕССЕ містить чотири розділи: Speaking (усне мовлення), Listening
(аудіювання), Grammar/ V ocabulary/ Reading (граматика/ лексика/ читання), Writing (письмо).
1. На перевірку усного мовлення (Speaking) виділяється 15 хвилин. Завдання цього розділу
поділяються на три частини: знайомство з екзаменатором і коротка бесіда на загальні теми;
знайомство з темою, яка представлена у вигляді короткого тексту з постановкою проблеми та
візуальної опори (2 картинки), і діалог з екзаменатором, під час якого кандидат задає екзаменатору
питання по заданій темі, щоб отримати максимально повне уявлення щодо проблеми (теми), яку йому
необхідно висвітлити; аргументована відповідь по темі з використанням інформації, отриманої в
попередній частині; відповіді на питання екзаменатора, які стосуються цієї тематики.
Для успішної здачі даного розділу тесту від кандидата вимагається уміння послідовно викласти і
обґрунтувати свою точку зору, використовуючи достатньо складні граматичні структури і
демонструючи хороший словарний запас та швидкість мовлення.
2. Перевірка навичків аудіювання (Listening) займає 30 хвилин. Даний розділ складається з двох
частин по 30 і 20 запитань множинного вибору відповідно. Під час першої частини (Part I) кандидати
повинні один раз прослухати 30 коротких діалогічних ситуацій. Після кожної з них звучить питання,
варіанти відповіді на які представлені у вигляді картинок. Під час другої частини (Part IІ) кандидатам
пропонується прослухати радіо інтерв’ю з декількома людьми, яке розділено на сегменти (як правило
7 сегментів). Після прослуховування кожного сегмента звучить декілька запитань по представленій
інформації, правильний варіант відповіді обирається з трьох запропонованих.
Із сказаного вище видно, що як у першій, так і в другій частині секції Listening запитання доступні
кандидатам тільки у звуковому варіанті, тобто кандидати не бачать запитання під час
прослуховування, що, на нашу думку, ускладнює і без того достатньо складний процес аудіювання.
Ця особливість контролю навичок аудіювання екзамену ЕССЕ також відрізняє його від екзаменів
такого ж рівня кембриджської серії, а саме FCE (First Certificate in English) і TOEFL (Test Of English as
a Foreign Language).
3. Наступний розділ називається GVR (Grammar/ V ocabulary/ Reading). Протягом 80 хвилин
тестуються знання граматики, лексики і навички читання кандидатів. Граматичний тест складається з
35 запитань множинного вибору. Таку ж кількість запитань містить і лексичний тест, який
побудованийза тим же принципом, що й граматичний. Окремої уваги заслуговує тест, який перевіряє
навички читання. Він складається з трьох частин і включає 30 запитань. Перша частина (Part I) – це
читання невеликого тексту на загальну тему і відповіді на запитання до нього; друга частина (Part IІ)
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– це читання текстів рекламного характеру з послідуючими відповідями на запитання; третя частина
(Part IIІ) – це швидке оглядове читання (Skim-Scan Reading) та відповіді на запитання до нього.
Таким чином, при підготовці до завдань розділу читання необхідно розвивати навички як
детального читання (close reading), так і оглядового читання (skim-scan reading) для вибору найбільш
важливої інформації, а також звернути увагу на особливості читання з загальним охватом змісту,
текстів рекламного характеру.
Типовість тестових завдань розділів Grammar /V ocabulary не передбачає особливих рекомендацій
по підготовці до них.
4. У розділі письмо (Writing) після читання короткої газетної статті (службової записки або листа)
кандидат за 30 хвилин повинен написати на неї відповідь на задану тему у вигляді листа або (на вибір
кандидата) есе.
Необхідно відмітити, що дотримання формату при написанні листа або есе, а також їх мовна
наповнюваність спрямовані на досягнення однієї головної мети, а саме поставленої комунікативної
мети.
Отже, при розгляді питання інтегрування міжнародних стандартів навчання в національний
освітній простір (на прикладі міжнародного екзамену ЕССЕ Мічиганського Університету) в рамках
даної статті, не є можливим повністю висвітити перспективи розвитку процесу адаптації
національних особливостей вищої школи до загальноєвропейських та міжнародних вимог та
стандартів навчання. Однак очевидним є факт доцільності впровадження елементів міжнародних
тестових систем контролю знань студентів, як в спеціалізованих мовних вузах, так і на факультетах
іноземних мов та мовних кафедрах у вузах інших спеціальностей. У зв’язку з цим стає необхідним
формування навичків роботи з тестами контролю рівня знань.
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Врумен О.В., Каишева А.Г. Интегрирование международных стандартов
обучения в национальное образовательное пространство
(на примере международного экзамена ЕССЕ Мичиганского Университета).
В статье рассматриваются элементы системы международных экзаменов по английскому языку,
направленные на подтверждение знаний, необходимых для достижения поставленной
образовательной цели, указываются особенности экзамена ЕССЕ по английскому языку
Мичиганского Университета, обосновывается его практическая ценность, даются рекомендации по
подготовке к экзамену данного формата. Сделана попытка доказать целесообразность
использования элементов международных тестовых систем при обучении иностранным языкам.
Vrooman O.V ., Kaisheva A.G. Integration of the International Educational
Standards into National Educational Space
(Using the International Michigan University ECCE Exam as an Example).
The article considers the elements of the international examination system in English, aimed at the
acknowledgement of the language knowledge necessary to achieve the targeted educational objective,
identifies the peculiarities of the Michigan University ECCE exam in English, gives grounds of its practical
value and recommendations on the preparation for the exam of such format. There has been made an attempt
to prove the expediency of using the elements of the international examination system while teaching foreign
languages.
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РОЛЬ МІЖКУ ЛЬТУРНОЇКОМУНІКАЦІЇ У ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ
МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ
У статті наведено аналіз впливу міжкультурної комунікації на формування духовних цінностей
майбутніх екологів, піднімається питання підготовки фахівців природничих дисциплін до
міжкультурної комунікації, досліджується процес становлення міжкультурної комунікації як
окремої дисципліни та визначається роль педагога у формуванні міжкультурної комунікативної
компетенції.
В Україні все більше усвідомлюється необхідність істотних змін системи освіти, її модернізація.
Наша система освіти справедливо вважалась однією з кращих у світі, але зі змінами в країні
відповідно відбуваються і зміни в системі освіти. Сьогодні наша держава здійснює широкоформатну
освітню реформу, що відповідає вимогам Болонського процесу – відбувається радикальна
модернізація освіти та формування її нової філософії. Загальносвітовий процес глобалізації є сьогодні
об'єктивною реальністю, а тому саме мова культуристає мовою спілкування країн та народів.
Культура міжнародного співробітництва, культура суспільства і, нарешті, культура особистості
відіграють вирішальну роль у XXI столітті, адже саме це століття піднімає проблеми, вирішення яких
залежить значною мірою від вміння держав налагоджувати стосунки, співпрацювати, тобто досягати
взаємопорозуміння. До таких глобальних проблем слід віднести наступні: глобальне потепління
клімату, виснаження озонового шару, винищування лісового покриву Землі, забруднення Світового
океану, зменшення видової різноманітності флори і фауни. Сьогодні вони стоять так гостро, що їх
вирішення вимагає значних зусиль з боку всієї світової спільноти і, в першу чергу, з боку
професійних екологів. Саме екологи виступають учасниками міжнародних проектів, провідниками не
тільки державної екологічної політики, але й культурита духовних цінностей нації.
Тому метою цієї статті є розкриття впливу міжкультурної комунікації на формування духовних
цінностей студентів-екологів, аналіз становлення міжкультурної комунікації як окремої дисципліни,
націленої на формування соціокультурної компетенції, яка, у свою чергу, є основою успішної
міжнародної взаємодії.
Духовні цінності є основою, головною складовою внутрішнього світу особистості, її духовності,
що характеризується добрим відношенням людини до оточуючих її людей, турботою, увагою,
готовністю прийти на допомогу, поділити радість й горе. Об’єктивна користь духовної діяльності
людини діалектично пов’язується з її суб’єктивною безкорисливістю, де нагородою є задоволення,
під час пізнання навколишнього світу. А головним шляхом передачі духовних цінностей є культура
як свого народу, так і народів інших країн.
Проблема формування духовних цінностей розглядається в працях багатьох вчених, вона стає
головною сферою досліджень Ю.М. Білодіда, Ж. Маценко, Л.М. Собчик, О.В. Сухомлинської,
В.І. Шинкарука. Ця проблема є однією з порвідних проблем сучасної педагогіки, тому висвітлена у
працях І.А. Зязюна, Г.М. Сагача, В.М. Сагоновського, С. Соловейчика та інших.
Роль цінностей дуже важлива як у житті кожної окремої людини, так і в житті цілого суспільства.
Завдяки їм особистість відбирає інформацію в процесі комунікації, встановлює соціальні відносини,
взаємодії і т.д. Формування емоцій та переживань також значною мірою пов’язані з цінностями, тому
вони мають велике значення в кожній культурі. У процесі засвоєння цінностей навколишнього світу
людина завжди опирається на вже існуючі культурні традиції, норми, звичаї і поступово формує
систему загальноприйнятих цінностей. Ось чому в кожній культурі склалась своя система цінностей,
яка відображає її положення у світі [1].
Дослідники розглядають та аналізують також шляхи і засоби формування духовних цінностей
сучасної молодої людини, відводячи значну роль предметам гуманітарного циклу (українська та
іноземна мова, література, культурологія, історія і т.д.). Серед таких засобів ми можемо виділити і
міжкультурну комунікацію. На сучасному етапі вирішальне значення набуває той факт, що студенти
повинні мати гуманітарну підготовку для міжкультурної комунікації, що припускає необхідність
формування в них соціокультурноїкомпетенції.
Це справедливо і для підготовки екологів, оскільки останні виступають своєрідною призмою,
через яку відкривається духовність самої нації. Загальновідомо, що основним змістом професійної
діяльності майбутніх екологів є розв’язання різних, у першу чергу, глобальних екологічних проблем.
Здійснювати цей процес досить ефективно можливо тільки в рамках міжнародної професійної
© Захарчук Н.В., 2009
117

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 43. Педагогічні науки

взаємодії, основою якої є міжкультурна комунікація. Таким чином, значно підвищується важливість
міжкультурноїкомунікації для формування професійної компетентності фахівців-екологів.
Питання підготовки майбутніх фахівців різного профілю до міжкультурної комунікації
розглядалися багатьма науковцями. Проблеми мовленнєвої діяльності й спілкування привертали
увагу таких вчених: Л.С. Виготського, В. Гумбольдта, М.І. Жинкіна, І.О. Зимньої, О.О. Леонтьєва,
Л.М. Паламара, В.Л. Скалкіна; навчання іноземних мов зі спеціальною метою: І.М. Бермана,
В.А. Бухбіндера, Б. Коффі, Р. Джонсона, Г. Стоуна, І. Тюдора, Е. У отерса, Д. Уільямса, Т. Хатчінсона,
Д. Хеннінга, Х. Холіка, В. Штраусса, Ф. Епперта; екологічної освіти: С.В. Алексєєвої, С.Н. Глазачева,
І.Д. Звєрєва, Н.Н. Мамедова, Л.В. Тараса; проблеми професійного спілкування: С.В. Грінько,
А.А. Леонтьева та ін.; структури і змісту комунікативної компетентності: А.А. Александренко,
А.В. Сичева, і ін. Але, не зважаючи на це, проблема підготовки майбутніх екологів до міжкультурної
комунікації лишається не повністю вирішеною.
У процесі міжкультурних контактів проявляється різниця між тим, як сприймають одні й ті ж
цінності представники різних культур, а оскільки духовні цінності ми можемо класифікувати як
"найособистісніші", то нехтування або зневага саме таких цінностей співрозмовника часто
призводить до конфліктних ситуацій. Тому тут основною ціллю міжкультурної комунікації
розглядатимемо толерантне ставлення до поглядів та переконань партнера по спілкуванню. І,
відповідно, при контакті з представниками інших культурзмінюватиметься та удосконалюватиметься
наша система цінностей, таким чином феномен комунікації, більш того – міжкультурної комунікації,
вимагає детальнішого розгляду та дослідження.
Комунікація виступає важливою частиною людського життя, а тому і частиною культури. Відомий
американський спеціаліст по міжкультурній комунікації Е. Холл стверджує, що культура – це
комунікація, а комунікація – це культура. Спираючись на таке твердження, багато західних вчених
символічно зображують культуру у вигляді айсбергу, в основі якого лежать культурні цінності і
норми, а його вершиною є індивідуальна поведінка людини, котра обумовлюється ними і
проявляється насамперед в спілкуванні з іншими людьми [1].
Розвиваючи свої ідеї про взаємозв’язок культури і комунікації, вчений дійшов висновку про
необхідність навчання культурі. Він стверджував, що "…люди повинні навчатись переходити за межі
культури і адаптувати її до епохи та до свого власного біологічного організму", тобто людині
необхідний досвід інших культур так само, як кожна культура "для того, щоб вижити, потребує
взаємодії з іншими культурами" [1]. Е. Холл першим запропонував зробити проблему міжкультурної
комунікації не тільки предметом наукових досліджень, але й окремою навчальною дисципліною.
У педагогіці проблема комунікації тісно пов'язана з процесом гуманізації освіти. Ідея гуманізації
освіти у наші дні набуває особливої актуальності, оскільки в сучасних умовах на перший план
висуваються загальнолюдські цінності, цінності світової культури. Суть її зводиться до підвищення
ролі студента в навчально-виховному процесі. Як зазначає І.А. Зязюн: "Гуманізація педагогічної
взаємодії полягає в децентрації позиції вчителя щодо всіх інтересів, які не збігаються з інтересами
розвитку дитини, а в діалозі – зосередженості на співрозмовнику" [2: 117]. Тобто гуманізація освіти
припускає створення умов для прояву і розвитку людських здібностей, творчого потенціалу,
самодіяльності, самостійності, громадських якостей і т.д.
У контексті гуманізації освіти слід зазначити, що, за словами П.П. Блонського, педагогіка сучасної
школи – це педагогіка спілкування [3]. Спілкування є способом зближення людей, їх взаємного
пізнання, виявлення допомоги, турботи, розуміння, тому навчальна комунікація як дидактична
модель соціальної комунікації є віддзеркаленням найрізноманітніших соціальних ролей і відносин
між людьми. Гуманний аспект повинен бути ознакою кожного педагогічного спілкування, складовою
частиною навчальної мовленнєвої комунікації.
Серед різновидів комунікації нас цікавить міжкультурна комунікація. Сам термін "міжкультурна
комунікація" (МК) у вузькому значенні з'явився в літературі в 1970-х роках. У відомій праці
Л. Самовара і Р. Портера "Комунікація між культурами" ("Communication between Cultures") у
1972 році приводиться визначення міжкультурноїкомунікації. До цього часу сформувався і науковий
напрям, серцевиною якого стало вивчення комунікативних невдач і їхніх наслідків у ситуаціях
міжкультурногоспілкування [4].
Поняття "міжкультурна комунікація", "культура міжнаціонального спілкування", "міжетнічна
культурна комунікація" в суспільствознавчій літературі почали вживатись з початку 80-х років XX
століття. Проблеми міжнаціональної комунікації, типологія такої комунікації, взаємозалежність
культури і комунікації, взаємодія різних культур досліджувались у роботах багатьох учених:
Н.Н. Гасанова, Л.М. Дробижевої, Б.С. Єрасова, В. Конєцкої, О.А. Леонтовича та ін.
Хоч поняття міжкультурної комунікації і не зводиться до простої суми двох складових частин
цього словосполучення, проте багато вчених намагаються дати йому визначення виходячи з
розуміння саме цих двох термінів.
118

Н.В. Захарчук. Роль міжкультурної комунікації у формування духовних цінностей майбутніх екологів

"Вікіпедія" (вільна енциклопедія [5]) дає наступну дефініцію цього поняття: "Міжкультурна
комунікація – спілкування між представниками різних людських культур (особисті контакти між
людьми, рідше – опосередковані форми комунікації (такі як письмо) і масова комунікація)".
Для пояснення міжкультурної комунікації можуть використовуватись два розуміння терміну
"культура": класичне та динамічне. Перше зображає культуруяк систему усвідомлених і несвідомих
правил, норм, цінностей, структур і т.д. Друге – як спосіб життя і систему поведінки, норм, цінностей
і т. д. [5].
Російська вчена Ю.П. Тен підкреслює, що феномен міжкультурної комунікації виникає в процесі
усвідомлення суб'єктами інтеракції культурних відмінностей один одного. "Відмінності не існують
самі по собі: тільки контакт з іншими, порівняння свого з чужим," – пише дослідниця, – "надають тим
чи іншим елементам культуристатус диференціальної ознаки" [6].
За Ю.П. Тен міжкультурна комунікація – важлива ланка міжкультурної взаємодії, в ході якої
відбувається інформаційний процес передачі і обміну повідомленнями між культурними суб'єктами
за допомогою спеціальних знакових засобів. Автор стверджує, що МК також можна розглядати як
процес обміну символами між культурами[6].
С.Г. Тер-Мінасова розглядає міжкультурну комунікацію як "спілкування, яке відбувається в
умовах значних культурно обумовлених відмінностей в комунікативній компетенції його учасників"
[7]. Під комунікативною компетенцією вона розуміє знання символьних систем і правил їх
функціонування, а також принципів комунікативноївзаємодії.
Як специфічну характерну рису міжкультурної комунікації С.Г. Тер-Мінасова виділяє
використання її учасниками спеціальних мовних варіантів та дискурсивних стратегій, котрі
відрізняються від тих, що використовуютьпредставники однієї культури[7].
Але на нашу думку, найбільш точне визначення належить Т. Купріній, яке охоплює всі сторони
такої комунікації. Таким чином, міжкультурна комунікація розглядається вченою як багатогранний
процес взаємодії, котрий відбувається в складному міжкультурному просторі та обумовлений
відмінністю вербальної та невербальної поведінки, а також стереотипами виховання, що залежать від
традицій, звичаїв, вірувань (переконань) взаємодіючих культур[8].
Особливості змісту міжкультурної комунікації визначаються тим, що у спілкуванні беруть участь
представники різних культур. При цьому кожен учасник комунікації є: "1) індивідуумом, носієм
тільки йому притаманних рис, ознак, знань, уявлень, емоцій тощо (індивідуально-особистісний
рівень); 2) членом якоїсь соціальної групи – соціальний (професійний) рівень; 3) представником
певної національно-культурної спільноти – національний рівень; 4) представником людства
(цивілізаційний рівень)" [8].
Російська дослідниця Т.Г. Грушевицька наголошує, що "з великими труднощами ми розуміємо
значення слів, учинків, дій, котрі не є характерними для нас самих. Наш етноцентризм не тільки
заважає міжкультурнійкомунікації, але його й важко розпізнати, оскільки це несвідомий процес" [1].
Тому вона робить висновок, що ефективна міжкультурна комунікація не може виникнути
самостійно, їй необхідно ціленаправлено навчати.
Тобто важливим та невід'ємним поняттям при дослідженні проблеми міжкультурноїкомунікації є
формування міжкультурної комунікації. Тому ключем до успішної міжкультурної комунікації є
міжкультурне навчання, яке ґрунтується на практичному використанні фактів міжкультурного
спілкування людей, котрі виникають безпосередньо при контактах з носіями інших культур[1].
Так, П. Бердичівський відмічає, що "міжкультурне навчання – це освітньо-розвиваючий процес, в
результаті якого дві культури (рідна та іноземна) відіграють важливу роль, і виникають культурні
віддалення та зближення, тобто з'являється щось нове – "третя культура" (Nunfeld) або "міжкультура"
(Bolten), котра характеризується новим поглядом на своє власне існування, на власну особистість і на
розташування між рідною та іноземною культурами". При цьому автор підкреслює, що саме третя
культура примушує поглянути на свою культуру очима іноземця і пізнати свою культуру з інших
позицій [9].
Західні вчені (Г. Кольє, В. Гудикунст, Р. Хаммер, М. Пейдж, Дж. Мартін та ін.) запропонували
моделі організації міжкультурногонавчання, серед яких найбільш відомою є модель Н. Беннета. Він
першим розробив модель, котра ідентифікує основні компоненти міжкультурної комунікативної
компетенції – модель міжкультурної сенситивності. Оскільки дослідник розглядає МКК з точки зору
розвитку, в його моделі можна виділити наступні стадії: заперечення, захист, зменшення важливості,
прийняття, адаптація та інтеграція. Модель міжкультурної сенситивності Н. Беннета унікальна, тому
що вона ідентифікує не тільки стадії розвитку, але й специфічні навики, когнітивні здібності та
емоційні процеси, котрі пов'язані з кожною із стадій. Цим самим модель певною мірою вказує напрям
росту і розвитку міжкультурноїкомпетенції або міжкультурноїсенситивності [10].
Отже для формування у студентів готовності до міжкультурної комунікації потрібне
ціленаправлене міжкультурне навчання, в основі якого лежить безпосереднє залучення студентів до
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комунікативної діяльності. Викладач повинен пам’ятати, що репродуктивні методи навчання не
сприяють розвитку у студентів комунікативних умінь, оскільки йде механічне відтворення дії за
зразком [11: 31].
Учені педагоги та психологи вважають, що основним джерелом формування комунікативних
умінь виступають спілкування та діяльність. Тому, зважаючи на специфіку гуманітарних предметів,
котрі викладаються для студентів природничих спеціальностей, викладачі повинні залучати
майбутніх спеціалістів до участі у комунікативнозорієнтованій діяльності. Доцільним можна вважати
залучення студентів до аналітичних, конструктивних та ігрових ситуацій, по можливості з участю
представників різних культур.
Тобто, зважаючи на сучасну екологічну ситуацію, майбутні фахівці природничих дисциплін
відіграватимуть головну роль в міжнародній взаємодії, виступаючи при цьому носіями певних
духовних цінностей цілого народу. Тому значна відповідальність лягає на плечі педагогів, оскільки
саме їм потрібно сформувати високий рівень міжкультурних комунікативних умінь, за якими можна
оцінити і відповідний рівень сформованості духовності майбутніх спеціалістів.
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Захарчук Н.В. Роль межкультурной коммуникации в формировании духовных ценностей
будущих экологов.
В статье приведен анализ влияния межкультурной коммуникации на формирование духовных
ценностей будущих экологов, поднимается вопрос подготовки специалистов естественных наук к
межкультурной коммуникации, исследуется процесс становления межкультурной коммуникации
как отдельной дисциплины и определяется роль педагога в формировании межкультурной
коммуникативной компетенции.
Zaharchuk N.V . The Role of Cross-Cultural Communication in the Formation of Spiritual V alues of
Future Environmentalists.
The article gives the analysis of cross-cultural communication and its influence on the formation of spiritual
values of future environmentalists. It studies the problem of preparing natural science students for crosscultural communication, the process of development of cross-cultural communication into separate discipline
and the teacher’ s role in formation of cross-cultural communicative competence.
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ДОСВІД РИВІНА-ДЯЧЕНКА У ПРОЕКТУВАННІ МЕТОДИКИ ВЗАЄМОНАВЧАННЯ
У статті проаналізовано основні положення педагогічної спадщини видатних педагогів-практиків
О.Г. Ривіна та В.К. Дяченка – розробки методики взаємонавчання. Досліджено досвід її
використання у 1920 – 1930 роках ХХ століття. Викладено результати розвитку ідей колективного
навчання у Росії та представлено приклади застосування взаємонавчання як ефективної форми
організації навчального співробітництва школярів.
На сучасному етапі розвитку суспільства відбуваються об’єктивні зміни, що вимагають постійного
пошуку шляхів оптимізації освітнього простору, впровадження ефективних педагогічних технологій
та інноваційних методик у навчальний процес. Розв’язання зазначених завдань можливе за рахунок
удосконалення традиційних та пошуків якісно нових форм організації навчання. Проблема пошуку
ефективних форм організації навчання була і залишається, впродовж багатьох століть, в центрі уваги
відомих дидактів (Я.А. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці, А.В. Дістервег, Дж. Дьюї,
К.Д. Ушинський, Б.П. Єсіпов, В.В. Котов, Г.О. Цукерман, О.Г. Ярошенко). Значна роль відводиться
розробці та впровадженню технологічного підходу, як умови забезпечення підготовки
відповідальних, творчих, активних людей, здатних до спільного діалогічного навчання. Але в
практиці сучасної школи й досі не вистачає дієвих педагогічних технологій, спрямованих на розвиток
особистості шляхом співробітництва. Однією з таких технологій, яка надає можливість працювати
колективно, співробітничати, і в той же час формує самостійність мислення, розвиває мову та інші
індивідуальні здібності учнів, одночасно підвищуючи якість знань, умінь та навичок, можна вважати
методику взаємонавчання. Актуальність вивчення та узагальнення теоретичного та практичного
досвіду О.Г. Ривіна та його послідовника В.К. Дяченка визначається також необхідністю запозичення
розробленої та апробованої ними методики в практику сучасних навчальних закладів, застосування на
практиці нових підходів до її організації.
Попередній аналіз досліджуваної проблеми засвідчив, що способів розробки та впровадження
технології взаємонавчання в навчальний процес сучасної педагогічної практики є достатня кількість,
але вивчення досвіду Ривіна-Дяченка, як пошук ефективного способу організації навчальної
діяльності, окреслення специфічних умов застосування методики взаємонавчання, її основних
принципів, а також особливих можливостей використання й подальшого вдосконалення в умовах
оновлення освіти в Україні є метою даної статті.
Головним способом організації навчання в основній та вищий школі є поєднання індивідуальної,
парної та групової роботи. Назва організаційних форм навчального процесу співвідноситься зі
способом отримання, засвоєння, передачі інформації та практичного досвіду. Кожна з них передбачає
спеціальну підготовку навчального матеріалу, визначення видів діяльності в процесі засвоєння знань,
а також ставить свої вимоги до розкладу, навчальних приміщень, вмінь та навичок учителя. За
провідною організаційною формою визначають три способи навчання: ІСН – індивідуальний
(провідна – індивідуальна та парна організаційні форми); ГСН – груповий (провідна – групова); КСН
– колективний (провідна – колективна організаційна форма). Розглянемо більш детально методику
колективного взаємонавчання – Колективний спосіб навчання (КСН) або Корнинський метод, що
дозволяє учню бути суб’єктом процесу пізнання, плідно розвивати самостійність і комунікативні
вміння. Метод взаємонавчання розроблений на початку ХХ століття О.Г. Ривіним, інженером за
фахом, який він сам називав "талгенізмом" (від слова "талант", "геній"), організованим діалогом,
корнинським діалогом, поєднальним діалогом або методом діалогічних поєднань. У його основі
лежить пізнавальна діяльність учнів шляхом спілкування однин з одним у динамічних парах
(змінного складу), коли один навчає іншого на основі співробітництва. Це було не новим і досить
відомим у педагогічній теорії та практиці, але метод О. Ривіна – не відродження белл-ланкастерської
системи і не бригадна форма організації навчальної роботи. Учні працювали не в постійних парах – їх
склад постійно змінювався, а групові заняття займали не більш як 20% часу. Особистий досвід і вся
попередня практика переконали О. Ривіна в наступному: учень засвоює швидко й якісно лише те, що
одразу ж після отримання нової інформації застосовує у діяльності або передає іншим. Отже,
провідний принцип його методики: дізнався про щось – відразу розкажи, поясни іншому, застосуй на
практиці (кожен навчає всіх, усі навчають кожного).
У 1918 році О. Ривін спробував розробити методику вивчення наукових статей (текстів),
розв’язання задач. Під час поабзацного опрацювання всі учні працюють не з одним і тим же
матеріалом, а в кожного своя стаття (свій параграф). Іноді одночасно вони вивчають стільки різних
тем (статей), скільки в групі учнів [1: 8]. Завдяки взаємонавчанню кожна дитина одержує можливість
© Карплюк С.О., 2009
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опанувати репродуктивну діяльність по засвоєнню готових знань, умінь і навичок як з позиції учня,
так і вчителя (дає зразки, допомагає їх відтворити). Метод поабзацного опрацювання текстів,
запропонований О. Ривіним, не єдиний з тих, які він розробив і застосував на колективних заняттях.
Цікавим є досвід використання ідей Ривіна під час ліквідації неписьменності. Описуючи метод, Борис
Таль і сам автор називають його "обмінно-складовим". Основні методи роботи: три чверті часу –
діалогічні складання (оргдіалог), час, що залишився – самостійна робота та особисті виступи учнів з
коментарями вчителя. Матеріал скомпонований так, що дає змогу учням постійно контролювати себе.
Кожен з них весь час перебуває в стані критика-контролера каліграфічних властивостей записів.
Оцінюючи ступінь подібності копії з оригіналом-стандартом, власник зошита, виступаючи в ролі
критика-коректора-каліграфа, перекреслює тонкою лінією графему, літеру, що відступає по суті чи по
формі від оригіналу-стандарту. Організована таким чином робота відкриває можливість
самоконтролю і тим самим сприяє появі відчуття впевненості в собі. Майже з перших днів навчання
кожному надається можливість без допомоги керівника тренуватись у свідомому змальовуванні
звуколітер. Постійне обговорення та суперечки виключали зубріння, натаскування, механічне
запам’ятовування матеріалу. Підлітки навчились розмірковувати, доводити, відстоювати свою точку
зору, брати участь у дискусіях; розповідати, правильно ставити запитання співрозмовнику; у них
розвивалось аналітичне мислення – можна було побачити, що в усіх пробуджуються викладацькі
здібності [1: 12].
Ще одним прикладом ефективного використання методики Ривіна є випадок, що відбувся в 1928
році, коли при вступі в деякі з ВНЗ на кожне місце претендувало по 120 осіб. І тоді, за ініціативою
самих учнів, утворилося "Об’єднання груп за вищою технічною освітою" (ОГВТО), гаслом якого
стало: "Вища освіта без ВНЗ". Ніяких коштів на організацію діяльності об’єднання не одержувало,
оскільки було громадською ініціативою. Заняття проходили у відремонтованих ними приміщеннях
без допомоги викладачів (консультували студенти в порядку громадського навантаження). Члени
об’єднання збирались увечері після роботи та впродовж 3-4 годин колективно вивчали предмети, що
входять до курсу механічного факультету МВТУ. У групах займалися тільки люди із середньою
освітою, тобто ті, кого не треба було переконувати в необхідності та корисності знань. Керувало
об’єднанням виборне та методичне бюро із самих учасників. У дома навчальних робіт не повинні були
виконувати, ніяких дисциплінарних заходів не вживали. Необхідного порядку на заняттях досягали
винятково використовуючиметод взаємонавчання. За високі позитивні досягнення у навчанні ОГВТО
з часом було перетворено на Державну школу інженерів імені Бубнова з традиційними методами
викладання [1: 15-18].
Аналізуючи шкільні програми, підручники, які складаються з багатьох параграфів, статей
О.Г. Ривін розуміє, якщо кожному учневі дати окрему статтю (параграф), то якість опрацювання буде
різною, а знання слабкими. Задля організації навчального процесу за методом взаємонавчання
важливо, щоб навчальний матеріал був представлений так, щоб кожен учасник занять був включений
у бесіду та суперечки з досліджуваної теми; самостійно, без зайвих вказівок прагнув перейти від
однієї теми до іншої. Для цього він запропонував вивчати точні дисципліни за вузловими ідеями:
основними формулами, теоремами, типовими задачами тощо. На його думку, найзручнішою й
наймобільнішою формою представлення навчального матеріалу для занять за методом поєднального
діалогу є картка з одним завданням на ній. Організатори спочатку вирізали з підручника математики
сторінки та наклеювали їх на картки, але такий спосіб виявився непродуктивним для занять. Не було
приводу для суперечки, розмов, усе роз’яснював автор підручника. Кожен учень індивідуально
прочитував текст і вважав, що він усе в ньому зрозумів. Надто детальна розробка тем у підручнику,
спрямована на індивідуальне читання-вивчення, не давала можливості для роботи в парі, яка повинна
відбуватися в процесі жвавої бесіди-суперечки. Для того щоб учні продуктивно засвоювали зміст
теми (теореми, формули тощо), у картці мають бути недомовки, які змушують учнів думати та
пояснювати те, що не має пояснення в завданні. Отже, діалог у парі неминуче зав’язується тоді, коли
один учень, наприклад, пояснює іншому дану картку й по-своєму її тлумачить. У сі картки були
пронумеровані за послідовністю навчальних завдань предмета, ухваленою організаторами. Кожен
учень, отримавши пояснення та пояснивши наступному першу картку, отримує із поясненням другу,
працює в іншій парі. Тим самим вони досягали вивчення ідей даної дисципліни, доводячи їх собі та
іншим. Кожен учень окремо вів свій облік пройденого в облікових картках, у який були графи: "дата",
"номер картки", "прийняв", "передав". Облікова комісія збирала їх через певні проміжки часу, а тому
мала необхідні відомості про темпи та якість засвоєння окремих карток та цілих їх комплектів [1: 1618].
У подальшому було декілька спроб застосувати оргдіалог у середніх школах. У 1959 році учні
Ривіна – М. Брейтерман та А. Вишнепольська організували на громадських засадах "Клуб цікавих
зустрічей" на одному із заводів у Бауманському районі Москви. На перші заняття організатори
привели із собою кількох осіб з інших шкіл, уже знайомих із технікою оргдіалогу, роздали статті,
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книжки. Читаючи, коментуючи та обговорюючи в змінних діалогічних зустрічах наукові тексти,
учасники долучалися до високих ідей та думок авторів, активно засвоювали досконалий склад
літературної мови. Паралельно з роботою над літературою гуманітарного характеру в змінних парах
вивчали математику й фізику. Матеріал математики у вигляді вузлових ідей та складних задач з їх
розв’язком наносили на окремі картки. Вводили картки з цікавим матеріалом, наприклад, математичні
софізми, де треба було знайти логічну помилку або відкрите порушення математичного правила.
Вивчення математики здійснювали концентровано: спочатку весь матеріал алгебри і
тригонометричних функцій, потім геометрія й фізика на тому рівні, якому вже дозволяло широке
знання алгебраїчного апарату. М. Брейтерман зазначає: "Досить цінним в оргдіалозі є те, що
отриманий матеріал (виведення формули, доведення теореми, розбір розв’язку складної задачі) кожен
міг одразу ж закріпити й глибше осмислити в самостійній передачі-поясненні іншій особі під час
наступної зустрічі" [1: 19]. Постійними учасниками клубних зустрічей стали робітники-техніки
сусідніх заводів, учні-заочники, студенти педагогічного ВНЗ, молоді вчителі-початківці. Тривала
систематична практика в логічних та стилістичних виправленнях під час діалогічних зустрічей на
матеріалі гуманітарного характеру й математики відкривала шлях до самостійного оволодіння
знаннями. Незважаючи на те, що заняття не оцінювалися, кожен прагнув отримати ґрунтовні знання.
Стратегія керівників полягала в тому, щоб учасників змінного діалогічного спілкування, які
поставлені в оптимальні дидактичні умови, підносити на вищий ступінь поінформованості та
розвитку. У подальшому всі учні протягом року здавали екстернатом тринадцять іспитів у інших
учителів.
Багато прийомів і методик було розроблено вже після розповсюдження досвіду О. Ривіна, але
модернізував цю систему навчання відомий педагог В.К. Дяченко, який пішов дещо іншим шляхом у
розвитку його ідей. На його думку, класно-урочна система не повною мірою дає можливість
здобувати навички колективізму, співробітництва, взаємодопомоги, самостійності, а отже стримує
процеси розвитку учнів. Він працював над механізмом використання методу в школі, виходячи зі
з’ясування сутності навчання: "Це спілкування між тими, хто має знання, досвід і тими, хто їх
здобуває... матеріальний процес взаємодії між учителем і учнем" [2: 15]. За словами В.К. Дяченка,
"при колективному навчанні, якщо воно дійсно колективне, те, що знає один, повинні знати всі, що
знає колектив, повинно ставати надбанням кожного" [2: 16]. Не применшуючи значущість досвіду
О. Ривіна, він конструює нову методику, що побудована на принципі безперервної та невідкладної
передачі знань, яка пройшла випробування ним самим у декількох загальноосвітніх школах.
Головною відмінністю його методу від традиційного навчання, заснованого на відношенні "дитина –
дорослий", є те, що "кожний учень включається в систематичну роботу з навчання інших школярів"
[3: 158].
Проектуючи свою методику, В.К. Дяченко розглянув чотири структури спілкування людей у
суспільстві: опосередковане (одна людина без безпосереднього контакту з іншою); двоє людей
(спілкування в парі); троє людей і більше (в малій або великій групі); спілкування в динамічних парах
(або парах змінного складу). Для з’ясування структурної основи навчального процесу він пропонує
свою трактовку поняття "загальні форми організації навчання", як представлення основних способів
взаємодії учнів під час пізнавальної діяльності та виділяє наступні:
·
індивідуальна форма організації навчання – опосередковане спілкування;
·
парна форма організації навчання – у парі постійного складу;
·
групова форма організації навчання – у групі, коли мова спрямована одночасно на декількох
слухачів;
·
фронтальна (загальнокласна) робота – майже виключає співробітництво й товариську
взаємодопомогу, розподіл обов’язків і функцій, тому що керує навчальним процесом тільки один
учитель, а всі учні однаково виконують його розпорядження;
·
колективна форма організації навчання – це робота в парах змінного складу, де кожен
спілкується по черзі в парі, і в підсумку всі спілкуються з усіма.
Досліджуючи організаційну структуру навчального процесу та узагальнюючи практичний досвід
використання механізму діалогового спілкування в навчальному процесі, В. Дяченко створив теорію
Колективного способу навчання (КСН), при якому колектив навчає й виховує кожного свого члена,
який потім бере активну участь у навчанні й вихованні товаришів по спільній пізнавальній роботі.
Таким чином, колективна форма організації навчальної роботи – це взаємонавчання в динамічних
парах, або парах змінного складу, яка робить урок більш цікавим, живим, виховує в учнів свідоме
відношення до навчальної праці, активізує розумову діяльність, дає можливість багаторазово
повторювати матеріал, допомагає учителеві пояснювати й постійно контролювати знання, уміння й
навички учнів усього класу при мінімальній затраті часу [4]. Важливим завданням при роботі з
групою учнів, на думку В. Дяченка, є створення колективу, члени якого здатні до взаємодії в
навчальній та поза навчальній діяльності.
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Завдяки включенню в процес взаємонавчання кожна дитина одержує можливість опанувати
репродуктивний спосіб діяльності по засвоєнню готових знань, умінь і навичок як з позиції учня,
реципієнта знань, так і з позиції вчителя, що дає зразки й допомагає учням ці зразки відтворити. У
таким чином організованій діяльності можна виділити три форми навчального співробітництва: з
дорослими; з однолітками; зустріч (безліч зустрічей) учня з самим собою, що змінюється в ході
навчання. Вони будуються як договір про співробітництво й взаємодопомогу, у складанні якого
беруть участь обидві сторони, та є умовою майбутньої індивідуальної здатності дитини до
подальшого навчального вдосконалення. На основі цього В.К. Дяченко виділяє такі основні ознаки
колективної роботи:
·
наявність у всіх її учасників єдиної мети;
·
розподіл праці, функцій і обов’язків, залучення учнів до контролю, обліку, керування;
·
налагоджене співробітництво й товариська взаємодопомога;
·
усвідомлений суспільно-корисний характер діяльності кожного учня;
·
культивуваннятурботи всіх про всіх;
·
рівність об’єктивних умов для кожного [3].
Отже, колективне навчання – це тільки таке навчання, при якому колектив навчає кожного свого
члена й кожний член колективу бере активну участь у навчанні своїх товаришів за спільною
навчальною роботою. У процесі такої роботи розвиваються суспільно-корисні властивості та якості
особистості: вимогливість, відповідальність; уміння оцінювати себе й товариша, слухати, ставити
питання, давати поради; виникає інтерес до спілкування й нових знань; спостерігається зростання
почуття особистої відповідальності перед товаришами за пояснений матеріал, взаємодопомога.
Спілкування з однолітками дає дітям можливість формувати критичність думок, незалежність від слів
та вчинків інших людей; уміння бачити позицію інших, оцінювати її, приймати або не приймати;
мати власну позицію, точку зору, відрізняти її від чужої й захищати її [6]. Міцне знання засвоєного
матеріалу на заняттях піднімає настрій, а висока якість знань формує особисту перевагу. Але задля
правильної організації колективних занять, В.К. Дяченко радить враховувати ряд специфічних
правил:
·
кожен учень має по черзі виступати в ролі "учня" та "вчителя";
·
найближча мета кожного учасника – учити всьому тому, що він знає або вивчає сам;
·
суспільно корисна спрямованість діяльності (вчуся сам та постійно допомагаю іншим);
·
основний принцип роботи – всі по черзі вчать кожного й кожен – усіх;
·
кожен відповідає не тільки за свої знання, але також за знання й успіхи товаришів;
·
повний збіг і єдність колективних і особистих інтересів (чим краще й більше я навчаю інших,
тим більше й краще знаю сам).
Але, щоб учні почали працювати колективно або в парах змінного складу, вони спочатку повинні
навчитися опрацьовувати матеріал самостійно в спеціально відведений для цього час. Перехід до
навчання в парах змінного складу можливий лише в тому разі, коли учні навчилися працювати в
постійних парах і групах. Тому на першому етапі застосування взаємонавчання потрібна підготовча
робота у вигляді поєднання загальнокласної та індивідуальної форми роботи. Задля врахування
індивідуальних особливостей та рівня підготовленості кожного учня, стимулювання їх активної
участі в загальнокласній (фронтальній) і самостійній роботі варто використовувати систему
диференційованих завдань. Застосовуючи на уроці диференційовані завдання, вчитель тим самим
виводить клас на колективну форму навчання [6].
У 1980 – 90-х роках, у Росії, під впливом активної діяльності послідовників Ривіна накопичився
значний досвід організації навчального процесу з використанням механізму змінних пар практично на
всіх навчальних предметах, зі школярами різних вікових груп, а також зі студентами ВНЗ,
дорослими-спеціалістами. Ідея взаємонавчання широко використовується та трансформується
педагогами-новаторами відповідно до певного навчального предмету та можливостей учнів. Але в
основному це був досвід часткового використання механізму змінних пар, прикладів побудови
цілісного навчального процесу на основі ідей Ривіна-Дяченка небагато.
З 1984 року Красноярськ став центром руху педагогів, захоплених практичною реалізацією ідей
Ривіна, в якому діяло дві групи педагогів-методистів під керівництвом В.К. Дяченка, що втілювали
взаємонавчання в сучасну педагогічну практику. Близько 20 шкіл здійснювали експериментальну
роботу з організації навчального процесу на основі ідей КСН. У декількох з них вдалося перейти від
епізодичного використання механізму змінних пар до організації в експериментальному режимі
цілісного навчального процесу практично в повній вертикалі загальноосвітньої школи. До
експерименту підключилися педагоги з інших міст Росії та колишніх країн СРСР, було створено
Асоціацію педагогів з розповсюдження колективногоспособу навчання, друк методичних посібників,
видання Віснику та Журналу КСН [1: 23]. Другим центром активного розвитку ідей Ривіна з 1986
року став Ленінград, де було прочитано цикл лекцій про метод Ривіна та теорію В. Дяченка,
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організовано міський семінар з проблем КСН. Учасники семінару створили декілька оригінальних
методик для роботи в змінних парах на різному навчальному матеріалі, з варіативними формами
подання навчального матеріалу учням, розробили класифікації методик колективної організаційної
форми.
Осмислення результатів вивчення та узагальнення досвіду Ривіна-Дяченка, накопиченого в
педагогічній науці, дозволяє характеризувати методику взаємонавчання як важливий структурний
компонент діяльності школи, що допомагає учням реалізувати свої можливості під час здійснення
суб’єкт-суб’єктної взаємодії в процесі пізнання. Відтак, на наш погляд, серед прогресивних ідей, що
можуть бути спрямовані на покращення системи сучасної освіти в Україні, є розробка технологій
взаємонавчання, які повинні включати в себе елементи співпраці в груповій, парній, фронтальній,
колективній роботі, що потребують подальшого теоретичного та практичного дослідження, оскільки
їх впровадження дозволить значно підвищити якість освітнього процесу.
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Матеріал надійшов до редакції 17.12. 2008 р.
Карплюк С.А. Опыт Ривина-Дьяченка в проектировании методики взаимообучения.
В статье проанализированы основные положения педагогического наследия выдающегося педагогапрактика А.Г. Ривина – разработки методики взаимообучения. Исследован опыт её использования в
1920 – 1930 г.г. ХХ столетия. Изложены результаты развития идей коллективного обучения в
России и представлены примеры применения взаимообучения как эффективной формы организации
учебного сотрудничества школьников.
Karplyuk S.O. Ryvyn-Dyachenko’s Experience in the Designing of the Methodology Interlearning.
The main statements of the pedagogical heritage of the prominent teachers in practice O.G. Ryvyn and
V .K. Dyachenko of the development of the interlearning are analyzed in this article. The experience of its use
in the 1920 – 1930 years of the 20 th century is developed. The results of the development of the ideas of
collective education in Russia are stated and the examples of using interlearning as an efficient form of
organization the educational among cooperation pupils are presented.
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ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПР АВЛІННЯ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЮ ОСВІТОЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
У статті розглянуто основні аспекти використання проектного підходу як одного з інноваційних
механізмів управління професійно-технічною освітою на регіональному рівні. Визначено напрямки
підготовки висококваліфікованої робочої сили та шляхи реформування системи професійнотехнічної освіти. Обґрунтовано необхідність впровадження новітніх технологій у практику
управління професійно-технічними навчальними закладами за умов проектно-цільового підходу.
Україна зробила важливий крок уперед, визначивши європейську інтеграцію як стратегічну мету
до свого демократичного розвитку.
Шлях, обраний Україною, зумовлює необхідність інтенсивних змін усіх галузей економіки,
зокрема професійно-технічної освіти.
Проблема формування якісно нової національної робочої сили є актуальною для нашої держави і
визначається як один з найважливіших чинників підвищення продуктивності праці, випуску
конкурентноїпродукції.
Мета статті полягає у визначенні основних шляхів реформування системи професійно-технічної
освіти та запровадженні проектно-цільового підходу у підготовці висококваліфікованихпрацівників.
Аналіз матеріалів Всеукраїнського семінару-наради 17-18 лютого 2009 р. Міністерства освіти і
науки України дає об’єктивну картину стану професійно-технічної освіти на сучасному етапі. Наявні
економічні перетворення, глобальний перерозподіл власності, загрозлива демографічна ситуація,
кризові явища, що відбуваються, мають негативний вплив на економіку країни. Професійна освіта, як
частина її економічного організму, гостро відчуває на собі ці негативні явища. Як наслідок,
спостерігається стійка тенденція до зменшення контингенту учнів, відповідно зменшуються видатки
бюджету на фінансування розвитку професійно-технічної освіти, постає проблема проходження
виробничої практики учнями училищ на базі підприємств, які згортають обсяги своєї діяльності. За
попередніми даними в середньому 4 відсотки від загальної кількості укладених угод підприємствами
не виконуються. Без оплати на виробничій практиці працюють понад 46 відсотків учнів. В умовах
зростання безробіття проблемним стає також працевлаштування випускників. Щороку прийом учнів
на навчання за державним замовленням зменшується. У се це вимагає відповідного реагування з боку
керівників управлінь та навчальних закладів, які повинні навчитися працювати в умовах дефіциту
матеріальних та людських ресурсів.
Забезпечення підготовки висококваліфікованої робочої сили можливо досягти тільки шляхом
реформування системи професійно-технічної освіти, зокрема, впровадження новітніх технологій в
практику управління професійно-технічними навчальними закладами. Реалізація цього завдання в
сучасних умовах виявляється ефективною лише за умов проектно-цільового підходу.
Таким чином, орієнтація освітнього процесу на європейські демократичні ідеали визначає
актуальність реалізації декількох програмно-цільових проектів, що за останні п’ять років
запроваджені в Україні.
З метою підвищення ефективності та продуктивності системи професійно-технічної освіти, за
ініціативи Міністерства праці та соціальної політики України, канадських партнерів (Асоціації
місцевих коледжів Канади, Саскачеванського Інституту прикладних наук та технологій),
міжнародного консорціуму під проводом компанії InWEnt (Німеччина), інших зарубіжних інституцій
впроваджено проекти "Децентралізація управління професійним навчанням в Україні", "Підвищення
ефективності управління професійно-технічною освітою на регіональному рівні в Україні",
"Підтримка реформи професійно-технічної освіти в Україні". Головним партнером проектів виступає
Міністерство освіти і науки України.
Серед основних завдань проектів визначено: розробку та запровадження державної та регіональної
стратегії децентралізації управління, менеджменту й адміністрування ПТО в Україні у співпраці з
усіма зацікавленими сторонами різних рівнів; створення інформаційної системи управління (ІСУ)
ПТО для забезпечення децентралізації; створення альтернативної системи фінансування ПТО;
реалізацію проекту загальних рамкових кваліфікаційних вимог та ін.
У рамках реалізації програмно-цільових проектів Міністерство освіти і науки України в лютому
2009 року презентувало освітянській громадськості ряд ініціатив щодо проведення еволюційних
реформ у системі професійно-технічної освіти із забезпеченням моніторингу кожного кроку, з метою
радикальної зміни вже в найближчі роки якості підготовки висококваліфікованих робітників. З 1
січня 2010 року деякі повноваження міністерства з питань призначення керівників навчальних
закладів, фінансування училищ за рахунок державних трансфертів передбачається передати обласним
державним адміністраціям. Така зміна в управлінні дозволить забезпечити більш ефективне і
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оперативне вирішення питань життєдіяльності професійно-технічних навчальних закладів,
максимально враховуватиме потребу регіонів у кваліфікованих кадрах, а також сприятиме посиленню
ролі місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в підготовці робітників.
За новою концепцією реформ регіони повинні визначати й узгоджувати стратегії розвитку
навчальних закладів, розширювати їх регіональні економічні зв'язки. Обласні управління освіти
покликані забезпечити більш тісне та ефективне співробітництво між навчальними закладами,
роботодавцями і місцевою владою відповідно до програм розвитку кожної області.
Роль органів місцевого самоврядування вбачається у підтримці тісних прямих контактів з
громадськими об’єднаннями та забезпеченні, у такий спосіб, безпосереднього зв'язку із споживачами
освітніх послуг.
Отже, відбувається пошук оптимальної моделі управління, яка б відповідала сучасним потребам
розвитку професійної освіти третього тисячоліття і радикального підвищення її престижу.
Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, методичні служби області одним з
пріоритетних завдань вбачають модернізацію системи управління професійно-технічною освітою
регіону. Це:
реалізація подальшої автономії професійно-технічних навчальних закладів, розширення
повноважень керівника училища, підвищення його персональної відповідальності за якість
навчання;
посилення ролі громади, роботодавців в організації навчально-виробничого процесу.
Починаючи з 2004 року управлінням освіти і науки набуто значний досвід у впровадженні
інноваційних механізмів управління професійно-технічними навчальними закладами, на
характеристиці яких і зупинимось детальніше.
При дослідженні зв’язку інновацій та управління будь-якою галуззю освіти, зокрема професійнотехнічної, виникає необхідність використовувати різні терміни: управління інноваціями та
інноваційне управління. Незважаючи на схожість, ці поняття відносяться до різних аспектів
управлінської діяльності.
Перший термін – управління інноваціями – стосується сфери взаємодії органу управління освітою
і професійно-технічних навчальних закладів. При цьому останні мають власні стратегії, проекти
розвитку. Завдання органу управління освітою зводиться до ефективного управління інноваціями
(проектами) навчальних закладів, з’ясування спільних тенденцій різновекторних проектів, полягає у
створенні сприятливих умов для інноваційного розвитку цих ПТНЗ.
Другий термін – інноваційне управління – стосується власне сфери управління професійнотехнічною освітою регіону, а саме, нових підходів, які застосовує орган управління освітою для
вирішення покладених на нього питань. У цьому випадку управління освіти і науки використовує
новітні механізми управління навчальними закладами та застосовує провідний зарубіжний досвід у
цій сфері.
У свою чергу, будь-яка інновація в управлінні навчальними закладами може бути впроваджена
тільки за допомогою реалізації проекту.
Управління проектами (проектний менеджмент), на нашу думку, є однією з найбільш актуальних
та прогресивних управлінських технологій.
Результативність навчально-виховної діяльності професійно-технічних навчальних закладів
досягається шляхом використання сучасних ефективних методів та технологій, зокрема проектних та
інформаційних технологій. За такими технологіями вже декілька років здійснюють свою діяльність
Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну, Житомирські професійні ліцеї:
технологічний, політехнічний, легкої промисловості, сфери послуг, ПТУ № 1 та ПТУ № 5
м. Житомира та ін. Метод проектів – дієвий засіб максимального наближення особистості до
реального життя та залучення її до розв’язання конкретних завдань у просторі міжособистісного та
ділового спілкування і співпраці.
Завдяки творчій реалізації проектних технологій колектив Житомирського вищого професійного
училища сервісу і дизайну за результатами рейтингу вже впродовж трьох років є лідером професійнотехнічної освіти Житомирщини.
Значний інтелектуальний потенціал та досвід роботи педагогічних колективів ПТНЗ області за
новітніми технологіями спонукали управління освіти і науки, методичні служби області обґрунтувати
нову стратегію своєї діяльності на майбутнє, яка розроблена у формі проекту Регіональної Програми
розвитку професійно-технічної освіти Житомирщини до 2012 року. Проведено ряд заходів, зокрема,
моніторинг ринку праці, визначено напрями та зміст навчання учнів, укладено понад 125
довгострокових договорів з роботодавцями щодо обсягів підготовки робітничих кадрів на 67,3 тис.
осіб, в т.ч. за рахунок державного бюджету 22,6 тис. осіб.
У рамках реалізації цього проекту обласним управлінням освіти і науки, професійно-технічними
навчальними закладами розроблено та вжито низку заходів. Однак, усі вони часто сприймалися лише
як фрагменти певної стратегії чи програми, не складали цілісної системи, формувалися і
реалізовувалися незалежно від регіональних інтересів.
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Першою спробою об’єднати декілька напрямів роботи щодо кадрового забезпечення професійнотехнічних навчальних закладів в єдину систему був управлінський проект "Викладач року", який
завершився у 2005 році першим в області конкурсом професійної майстерності серед викладачів
професійно-теоретичної підготовки.
З метою визначення невідкладних і перспективних заходів щодо реалізації основних напрямів
оновлення змісту професійно-технічної освіти з урахуванням вимог сучасного ринку праці,
забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації молодих педагогічних
працівників, оптимізації та стабілізації кадрового забезпечення ПТНЗ області було запроваджено
обласний проект "Молодий спеціаліст професійно-технічної освіти Житомирщини", розрахований на
два роки. Основним його завданням було: поліпшення роботи щодо працевлаштування молодих
спеціалістів у ПТНЗ області; створення умов для їх ефективної діяльності, професійного росту,
підвищення соціального статусу. Під час реалізації проекту при навчально-методичному кабінеті
професійно-технічної освіти працювали обласні школи молодого керівника та молодого педагога.
Молоді педагогічні працівники проходили навчання для роботи з новітніми інформаційними
технологіями, набували навичок викладання основ підприємницької діяльності та розвитку ділової
активності учнів.
Однією із складових проекту було створення психологічного портрету молодої людини. З 86-ти
учасників проекту майже третину визначено майбутніми лідерами.
Завершальним етапом реалізації інноваційного проекту став обласний конкурс професійної
майстерності молодих педагогів, який мав значний позитивний резонанс серед громадськості області.
З метою створення умов для формування нового типу педагога професійної школи – педагога
професійного навчання, в лютому 2007 року управлінням освіти і науки, навчально-методичним
кабінетом ПТО започатковано обласний інноваційний проект "Педагог професійного навчання".
Основна мета проекту: створення умов для розширення світогляду та ерудиції майстрів виробничого
навчання; сприяння підвищенню рівня їх фахової та методичної майстерності; формування готовності
до впровадження сучасних педагогічних, виробничих, інформаційно-комунікативних технологій;
участі в дослідницькій та інформаційно-видавничій роботі; прагнення до оволодіння педагогікою
співробітництва та співтворчості на принципах компетентісно-орієнтованих методик навчання та
виховання.
На реалізацію Концепції Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки,
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 року № 202-р, направлено
наступний обласний проект "Обдарована молодь профтехосвіти". Завданнями, які визначалися у
межах проекту передбачали: створення регіональної системи виявлення та відбору обдарованої
молоді серед учнів професійно-технічних навчальних закладів; визначення стратегії щодо підтримки
та напрямів роботи з обдарованою молоддю; залучення обдарованої молоді до здобуття позашкільної
освіти з метою задоволення потреби у професійному самовизначенні та творчій самореалізації;
оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованою молоддю; піднесення статусу обдарованої
молоді та її наставників; координація діяльності
органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій з питань розвитку та підтримки
обдарованої молоді; поетапне включення молоді в різні види діяльності, що сприяють розкриттю її
особистісного потенціалу; розвиток високого рівня комунікативних здібностей, вміння адаптуватися
у будь-якій соціальній групі; формування відчуття відповідальності за своє життя, здатність до
самоаналізу, проектування власного життя; забезпечення соціально-психологічної безпеки молодої
людини.
У рамках реалізації проекту заплановано та проведено понад 20 масових заходів обласного рівня.
А в травні 2008 відбувся обласний конкурс "Учень року", в якому взяли участь 27 учнів професійнотехнічних навчальних закладів області.
Результативність запровадження проектів очевидна: три учасники обласних конкурсів у даний час
обіймають посади заступників директорів ПТНЗ. Переможниця конкурсу "Учень року" вступила до
вищого навчального закладу та працює майстром виробничого навчання у Житомирському вищому
професійному училищі сервісу і дизайну.
Одним з напрямів діяльності управління освіти і науки, професійно-технічних навчальних закладів
стало створення інноваційних центрів сучасних виробничих технологій та технологій навчання. За
сприянням іноземних інвесторів – німецької фірми по виробництву будівельних матеріалів "УкраїнаХенкель баутехнік" – вже четвертий рік успішно функціонує навчально-практичний центр з
впровадження новітніх будівельних технологій (надалі Центр) на базі ПТУ № 1 м. Житомира. Це дало
змогу максимально використовувати потенціал інноваційного Центру для підвищення майстерності
майстрів виробничого навчання області, забезпечувати якісно новий рівень підготовки учнів,
наблизити зміст навчання до технологічних процесів виробництва. За цей період стажування в Центрі
пройшли близько 800 чоловік. Ведеться активна робота щодо організації на базі Центру підвищення
кваліфікації педагогічних працівників будівельної галузі України.
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У лютому 2008 р. відкрито аналогічний центр на базі Бердичівського професійного будівельного
ліцею спільно з фірмою "Полірем".
Створення системи якісно нової підготовки робітничих кадрів вимагає також і нового
програмного забезпечення. На сьогоднішній день в області вже запроваджено 47 нових державних
стандартів професійно-технічної освіти в 28-ми державних та у 81-му навчальному закладі
недержавної форми власності. На апробації знаходяться ще 11 державних стандартів у 9-ти ПТНЗ.
Однак, нестача підручників і посібників нового покоління спонукала управління освіти і науки,
методичну службу запровадити у липні 2008 року обласний освітній проект "Інформаційнометодичне забезпечення впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти в
навчальний процес ПТНЗ". Упродовж дії проекту розроблено та представлено на обласну виставку
при навчально-методичному кабінеті ПТО 46 методичних посібників, розробок сучасного уроку,
робочих зошитів для учнів, комплектів тестових завдань тощо. Робота над проектом продовжується і
в поточномуроці.
Узагальнивши весь попередній досвід проектної діяльності, враховуючі наступні реформи в
системі професійно-технічної освіти щодо передачі Міністерством освіти і науки України частини
повноважень місцевим органам виконавчої влади, з метою впровадження новітніх технологій в
теорію і практику управління професійно-технічними навчальними закладами, в січні 2009 року на
секції директорів ПТНЗ колегії управління освіти і науки проведено презентацію нового проекту
"Інноваційна модель управління професійно-технічним навчальним закладом". Проект спрямований
на виявлення та впровадження інноваційних технологій управління професійно-технічними
навчальними закладами, з’ясування організаційних, ресурсних, методичних умов та кадрового
потенціалу, що забезпечують успішну діяльність ПТНЗ. У результаті реалізації проекту,
розрахованого на один рік, очікується створення системи управління професійно-технічною освітою,
спрямованої на організацію та забезпечення оптимальних умов функціонування навчальних закладів
в сучасних умовах.
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Колчик О.Г. Проектный подход как инновационный механизм управления профессиональнотехническим образованием на региональном уровне.
В статье рассмотрены основные аспекты использования проектного подхода как одного из
инновационных механизмов управления профессионально-техническим образованием на региональном
уровне. Определены направления подготовки высококвалифицированной рабочей силы и
реформирования системы профессионально-технического образования. Обоснована необходимость
внедрения инновационных технологий в практику управления профессионально-техническими
учебными заведениями в условиях проектно-целевого подхода.
Kolchik O.H. The Project Approach as the Innovative Mechanism of Professionally-technical Education
Administration on a Regional Level.
The article highlights the basic aspects of the project approach application as one of innovative mechanisms
of professional-technical education administration on a regional level. The directions of highly-qualified
workers preparation and of the professional-technical education system reformation are defined. The
necessity of the innovative technologies introduction into the professional-technical educational
establishments' administration in the conditions of the project-purpose approach is grounded.
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ВІЛЬНА РОБОТА ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ
В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЄНСЬКОГО ПЛАНУ ПЕТЕР А ПЕТЕРСЕНА
У статті висвітлено особливості застосування методу вільної роботи на навчальному занятті в
початковій школі Єнського плану. Перебіг занять в Єнській педагогіці випливає з послідовності
таких основних форм навчання, як бесіда, гра, робота та святкування. Німецький педагогреформатор Петер Петерсен виділяє чотири основні етапи вільної роботи: початок роботи,
самостійне виконання вільної роботи, спокійне навчання, самоаналіз роботи.
Зміна освітньої парадигми, яка проходить у сучасному суспільстві, вимагає від учителів
детального перегляду дидактичної системи. Реалізація навчально-виховного процесу потребує знань
та професійного використання різноманітних дидактичних форм, спрямованих на розвиток творчого
потенціалу дитини, на формування в неї вміння працювати самостійно та прагнути до саморозвитку.
Важливим показником визначення ефективності організації навчально-виховного процесу є рівень
формування самостійності учнів. Проаналізувавши низку джерел із педагогічної літератури, ми
можемо стверджувати, що учені й педагоги-практики завжди приділяли багато уваги дослідженню
питань впровадження різних аспектів самостійної роботи у навчальному процесі. Значущість
самостійної роботи в організації навчального процесу знайшла своє відображення у класичній
педагогічній спадщині. Серед відомих педагогів-реформаторів питанням формування самостійності
дітей займалися Ґ. Кершенштайнер, В.Г. Кільпатрік, Г. Ґавдіг, М. Монтессорі, С. Френе, П. Петерсен.
Однак вищезгадані педагоги-реформатори дещо по-іншому трактують поняття "самостійна робота",
вживаючи при цьому термін "вільна робота". Дослідженнями питання застосування методу вільної
роботи, як невід’ємного елементу навчального заняття в початковій школі Єнського плану займалися
такі дослідники, як І. Альрінґ, Й. Бастіан, Т. Дітріх, У. Юрґенс, М. Ґьотц, К. Гайнтце, М. КляйнЛандек, Р. Маєр, Т. Рутт, Н. Вольфф, Ґ. Ціммерманн. Однак питання специфіки впровадження вільної
роботи, як невід’ємного елементу навчального заняття в початковій школі Петера Петерсена, ще не
були предметом аналізу та детального вивчення в педагогічній думці України. Ознайомившись із
основними аспектами Єнської педагогіки підчас проходженнянауковогостажування в Педагогічному
університеті в м. Ґрац (Австрія), та відвідавши початкову школу Єнського плану у с. Вільдбах
(Австрія), нам вдалося дослідити питання застосування методу вільної роботи на навчальному занятті
в початковій школі Єнського плану. Ми ставимо перед собою мету, висвітлити в нашій статті
основні результати проведеного нами дослідження та зробити висновки стосовно можливості
впровадження такої форми навчання як вільна робота в навчальний процес початкової школи на
Україні.
В актуальних дискусіях зарубіжних педагогів стосовно розвитку та оновлення школи в Європі
реформаторським концепціям приділяється значна увага. Прибічники внутрішніх шкільних реформ
знаходяться на шляху пошуку таких форм навчання, завдяки яким учнів можна було б заохочувати до
власної відповідальності перед навчанням, навчити їх вміти правильно вирішувати життєві проблеми
та самостійно здобувати знання [1: 280]. Вони вважають, що в реформаторських концепціях
М. Монтессорі, Г. Ґавдіга, С. Френе та П. Петерсена вміщені як вдалі приклади сконцентрованої на
учня організації навчання, так і відповіді на актуальні питання та проблеми освітньої галузі.
Питання специфіки впровадження вільної роботи в навчальному процесі початкової школи були
розроблені ще на початку 20-ого століття такими педагогами, як Гуґо Ґавдіг (1860-1923), Марія
Монтессорі (1870-1952), Петер Петерсен (1884-1952) та Селестін Френе (1896-1966). Згідно їхніх
концепцій, ідея вільної роботи базується на основному антропологічному сприйнятті самостійного
формування людини та її прагненні до свободи [2: 51]. Відповідно до власних переконань, за якими
вирішальним фактором в процесі розвитку людини залишається "самостійна діяльність суб’єкта
навчання", згадані вище педагоги-реформатори радили застосовувати в навчальному процесі такі
шляхи та засоби навчання, які найбільше відповідають його меті. В центрі педагогічних праць
Г. Ґавдіга, М. Монтессорі, П. Петерсена та С. Френе знаходяться засоби сприяння дітей до
самостійності, підтримані педагогічним тактом та відповідною організацією навчального процесу.
Відповідно, усе це вимагає від вчителів ґрунтовної зміни структури навчального процесу, тому що у
вільній роботі традиційні навчальні завдання стосуються навчального оточення, навчального
матеріалу та навчальної групи [3: 147]. За Єнською концепцією Петера Петерсена із терміном "вільна
робота" ("freie Arbeit") асоціюється специфічна форма групової роботи, під якою розуміють "метод
групового заняття" [4: 92].
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У Єнській педагогіці перебіг навчальних занять випливає з ритмічної послідовності педагогічних
ситуацій та таких чотирьох основних форм навчання: бесіда, робота, гра та святкування. Петер
Петерсен сумнівається в тому, чи "звичайний розклад занять" із своєю постійно зростаючою
сукупністю навчальних предметів, може бути вірним доступом до світу дитини. Він спроектував так
званий "ритмічний план роботи на тиждень", ("Wochenarbeitsplan"), який змістовно розділяє тиждень
для дитини, одночасно створюючи при цьому щиросердечність у стосунках між учнем та вчителем;
ставить перед ними певні зобов’язання; надає заняттю, сконцентрованому на вчителя, педагогічнозмістовної позиції, наголошуючи на домінуванні диференційованого заняття в шкільному житті. У
плані роботи на тиждень зображено, як вчителі намагаються через бесіду, гру, робочі та святкові
ситуації наблизитися до ритмічного упорядкування навчальної роботи на весь тиждень: в понеділок
навчання починається з бесіди у колі, останній навчальний день тижня завершується святкуванням.
План роботи на тиждень передбачає для кожного навчального дня тижня періоди для вільної роботи,
які можуть проходити як у груповій формі, так і індивідуально. Шкільне життя та пов’язана із ним
послідовність основних форм навчання повинні коливатися в природному тижневому ритмі. План
повинен зробити можливим навчання в загальних предметних взаємозв’язках на основі "основних
форм навчання" [4: 98].
В усіх школах Єнського плану вільна робота за планом роботи на тиждень проявляється порізному. Навряд чи є школа, в якій вона проходила б так само, як і в іншій школі. Вона відрізняється
від класу до класу. Але саме у цьому і полягає суть Єнського плану – розвиватися індивідуально та
крокувати власним шляхом, оскільки він є "вихідною формою навчання". Підчас перебування в
початковій школі Єнського плану в с. Вільдбах (Австрія) ми помітили, що на початку нового
навчального тижня вчителі роздають усім учням письмові плани роботи на тиждень, які вносять
ясність в розбір робочого зошита, допомагають при роботі з картотекою, підручниками з мови та
математики. План роботи на тиждень може бути представлений як організаційний інструмент з метою
координування роботою різних груп. Діти, поділені на групи, працюють самостійно чи з партнерами.
Якщо вони не проти, то вчитель їх підтримує та допомагає їм. Таким чином у вчителя вже є необхідні
знання про дітей, які вони використовують для диференційованої організації педагогічної і
дидактичної діяльності. Діти спокійно можуть попросити поради та допомоги у вчителя. Дітей можна
залишити також працювати тимчасово в рівневих групах. Зрозуміло, що сам розподіл часу ще не є
"вільною роботою". Понятійний та фактичний поділ форм навчання ("план роботи на день", "план
роботи на тиждень", "вільна робота") означає, що для дітей, яким навчання дається важко, повинні
бути складенні легші та простіші завдання. Діти виконують спочатку основні вправи, а вже потім ті,
які вміщені в плані роботи на день, чи на тиждень. Кожній дитині має бути гарантовано час та
можливість для виконання вільної роботи. Ці періоди часу є в розпорядженні дітей для того, щоб
вони могли здобути при роботі з навчальним матеріалом певні вміння та навички. Навчальні
матеріали підпорядковані конкретній темі. Завдання вирішуються індивідуальним темпом і
контролюються, перш за все, самостійно. Петер Петерсен виділяє такі чотири основні етапи вільної
роботи, за якими працюють його школи:
Перший етап: початок вільної роботи. Діти відважно беруться, після домовленості з
однокласниками чи вчителем, за роботу і, відповідно до цього, вибирають з вільно доступної
пропозиції матеріал для роботи, який вони виконують самостійно, в двох або в маленьких групках.
Другий етап: самостійне виконання вільної роботи. Підчас вільної навчальної фази діти, в
загальному, працюють сконцентровано та спокійно. Деякі з них частіше змінюють роботу, інші
перебувають при вирішенні завдання на одній чи багатьох інших фазах навчання. Вони знаходять
варіанти відповідей та стають експертами, які спроможні передати інформацію дальше. Навчання
стає звичайною справою. Допомога та порада вчителя також можуть бути реалізовані, оскільки
окремі діти ще не вміють правильно організувати час для роботи. Контроль за навчанням проходить
або після опрацювання завдань (самоконтроль в роботі з матеріалом іманентний), або лише при
самоаналізі (рефлексія). Діти можуть зробити письмові робочі записи, зібрати результати роботи чи
організувати виставку.
Третій етап: спокійне навчання. Навчальна діяльність дітей завершується спокійним тренуванням.
Діти обережно збирають використаний матеріал, займають свої місця за робочим столом або йдуть у
коло і сідають там. Ця фаза спокою може бути підтримана медитаційною музикою, підчас звучання
якої вчитель розповідає якусь історію, діти можуть також помріяти чи прислухатися до самих себе і
спробувати, наприклад, слідувати власному диханню. Учитель повідомляє учнів про завершення
роботи.
Четвертий етап: самоаналіз вільної роботи. Діти повідомляють іншим про свою діяльність і
представляють результати роботи. Новий навчальний матеріал може бути так ідеально поданий, що
учень може виступати в ролі експерта або мультиплікатора, звичайно завдяки допомозі вчителя.
Головним завданням вчителя в дообідню пору є активне спостереження за дитиною та її діяльністю.
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При цьому ним повинно бути встановлено та добре продумано, який наступний навчальний матеріал
буде відповідати інтересам та вмінням дитини [5: 148].
План роботи на тиждень, запропонований Петером Петерсеном, добре підходить для "вільних
тренувань", які дитина виконує підчас "вільної навчальної фази" [6: 263]. У "вільній навчальній фазі"
у дитини з’являється можливість взятися за вирішення певних завдань, самостійно спланувати
роботу, реалізувати власні ідеї, працювати за своїм темпом навчання, наполегливо та сконцентровано
вивчати навчальний матеріал, дотримуватися письмового режиму роботи, самостійно контролювати
результати роботи, завдяки іншим дітям бути скерованою на навчання та стимулювати до нього
інших, нести відповідальність за підготовлене навчальне оточення, бути чуйним до потреб інших
дітей [7: 56]. Вільні навчальні фази є вагомим кроком для відкритості навчального заняття На думку
вчителів, вони є важливим елементом заняття в початковій школі. Щонайменше двічі в тиждень, а
також і щоденно учні вибирають самостійно з однієї або двох навчальних одиниць свою навчальну
діяльність. Із допомогою вільної роботи та планом роботи на тиждень у вчителів з’являється багато
можливостей для зміни традиційного заняття. У вільній роботі діти можуть вибрати собі декілька
видів навчальної роботи з запропонованих пропозицій, які перебувають у взаємозв’язку із заняттям у
класі і які розв’язують поставлені завдання [8: 104]. У плані роботи на тиждень в дітей виникає
можливість опрацювати у заданий час обов’язкові завдання у власній послідовності та звернутися
згодом до завдань за вибором. Учні можуть самі вибрати час, коли вони опрацюють на цьому тижні
конкретні завдання, які встановлюються наперед для усіх учнів або кожному учню індивідуально. Це
стосується постійної наявності пропозиції та навчальних завдань. Вибір може також включати
самостійний підбір предмету та спосіб виконання завдань.
Особливе врахування дидактичних принципів вільної роботи знаходить своє відображення у:
відповідності віку дитини та врахуванні передумов для навчання, диференціації та заохочуванні
(індивідуалізація навчання), активізації, мотивуванні, гарантії та контролюванні перебігу заняття.
Отже, педагогічна обізнаність у роботі представлена Петером Петерсеном таким чином: вільна
робота, педагогічне упорядкування, шкільне приміщення та робочий кабінет. Передумовою для
вдалого перебігу вільної роботи в Єнській педагогіці Петера Петерсена, а також і в педагогіці Марії
Монтессорі є "довіра до самостійного формування світогляду дитини". Прагнення до діяльності стає
вихідним пунктом вільної роботи, за якої учні спонтанно вибирають самі свій вид діяльності у
відповідності до їхніх навчальних потреб та інтересів. В цьому значенні вільна робота служить, на
відміну від багатьох нових форм, аж ніяк не тому, щоб прикрасити навчальні фази, а тому, щоб
зобразити природну форму зустрічі із самим собою та навколишнім світом, що, в свою чергу, сприяє
перегляду змісту навчання та розкриттю його суті. Це означає, що дитина самостійно виступає
ініціатором виконання роботи, планує, організовує, проводить та перевіряє її. Паралельно проходить
безперервне зростання змістовних, методичних та соціальних компетенцій, що веде до розширення
відповідальності дитини за навчання та поширення меж свободи. Вільна робота включає в собі
прагнення до руху, комунікації та зміни планів, вона підпорядкована індивідуальним ритмам роботи.
Вона вміщує одночасно як активні, так і споглядальні моменти, індивідуальне заохочення та
соціальну інтеграцію. Завдяки вільній роботі можна краще пізнати дитину та швидше знайти до неї
підхід [9].
Професор Мюнстерського університету (Німеччина), Міхаель Кляйн-Ландек, стверджує, що поряд
із проектним заняттям та планом роботи на тиждень вільна робота переживає зараз в багатьох країнах
Європи свій ренесанс. Вона внесена до багатьох шкільних директив та добре впроваджена в
початковій школі. У середній школі вільна робота є також дуже популярною та має своїх прибічників,
оскільки вона відображає, будучи"вищою формою внутрішньо-диференційованого заняття", належну
вихідну точку для відкритості заняття. На його думку, вільна робота є перевіреною формою навчання,
яка веде до самостійності та власної відповідальності. Вона робить можливим індивідуальне
заохочення кожного учня при обширній соціальній інтеграції [2: 52]. Професор Кляйн-Ландек,
досліджуючи Єнську педагогіку, зауважує, що по відношенню до опрацювання актуальних шкільних
проблемних ситуацій та вимог сучасного суспільства до школи, реформаторську педагогіку не слід
вважати "пережитком минулого" вона може надати важливі імпульси для організації особистісноорієнтованого навчання [10: 150]. ЇЇ стійкість та актуальність підтвердженні результатами створення
все більшої кількості нових реформаторських шкіл у Європі, зокрема Єнських шкіл Петера
Петерсена. Ми погоджуємося із твердженням М. Кляйн-Ландека про те, що вільна робота веде до
самостійності та власної відповідальності учнів перед навчанням. Виходячи з вищесказаного, ми
вважаємо, що таку форму навчання як вільна робота слід впровадити в навчальний процес молодшої
школи на Україні, визначивши та поєднавши нові форми навчання із традиційними, що повністю
відповідатиме змісту й меті навчання. Адже педагогічним представленням мети навчання є
управління розвитком самостійно керованого та відповідального навчання на основі передбаченого
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законодавством самостійного здобуття освіти. Наші подальші дослідження спрямовані на висвітлення
інших форм навчання, покладених в основу Єнської педагогіки.
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Матеріал надійшов до редакції 17.12. 2008 р.
Мартынович О.Б. Свободная работа как неотъемлемый элемент учебного занятия
в начальной школе Энского плана Петера Петерсена.
В статье раскрыто особенности применения метода свободной работы в начальной школе Энского
плана. Последовательность занятий в Энской педагогике определяется такими главными формами
обучения, как беседа, игра, работа и празднование. Немецкий педагог-реформатор Петер Петерсен
определяет четыре главных этапа свободной работы: начало работы, самостоятельное выполнение
свободной работы, спокойное обучение, самоанализ работы.
Martynovych O.B. Free Work as Integral Component of Classes in Primary School
of Peter Petersens Yenaplan.
The article deals with the important problem of free work usage in primary school of Yenaplan-pedagogics.
The succession of classes in Yenaplan-pedagogics is the result of the rhythmical succession of such forms of
study as discussion, play, work and celebration. German pedagogue-reformer Peter Petersen gives the
following four major stages of work: the beginning of work, the independent execution of free work, the calm
study, the self-analysis of work.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ШКІЛЬНИХ МЕРЕЖ
У КОРОСТИШІВСЬКОМУ ТА ЧЕРНЯХІВСЬКОМУ Р АЙОНАХ ЖИТОМИРЩИНИ
У статті розглянуто практичний досвід реалізації планів оптимізації мереж загальноосвітніх
навчальних закладів у Коростишівському і Черняхівському районах Житомирщини. Дано
порівняльний аналіз шляхів оптимізації шкільних мереж у згаданих сільських районах, зокрема, щодо
створення освітніх округів, закладів альтернативного типу, розширення профільного навчання,
мережі факультативів, активізації мережних взаємодій тощо.
У нашій країні з 2006 року реалізується проект "Рівний доступ до якісної освіти в Україні". Серед
його компонентів – оптимізація мереж загальноосвітніх навчальних закладів, що здійснюється в
сільських районах Житомирської, Закарпатської, Львівської, Рівненської, Херсонської і Чернігівської
областей.
Теорія та методика оптимізації розроблені в 70-і – на початку 80-х років Ю.К. Бабанським [1] та
його школою (О.Д. Алфьоров, О.М. Моїсеєв, Г.О. Побєдоносцев, М.М. Поташник). В Україні
проблему оптимізації розробляли А.М. Алексюк, В.І. Бондар, О.В. Киричук, Н.Г. Ничкало,
В.Ф. Паламарчук та ін.
Проте теоретичних розробок з проблеми оптимізації шкільних мереж в Україні напрацьовано
небагато – роботи з даної тематики з’явилися лише останнім часом. Зокрема, це питання розглянуто в
методичних рекомендаціях Директорату програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України
щодо оптимізації шкільної мережі у сільських районах [2] та в ряді інших праць [3; 4; 5; 6].
До того ж, на даний час органами управління освітою, педагогічними колективами не
напрацьовано належного досвіду з оптимізації мереж загальноосвітніх навчальних закладів.
Метою даної статті є здійснення на основі практичного досвіду порівняльного аналізу шляхів
оптимізації шкільних мереж у Коростишівськомута Черняхівському районах Житомирщини.
У рамках проекту "Рівний доступ до якісної освіти в Україні" в кожному з 23 сільських районів
області розроблено плани оптимізації шкільних мереж.
Ці плани передбачають утворення мереж загальноосвітніх навчальних закладів з належним
технологічним рівнем, навчально-методичним та інформаційним забезпеченням, професійним
кадровим потенціалом для створення умов щодо рівного доступу учнів до якісної освіти.
У результаті реалізації районних планів оптимізації шкільних мереж передбачається досягти
розширення обсягів охоплення населення регіону якісною освітою, створення умов для здобуття
якісної освіти в сільській місцевості, оновлення методичного забезпечення навчального процесу,
створення та розвитку навчальних закладів альтернативного типу, розширення допрофільної
підготовки учнів і профільного навчання старшокласників, індивідуалізації та диференціації навчання
обдарованої молоді, забезпечення розвитку співпраці між дошкільними, загальноосвітніми,
позашкільними, професійно-технічними та вищими навчальними закладами, інформатизації та
комп’ютеризації навчально-виховного процесу, підвищення професіоналізму та соціального статусу
педагогічних працівників, поліпшення соціальної інфраструктури та стану матеріально-технічної бази
навчальних закладів, що пришвидшить впровадження сучасних інноваційних технологій і засобів
навчання.
Розробленню планів передувала значна аналітична робота відповідних владних структур, зокрема,
органів управління освітою, педагогічних колективів, громадськості, початком якої було вивчення
результатів соціально-економічного розвитку районів за останні роки та прогнозних показників на
2007-2012 роки. Аналізувалися демографічна ситуація, тенденції щодо зниження і зростання
показників народжуваності, міграційні процеси в населених пунктах, шкільні мережі та перспективи
їх розвитку, стан приміщень закладів освіти та їх матеріально-технічного забезпечення, кадровий
потенціал тощо.
Зрозуміло, що в кожному районі плани оптимізації враховували місцеві потреби і особливості,
тому й суттєво відрізняються напрямами реалізації.
Порівняємо шляхи оптимізації шкільних мереж у Коростишівськомуі Черняхівському районах.
У Коростишівському районі в 2008 р. функціонує 27 загальноосвітніх навчальних закладів, серед
яких – 2 гімназії, 4 НВК "ЗНЗ – ДНЗ", 11 ЗОШ І-ІІІ ст., 7 ЗОШ І-ІІ ст., 3 ЗОШ І ст., де здобувають
освіту понад 4,5 тис. учнів, працює близько 600 педагогів.
У районі діє Коростишівський педагогічний коледж ім. І. Франка, професійний аграрний ліцей.
Функціонує 3 позашкільних навчальних заклади, які розміщені в м. Коростишеві: станція юних
© Пастовенський О.В., 2009
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техніків, Будинок дитячої творчості та дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки. У них навчається
майже 2 тис. учнів.
Дошкільну освіту забезпечують 17 дошкільних навчальних закладів, якими охоплено близько
половини дітей відповідного віку.
У районі значну увагу звертають на створення закладів альтернативного типу, введення
допрофільної підготовки та профільного навчання в старшій школі, розширення мережі
факультативів, у тому числі міжшкільних, гуртків, поліпшення навчально-матеріальної бази та
кадрового потенціалу мережі.
У 2008 р. на виконання плану оптимізації шкільної мережі в районі створено 2 заклади
альтернативного типу: Коростишівську ЗОШ № 2 І-ІІІ ст. реорганізовано у НВК "Загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів – ліцей інформаційних технологій", а Старосілецьку ЗОШ І-ІІІ ст. – у
Старосілецьку гімназію.
У спішно діють міжшкільні факультативи: на базі Стрижівської ЗОШ – "Юний художник",
Коростишівської ЗОШ № 1 – з біології та української літератури, Коростишівської ЗОШ № 2 – з
математики та економіки, Коростишівської ЗОШ № 3 – з української мови. Створено міжшкільне
районне екологічне об’єднання "Ойкос".
Районним відділом освіти здійснюються заходи щодо збільшення частки педагогів з вищою
освітою, кількості вчителів вищої та І категорії, тих, що пройшли курсову перепідготовку,
забезпечення викладання предметів фахівцями, залучення до навчально-виховного процесу науковопедагогічних працівників тощо. Створено умови для здобуття бажаючими другої вищої педагогічної
освіти. Зокрема, для підготовки фахівців з економіки відділом освіти на пільгових умовах направлено
на навчання до ВНЗ декількох педагогічних працівників тощо. Організована робота районної творчої
групи з теми "Психолого-педагогічні основи розвитку професійної компетентності педагогічних
працівників". Планується ввести в усіх сільських базових школах посади шкільних психологів, що
забезпечить умови для якісного вивчення індивідуальних можливостей учнів та організації їх
диференційованого навчання, розвитку творчих здібностей школярів тощо.
Одним з головних напрямів оптимізації шкільної мережі в районі є урізноманітнення й
удосконалення мережних взаємодій ЗНЗ з іншими освітніми закладами, закладами додаткової освіти,
установами соціальної сфери тощо, розташованими на території району. Зокрема, налагоджено
співпрацю опорних шкіл району та області, а саме:
Вільнянської ЗОШ (спортивний профіль) – з Коростишівським педагогічним коледжем
ім. І. Франка, Житомирським державним університетом ім. І. Франка, Київським муніципальним
університетом ім. Б. Грінченка;
Кам’янобрідської ЗОШ (технологічний профіль) – з Головинським вищим професійно-технічним
училищем нерудних технологій, державним підприємством "Коростишівський лісгосп АПК";
Коростишівської ЗОШ № 1 (філологічний та природничий профіль) – з Житомирським державним
університетом ім. І. Франка, інститутом ботаніки імені академіка М.Г. Холодного, обласним центром
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, громадською організацією "Поліська
ініціатива", Коростишівською районною організацією охорони природи;
Коростишівської ЗОШ № 2 – з Київським національним університетом ім. Т.Г. Шевченка,
Житомирським державним університетом ім. І. Франка, громадською організацією "Поліська
ініціатива";
Коростишівської ЗОШ № 3 (художньо-естетичний профіль) – з Житомирським училищем
культуриі мистецтва ім. І. Огієнка;
Коростишівської гуманітарної гімназії № 5 – з державним управлінням охорони навколишнього
середовища в Житомирській області;
Старосілецької гімназії – з Коростишівським педагогічним коледжем ім. І. Франка;
Стрижівської ЗОШ (художньо-естетичний профіль) – з Житомирським училищем культури і
мистецтва ім. І. Огієнка;
СтуденицькоїЗОШ (технологічний профіль) – з Житомирським агротехнічним коледжем.
Співпраця загальноосвітніх навчально-виховних закладів району з ВНЗ надає можливість
проводити профорієнтаційну роботу відповідно до профілів підготовки вищого навчального закладу,
підвищити ефективність використання науково-педагогічних кадрів, розгорнути співпрацю в
науково-пошуковій діяльності, розробити необхідне методичне забезпечення навчально-виховного
процесу, що, безумовно, сприяє підвищенню його рівня.
Дещо іншими шляхами здійснюється оптимізація шкільної мережі в Черняхівському районі.
У 2008 р. тут функціонує 30 загальноосвітніх навчальних закладів, з них 3 гімназії, 1 колегіум, 1
спортивний ліцей, 8 ЗОШ І-ІІІ ст., 11 ЗОШ І-ІІ ст., 6 ЗОШ І ст., де навчається майже 4 тис. школярів,
працює близько 600 педагогів.
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Дошкільну освіту забезпечують 33 дошкільних навчальних заклади, якими охоплено більше
половини дітей відповідного віку.
Працює 3 позашкільних заклади, в тому числі Будинок дитячої та юнацької творчості, станція
юних техніків, дитячо-юнацька спортивна школа, де близько тисячі учнів розвивають свої здібності.
Головинське вище професійно-технічне училище нерудних технологій, яке діє в районі, готує
робітників і молодших спеціалістів для добування та обробки природного каменю.
У 2004-2007 рр. на Черняхівщині 4 ЗОШ І-ІІ ст. реорганізовано у ЗОШ І ст., 6 ЗОШ
самоліквідувалися. Створено 4 заклади альтернативного типу, зокрема, 3 гімназії (Черняхівська,
Головинська, Високівська) та Селянщинський спортивний ліцей.
У 2008 р. Жадьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. реорганізована у Жадьківський колегіум.
У районі вживаються заходи щодо поліпшення якості навчально-виховного процесу, збільшується
кількість старшокласників, охоплених профільним навчанням, дітей, залучених до гуртків,
факультативів. Відповідно до потреб дітей розширюється вивчення таких предметів, як інформатика,
іноземна мова, різноманітні курси за вибором. Зміцнюється навчально-матеріальна база ЗНЗ,
поліпшується кадровий потенціал мережі тощо.
Однак одним з головних напрямів оптимізації шкільної мережі в районі є створення освітніх
округів.
З метою оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечення рівного доступу
до якісної освіти на Черняхівщині створено 5 освітніх округів: Черняхівський, Жадьківський,
Селянщинський, Високівський і Г оловинський, до складу яких увійшли загальноосвітні школи,
дошкільні та позашкільні навчальні заклади району.
У кожному з освітніх округів діє рада округу, яка координує його роботу, призначено кураторів
освітніх округів.
У районі розроблено заходи з оптимізації шкільної мережі в розрізі кожного освітнього округу з
урахуванням можливостей надання навчальними закладами додаткових освітніх послуг, забезпечення
їх педагогічними кадрами, матеріально-технічними ресурсами тощо.
У процесі оптимізації основний акцент робиться на поліпшення навчально-виховного процесу
опорних шкіл. У них покращено роботу гуртків, секцій, факультативів, вводяться додаткові курси,
поглиблене вивчення окремих предметів, профільне та допрофільне навчання. Значна увага
приділяється науково-дослідницькій та пошуковій роботі школярів, зокрема, на базі Черняхівського
та Головинського, Селянщинського округів працюють територіальні відділення МАН.
До опорних навчальних закладів району організоване безкоштовне підвезення учнів та
педагогічних працівників.
Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в опорних школах сприяє збільшенню
кількості переможців районних, обласних предметних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань,
покращенню навчально-матеріальної бази та кадрового потенціалу таких навчальних закладів. Саме
тому все більше батьків та учнів шкіл-сателітів виявляють бажання навчатися в опорних закладах.
Отже, як показує практика, функціонування сільських освітніх округів надає широкі можливості
щодо забезпечення доступу школярів до якісної освіти, координації зусиль навчальних закладів із
створення умов для здобуття учнями якісної початкової, базової та повної загальної середньої,
позашкільної та початкової професійної освіти, розв’язання інших освітніх проблем.
Зрозуміло, що в Коростишівському і Черняхівському районах реалізуються різні моделі
оптимізації шкільних мереж. В окремих компонентах вони є аналогічними, зокрема, щодо створення
закладів альтернативного типу, розвитку профільного навчання, розширення мережі факультативів,
гуртків, впровадження нових предметів і курсів за вибором, зміцнення навчально-матеріальної бази
та кадрового потенціалу мережі тощо. Однак існують і значні відмінності: одним з головних напрямів
оптимізації шкільної мережі в Коростишівському районі є урізноманітнення й удосконалення
мережних взаємодій ЗНЗ з позашкільними, професійно-технічними, вищими навчальними закладами,
закладами додаткової освіти, установами соціальної сфери, тоді як на Черняхівщині – створення
освітніх округів.
Проте, незважаючи на відмінності, оптимізація шкільних мереж в обох районах сприяє
поліпшенню навчально-виховного процесу в закладах світи, що підтверджується результатами
зовнішнього незалежного оцінювання, виступами школярів в обласних олімпіадах, змаганнях і
конкурсах тощо. А це ще раз доводить необхідність розроблення і реалізації в регіонах унікальних
планів оптимізації шкільних мереж на основі врахування місцевих особливостей і потреб для
створення сприятливих умов навчання і виховання підростаючого покоління.
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Пастовенский А.В. Сравнительный анализ путей оптимизации школьных сетей
в Коростышевском и Черняховском районах Житомирщины.
В статье рассмотрен практический опыт реализации планов оптимизации сетей
общеобразовательных учебных заведений в Коростышевском и Черняховском районах
Житомирщины. Представлен сравнительный анализ путей оптимизации школьных сетей в
упомянутых сельських районах, в частности, относительно создания образовательных округов,
заведений альтернативного типа, расширения профильного обучения, сети факультативов,
активизации сетевых взаимодействий и т.д.
Pastovensky O.V . Comparative Analysis of the Ways of Optimization of School’s Networks in Korostyshiv
and Chernyahiv Regions of Zhytomyrshchyna.
The practical experience of realization of plans of optimization of network of general educational institutions
in Korostyshiv and Chernyahiv regions of Zhytomyrshchyna is considered in the article.
The comparative analysis of the ways of optimization of networks of schools in Korostyshiv and Chernyahiv
regions also concerning the creation of educational districts, institutions of alternative types, broadening of
profile education, network of optional courses, activization of the interaction’ s network is done.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ КОГНІТИВНОСТІ
В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МІЖКУ ЛЬТУРНИХПОСЕРЕДНИКІВ
Стаття присвячена розгляду принципу когнітивності, що використовується в процесі підготовки
міжкультурних посередників у мовному ВНЗ. Аналіз особливостей пізнання національно-специфічного
в культурах, що вивчаються, дозволив представити модель процесу пізнання іноетнічного
культурного явища в навчальних умовах. Приклади вправ, представлені в статті, ілюструють
застосування принципу когнітивності на заняттях з курсу "Основи міжкультурної комунікації".
Необхідність підготовки студентів мовного ВНЗ до здійснення міжкультурного посередництва
визначається соціальним замовленням. У сучасному суспільстві фахівець з вищою гуманітарною
освітою лінгвістичного профілю вважається полікультурноюбагатомовною особистістю, здатною до
реалізації цілої низки функцій міжкультурногопосередника в реальному й умовному міжкультурному
спілкуванні. Це передбачає формування сукупності компетенцій, однією з яких є соціокультурна.
Дана компетенція грунтується на соціокультурних знаннях, розширення і поглиблення яких
забезпечується за умови застосування в процесі викладання іноземної мови принципу когнітивності.
Принцип когнітивності є одним з головних у процесі підготовки міжкультурних посередників,
оскільки забезпечує пізнання національно-специфічного в досліджуваних культурах, яке полягає в
"набутті, структуруванній оперуванні знаннями" [1: 18].
Студент факультету іноземних мов, який розглядається нами як потенційний міжкультурний
посередник, набуває соціокультурних знань та структурує їх за допомогою таких когнітивних
процесів, як сприйняття, пам’ять і мислення.
Сприйняття іноетнічних культурних явищ відбувається в ході спостереження за мовною і
немовною поведінкою інофона. А. Бандура пише, що "здатність навчатися шляхом спостереження дає
людям можливість засвоювати складну поведінку без необхідності довго і нудно вивчати її методом
проб і помилок. Людина, яка спостерігала за поведінкою моделі, пізніше може описати цю поведінку
із значним ступенем точності, а за умови наявності у неї достатньо сильних спонукань, вона нерідко
виявляється здатною безпомилково реалізувати цю поведінку з першої ж спроби" [2: 57]. Дане
положення вимагає використання в процесі підготовки міжкультурних посередників відеоматеріалів,
що відображають національно-культурну специфіку країни, мова якої вивчається. Крім того,
викладач, який формує соціокультурну компетенцію студентів, на етапі, що передує використанню
іноетнічних культурних явищ в продуктивній діяльності, сам виступає в ролі міжкультурного
посередника і демонструє специфічні тактики мовної і немовної поведінки.
Проте оскільки "більшість когнітивних процесів, регулюючих поведінку, є вербальними, а не
візуальними" [2: 45], очевидна важливість для пізнання інаковості опису і роз’яснення сприйнятих
іноетнічних культурнихявищ.
З метою забезпечення запам’ятовування навчального матеріалу соціокультурногохарактеру слід
створювати у студентів установку на свідоме оволодіння національно-культурною специфікою,
оскільки, згідно Л.С. Рубінштейна, "можна, усвідомивши значення певного матеріалу для подальшої
професійної діяльності, закріпити його на довгий час" [3: 271]. У зв’язку з цим А. Бандура пише, що
"навчання через спостереження здійснюється набагато ефективніше, якщо спостерігачів наперед
інформують про ті переваги, які вони отримають у результаті засвоєння моделі поведінки" [2: 61].
Тому в ході підготовки міжкультурних посередників доцільно знайомити студентів з даними
психології міжкультурного спілкування, чинниками, що впливають на його успішність, а також з
різними бар’єрами.
Як відомо, процес запам’ятовування супроводжується забуванням, яке "більше пов’язано з
впливом інтерференції, ніж просто із загасанням у часі" [1: 202]. Отже, в процесі формування
соціокультурної компетенції необхідно вживати спеціальних заходів із попередження
міжетнокультурноїінтерференції.
Серед численних процесів, які позитивно впливають на міцність запам’ятовування, на першому
місці стоїть порівняння. Про роль умінь аналізувати і порівнювати культури говорять багато
дослідників проблеми навчання іноземній мові на основі між- і соціокультурногопідходів [4; 5; 6].
Проте специфіка підготовки міжкультурних посередників вимагає, крім того, порівняння
індивідуальної культури студента не тільки з культуроюнародів країн, мова яких вивчається, але і з
його рідною культурою. У результаті того, що "оцінка стосовно себе є наймогутнішою системою
кодування" [1: 48], відбувається більш міцне запам’ятовування навчального матеріалу.
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Іншим не менш важливим чинником міцного запам’ятовування є дія на емоційну сферу студента.
С.Л. Рубінштейн указує на те, що "емоційно насичене бу де запам’ятовуватись сильніше, ніж емоційно
нейтральне. Запам’ятовування емоційно яскравого враження залежатиме від його значущості для
даної особи, від того, яке місце воно займе в історії її розвитку" [3: 272]. Цей висновок підтверджує
доцільність використання в процесі розширення і поглиблення соціокультурнихзнань рефлексування
власного досвіду міжкультурного спілкування, у тому числі, набутого в навчальних ситуаціях, що
моделюють діяльність міжкультурногопосередника.
Наступним чинником, який перешкоджає дії міжетнокультурноїінтерференції, є третій компонент
тріади пізнання – оперування знаннями, провідними когнітивними процесами якого виступають
інтерпретація іноетнічних культурнихявищ і "навчання через моделювання" [2: 40].
Інтерпретація іноетнічних культурних явищ вимагає проведення "інтент-аналізу" [5: 23] висловів
носіїв і неносіїв культури народів країн, мови яких вивчаються, тобто інтерпретації культурнообумовлених комунікативних намірів з позицій національних систем цінностей. Інтерпретація, як
відомо, "є творчий акт зміни накопичених значень, накопиченої культури" [6: 31-32], і її результатом
виступає нове або відносно нове знання. Отримані в результаті інтерпретації висновки допомагають
прогнозувати значення специфічних тактик мовної і немовної поведінки і попередити виникнення
бар’єрів, які перешкоджають здійсненню міжкультурногопосередництва.
Про моделювання через навчання А. Бандура пише наступне: "Моделювання проявило себе як
виключно ефективний засіб формування поведінки, регульованої правилами... Навіть якщо існує
можливість упровадити нову поведінку іншими засобами, використання моделювання значно
скорочує даний процес" [2: 27]. Стосовно нашого дослідження, присвяченого вивченню підготовки
міжкультурногопосередника, моделювання означає не просту імітацію специфічних тактик мовної і
немовної поведінки, а використання їх у нових поєднаннях і умовах на основі знання правил
етноетикету країн, мова яких вивчається. Необхідно відзначити також, що моделювання актів
міжкультурного спілкування супроводжують дії з коректування, оскільки "ідеї рідко безпомилково
перетворюються в правильні дії з першої ж спроби" [2: 47].
Таким чином, дані сучасної психології розкривають особливості організації процесу пізнання і
виступають основою для створення моделі процесу пізнання іноетнічного культурного явища. Її
побудова нам видається вельми актуальною у зв’язку з необхідністю розробки методики формування
у потенційних міжкультурних посередників соціокультурноїкомпетенції і, зокрема, комплексу вправ
і завдань.
Отже, метою даної статті виступає опис моделі процесу пізнання іноетнічного культурногоявища
й ілюстрація її застосування в процесі підготовки міжкультурнихпосередників.
Дані теоретичного аналізу пізнання як набування, структурування й оперування знаннями
дозволяють представити модель процесу пізнання іноетнічного культурного явища в навчальних
умовах в наступному вигляді.
У становка на свідоме засвоєння іноетнічного культурного явища ¦ сприймання в ході
спостереження іноетнічного культурного явища ¦ розшифровка правила, яке регламентує
використовуванняіноетнічного культурногоявища ¦ вербальне кодування іноетнічного культурного
явища (опис / ілюстрація / оперування поняттями) ¦ порівняння іноетнічного культурногоявища з
явищем рідної культури ¦ інтерпретація іноетнічного культурного явища з використанням техніки
інтент-аналізу висловлювання ¦ моделювання актів міжкультурного спілкування, що
супроводжується коректувальними діями ¦ оцінювання ступеня відповідності використаних тактик
мовної і немовної поведінки правилам етноетикету країн, мова яких вивчається, в ході рефлексії.
Представлена модель послужила основою для розробки комплексу вправ і завдань з метою
формування соціокультурноїкомпетенції в ході спецкурсу"Основи міжкультурноїкомунікації".
Установка на свідоме засвоєння іноетнічного культурного явища формується у студентів,
зокрема, у процесі вивчення текстів про національно-специфічні цінності народів англомовних країн і
їх відображення в образі мислення і поведінці. Наведемо приклад завдання, в ході виконання якого
використовуютьсядані проведеного нами інтерн’ю носіїв американської культури.
Read original interview answers from Americans to understand ''What they value in their friends'', ''What
is their motto'', etc.
Сприйняття в ході спостереження іноетнічного культурного явища здійснюється, наприклад, у
процесі виконання наступної вправи.
Watch an interview with an English language speaker and imitate all his / her gestures. What crosscultural differences have you noticed?
Правила, що регламентують використання іноетнічних культурних явищ, розшифровуються в
процесі обговорення навчальних текстів про позитивну і негативну ввічливість, стиль спілкування,
що характеризується високим ступенем делікатності, і стилю ведення розмови, що нагадує гру в пінгпонг.
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Вербальне кодування іноетнічного культурного явища відбувається за допомогою
переформулювання студентами правил мовної і немовної поведінки. Наприклад, у процесі дебатів
суперечливої тези.
Rebut thesis ''Americans favour high involvement conversational style''.
Порівняння іноетнічних культурних явищ з фактами рідної культури здійснюється після
сприйняття навчального матеріалу, який відображає особливості культури, що вивчається, за умови
достатньо високого рівня розвитку гностичних умінь студентів, що дозволяють узагальнити
результати досліджуваного явища в умовах рідної культури.
Read texts ''Complaining'', ''Reproach'', ''Approval and Disapproval'', ''Advice'', ''Likes and Dislikes''.
What differences concerning listed functions in your opinion exist in British and Belarusian cultures?
Інтерпретація іноетнічного культурного явища з використанням техніки інтент-аналізу
висловлювання передбачає, зокрема, відповідь на питання, чому інофон діяв саме таким чином.
Наприклад,
Explain changes in Garner’ s version "Little Red Riding Hood''.
У процесі виконання даної вправи студенти не тільки визначають авторські неологізми,
трансформації в оригінальному тексті казки "Червона Шапочка", (''not because this was womyn’ s
work''), але і пояснюють, чому такі твори сталі популярними в сучасному американському суспільстві.
Моделювання актів міжкультурного спілкування, супроводжуване діями з коректування, є
важливим етапом пізнання індивідуальної культури студента і культури, яка ним вивчається. У
нашому дослідженні ми пропонуємо моделювати акти міжкультурного спілкування на рівнях
діалогічної єдності та макродіалогу. Наприклад,
Stand in two circles (one inside) opposite each other . Imagine you are English language speakers. At
moment you are at a party and would like to talk to many people whom you don’ t know.
Partner A: Start a conversation with first partner, and then after a signal move to another partner and
start a conversation in next situation (on board a plane / at an international seminar after listening to an
interesting lecture / at English summer school during a coffee break).
Partner B: Respond to Partner A and then develop conversation (change topic).
Крім того, важливою для розвитку необхідних міжкультурному посереднику умінь є підгрупа
вправ, спрямована на моделювання акту міжкультурного спілкування на основі ускладненого
завдання. У складненим завданням є рольове завдання, яке містить "пастку". Під "пасткою" ми маємо
на увазі інформацію, що спонукає студентів до використання неприйнятних у культурі народів країн,
мова яких вивчається, тактик мовної і немовної поведінки. З цією метою вказуються комунікативні
наміри, думки, відчуття, що відкрито виражаються носіями рідної культури потенційного
міжкультурного посередника, проте зазвичай не відображувані в мовній і немовній поведінці
англомовних партнерів. Завданням студентів виступає породження адекватного комунікативного
наміру і використання тактик мовної і немовної поведінки відповідно до правил етноетикету
англомовних країн. Наведемо приклади пасток: "Ви вносите пропозиції щодо прийому гостей з
англомовних країн. Ви роздратовані тим, що носій культури народів англомовних країн ухильно
відповідає на Ваші питання".
Оцінювання ступеня відповідності використаних тактик мовної і немовної поведінки правилам
етноетикету країн, мова яких вивчається, в ході рефлексії є заключним елементом моделі пізнання
іноетнічного культурногоявища. Для його ілюстрації наведемо наступний приклад.
Take an observation card to analyze some specific areas. Could you decide what was good and not so
good?
Запропоновані вправи часто виконуються з використанням відеозапису. Управління
рефлексуванням здійснюється за допомогою карт спостереження застосування студентами тактик
мовної і немовної поведінки. Кількість об’єктів спостереження – від 6 до 10 (прийнятність
комунікативних намірів і тем спілкування, об’єм висловлювання, зміна ролей, вибір і використання
специфічних для культури народів англомовних країн тактик мовної і немовної поведінки) –
варіюється в різних ситуаціях.
Отже, в даній роботі ми розкрили специфіку застосування принципу когнітивності, що
використовується для підготовки міжкультурних посередників, у вигляді моделі пізнання
іноетнічного культурногоявища й описали її використання в ході спецкурсу "Основи міжкультурної
комунікації". Розроблена нами модель може бути застосована для формування соціокультурної
компетенції у майбутніх фахівців з інших іноземних мов, а також у немовних ВНЗ. Перспективним
ми вважаємо вивчення питання застосування в ході підготовки міжкультурних посередників
принципів ситуативності та варіативності, які в комплексі з принципом когнітивності здатні створити
основу для побудови цілісної системи підготовки студентів мовного ВНЗ, які мають різний рівень
сформованості соціокультурноїкомпетенції, до реалізації функцій міжкультурногопосередника.
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Пинюта И.В. Применение принципа когнитивности
в процессе подготовки межкулътурных посредников.
Статья посвящена рассмотрению принципа когнитивности, используемого в процессе подготовки
межкультурных посредников в языковом вузе. Анализ особенностей познания национальноспецифического в соизучаемых культурах позволил представить модель процесса познания
иноэтнического культурного явления в учебных условиях. Примеры упражнений, представленные в
статье, иллюстрируют применение принципа когнитивности на занятиях, по курсу "Основы
межкулътурной коммуникации".
Piniuta I.V . The Use of the Principle of Cognitivity in the Process
of Intercultural Mediators' Preparation.
The article focuses on the principle of cognitivity necessary to prepare intercultural mediators at the lessons
in the course of "Cross-cultural Communication". The analysis of peculiarities of specific national elements
in the target and native cultures let us present the model of learning a specific element of the target culture.
The examples of exercises illustrate the usage of the principle of cognitivity.
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АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ
СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МОВИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ
У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
У статті розглядається класифікація інноваційних методів навчання як один із важливих
інструментів навчального процесу, що сприяє формуванню мовнокомунікативних умінь майбутніх
учителів початкових класів. Дається стисла лінгвістична характеристика основних найоптимальніших
методів навчання, які уможливлюють повноцінну комунікативну спрямованість навчального процесу.
Відповідно до рішень Болонської конвенції, визначається нова особистісно зорієнтована
парадигма освіти, спрямована на розвиток студента, його здібностей, збагачення соціального досвіду,
що потребує оновлення досягнень лінгвопедагогіки, зокрема, оновлення змісту і методики навчання
дисциплін мовно-методичного циклу.
Для формування мовнокомунікативних умінь у майбутніх учителів початкових класів особливо
важливе значення має оптимальний вибір методів і прийомів навчання, доцільне поєднання їх у
конкретних умовах роботи викладача та вміле використання на різних етапах вивчення дидактичного
матеріалу.
Метою статті є аналіз інноваційних методів навчання які необхідно використовувати при формуванні
мовнокомунікативнихумінь у майбутніх учителів початкових класів.
"Методи навчання – це складна педагогічна категорія, завдяки якій реалізуються всі функції
навчання: освітня, виховна, розвивальна, спонукальна, контрольно-корекційна та ін." [1: 108].
У педагогіці та лінгвістиці немає єдиної точки зору на класифікацію методів навчання. Останні
класифікуються вченими на різних засадах: за джерелами отримання знань (А. Алексюк, Є. Голант,
І. Огородников, М. Сорокін, С. Шаповаленко та ін.), за дидактичними цілями (І. Огородников та ін.);
за рівнем пізнавальної діяльності (І. Лернер, М. Скаткін), за способом взаємодії вчителя й учнів на
уроці (О. Біляєв, Л. Рожило, В. Мельничайко, М. Пентилюк та ін). Вибір класифікації залежить, у
першу чергу, від окреслених цілей та завдань навчання. П. Юцявичене [2: 148], узагальнюючи
класифікації методів навчання, пропонує такий розподіл:
методи набування знань;
методи формування вмінь і навичок;
методи здійснення творчої діяльності;
методи закріплення і перевірки знань.
Істотно впливає на вибір методів і прийомів реалізація комунікативно-діяльнісного підходу до
навчання мови. Концепція і Державний стандарт мовної освіти акцентують увагу на практичній
спрямованості комунікативно-діяльнісного підходу. Такий підхід забезпечить виховання мовної
особистості у процесі мовленнєвої діяльності, що передбачає формування комунікативних умінь і
навичок. Він є перспективним саме тому, що спрямований на отримання та закріплення студентами
мовних знань та умінь у процесі реальної комунікації в межах навчальної групи, мікрогрупи, пари.
Стимулювання навчальної діяльності студентів, виявлення й розвиток їх творчих здібностей,
розширення меж індивідуалізації та диференціації навчання, підвищення активності пізнавального
процесу на основі реалізації суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин між викладачем і студентом є метою
впровадження модульно-рейтингової технології у навчальний процес. Оптимізація педагогічного
процесу за модульно-рейтинговою технологією безпосередньо залежить від вибору методів навчання.
Для кращого засвоєння змісту модуля необхідно підбирати комплекс методів, що застосовуються в
конкретному дидактичному середовищі. Щоб передати всю необхідну навчальну інформацію, у
процесі навчання створюють умови для реалізації нових дидактичних методів та прийомів.
Одним з основних напрямків удосконалення системи вищої освіти є впровадження в навчальний
процес інноваційних методів. У словнику-довіднику з методики викладання української мови
пропоновано таке визначення: "Інноваційні методи навчання – це нові методи, що вирізняються
оригінальністю, незвичністю, певними можливостями. До них належать: робота в парах, "карусель",
"акваріум", "незакінчені речення", "мозковий штурм", "ажурна пилка", "дерево рішень", метод ПРЕС,
інтелектуальна розминка, інформаційний пропуск, кейс-метод, синектика, тематична дискусія,
"піраміда", інтерв’ювання, коло знань, комп’ютерні технології, тести, проблемно-пошуковий метод та
багато інших" [3: 118].
Слід виділити основні інноваційні методи, що найкраще забезпечують реалізацію цілей та завдань
нашого дослідження – формування мовнокомунікативних умінь майбутніх учителів початкових
класів.
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Зупинимося на окресленні змісту деяких інноваційних методів.
Проблемно-пошуковий метод.
В основі проблемного навчання лежить створення в процесі вивчення мови проблемних ситуацій
та їх аналіз, висловлення припущень, встановлення зв’язків між мовними явищами, зіставлення їх та
перевірка правильності доказів, формування висновків й узагальнень у процесі спільної діяльності
викладачів і студентів за умови максимальної самостійності студентів. Вимогами до умінь майбутніх
учителів є уміння вести науковий пошук, користуватися здобутими раніше знаннями,
інформаційними та довідковими джерелами. Проблемне навчання знаходить своє відображення в
словесних (розповідь, пояснення, бесіда, лекція, інструктаж); наочних (демонстрація, ілюстрація,
спостереження); та практичних (лабораторні, практичні роботи, вправи, педагогічна практика)
методах.
Проблемні методи навчання потенційно реалізуються в системі таких форм навчання, як:
проблемна лекція, проблемні семінарські заняття тощо. Проблемно-пошуковий метод навчання лежить
в основі практичних вправ і завдань, що стимулюють студентів до творчої діяльності, виховують у
них ініціативність і самоконтроль.
Комп’ютерні технології.
Комп'ютерна технологія навчання характеризується комплексом уніфікованих методологічних,
програмно-технічних і організаційних засобів, призначених для інтенсифікації самостійної
пізнавальної діяльності, навчання і керування навчанням, а також для вирішення навчальних і
практичних завдань.
Упровадження комп'ютерної технології відкриває нові можливості не тільки для індивідуалізації
навчання – збільшується обсяг засвоєння навчальної інформації, економиться час.
Відтак, роль педагога в навчальному процесі принципово змінюється. Передусім він повинен
уміти вільно орієнтуватися в теоретичному матеріалі, володіти основами інформаційнокомунікаційних технологій, бути мобільним і зацікавленим у розвиткові пізнавальних здібностей
студентів.
З метою оптимізації діяльності на заняттях з мови, забезпечення диференціації та індивідуалізації
навчання, формування вмотивованого ставлення до вивчення мовних явищ, оперативності
самоконтролю студентів доцільно використовувати електронний підручник. Останній розширює
можливості роботи зі словниками, довідниками, енциклопедіями, допомагає в проведенні мовних
ігор, тестів для контролю і самоконтролю.
Дискусійні методи.
Розвивають комунікативний потенціал майбутнього вчителя початкових класів дискусійні методи.
Практичне заняття-дискусія потребує чіткої організації: вибору проблемної теми, яка оголошується
заздалегідь, щоб студенти могли попрацювати з літературою, довідниками; складання плану;
допомоги студентам у підготовці вступної промови, добору ілюстративного матеріалу за темою. На
занятті створюється атмосфера довіри та взаємоповаги. Завдяки участі в дискусії студенти мають
змогу тренувати такі вміння та навички:
орієнтуватися в умовах спілкування;
здобувати інформаційний матеріал;
точно формулювати свої думки, аргументувати висловлювання;
продумувати смислові зв’язки між частинами діалогу, знаходити форми їх словесного
вираження;
уважно стежити за якістю свого та чужого мовлення;
коректно, толерантно (хоча й цілеспрямовано та наполегливо), доводити правильність
своєї думки;
слідкувати за регламентом промови.
У ході такого заняття створюються сприятливі умови для формування мовнокомунікативних
умінь студентів, оскільки під час дискусії формуються риторичні вміння, культуромовні навички,
зв’язність мовлення.
Метод тестування.
У сучасній дидактиці метод тестування є найпоширенішим при тематичному оцінюванні рівня
сформованості знань, умінь і навичок. Тестові завдання різних типів використовуються на етапах
вхідного, поточного, проміжного, підсумкового і відстроченого контролю знань у процесі
педагогічного моніторингу. Основна мета тестового контролю – оцінювання рівня засвоєння знань
студентів після вивчення дисципліни й одержання інформації для удосконалення процесу підготовки
фахівців сфери освіти.
При вирішенні тестового завдання студент має змогу ще раз повторити пройдений матеріал і
краще закріпити отримані знання. А викладач, залежно від отриманих результатів, вносить відповідні
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корективи в навчальний процес – застосовує нові підходи, форми, методи та дидактичні засоби
навчання.
Метод " Ділова гра".
Цей метод передбачає імітаційне моделювання виробничих ситуацій, наприклад, уроків рідної
мови в початковій школі. Студенти (як учасники ділової гри) реалізують свої знання з української
мови та культури мовлення. Майбутні вчителі вочевидь переконуються у важливості проблеми
формування мовнокомунікативнихумінь для подальшої професійної діяльності.
За допомогою ділових ігор здійснюється пошук оптимальних варіантів розв'язування мовних
проблем: знання ділової лексики, відповідної термінології, мовних штампів та вміння грамотно висловлювати свої думки відповідно до норм літературної мови. Актуальність ділової гри полягає саме в тому,
що вона охоплює роботою практично всіх студентів у групі, стимулюючи їх до спілкування, до
нормативного відтворення того комунікативного матеріалу, що пропонується опрацьовувати під час
роботи з різними блоками заняття.
Ділові ігри – це один з ефективних методів організації роботи над удосконаленням
мовнокомунікативних умінь студентів у процесі педагогічної практики. З огляду на це, ділова гра і
застосовується для розвитку професійної компетентності особистості.
"Мозковий штурм".
Мозковий штурм є ефективним методом актуалізації опорних мовних знань студентів під час
колективного обговорення певної проблеми. Наприклад, повідомивши тему та мету практичного
заняття, викладач записує на дошці проблемне запитання, яке потрібно розглянути. Один зі студентів
за 5-7 хвилин записує на дошці всі ідеї щодо розв’язання цієї проблеми. Далі пропонується
попрацювати в парах – проаналізувати й відібрати найбільш раціональні думки, які допоможуть
вирішенню поставленої проблеми. Викладач вислуховує всі ідеї студентів, контролює правильність
суджень, їх логічність та послідовність. Після завершення обговорення в аудиторії організовується
дискусія, обговорення різних поглядів щодо проблеми. Як правило, "мозковий штурм" застосовують
перед поясненням нового теоретичного матеріалу.
Незакінчені речення.
Робота за такою методикою дає студентам змогу долати стереотипи, вільніше висловлюватися
щодо пропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити стисло, але точно, логічно й переконливо.
Цей метод можна застосувати в кінці заняття: студенти, використовуючи уявний мікрофон і
користуючисьзапропонованою формулою відкритого речення, висловлюють свою думку, наприклад:
"На сьогоднішньому занятті я дізнався…" або "Ці знання стануть у нагоді мені при вивченні…" та ін.
"Незакінчені речення" сприяють розвитку дискурсивної компетенції майбутніх учителів.
Кейс-метод.
Метод кейса набув особливого поширення серед студентства, він спирається на теорію розвитку
розумових здібностей студентів і спрямований на розвиток творчого мислення. За допомогою цього
методу студенти засвоюють раніше не відому інформацію, удосконалюють вміння спілкуватися,
виховують впевненість у собі. Застосування кейс методу передбачає поділ студентів на групи та
обрання спікера в кожній групі. Проведенню такого заняття має передувати відповідна теоретична
підготовка студентів, написання конспекту, підготовка контрольних запитань до теми заняття,
укладання списку рекомендованої до опрацювання літератури.
У се зазначене вище, звичайно, не дає жодних підстав стверджувати, що в кредитно-модульній
системі навчання педагог повинен обмежуватися тільки інноваційними методами навчання. Викладач
має пам’ятати, що обов’язковим складником будь-яких методичних систем та класифікацій є так звані
традиційні методи навчання. Ефективність застосування теоретично обґрунтованих і впроваджених у
практику традиційних методів і прийомів навчання мови підтверджена педагогічною теорією і
практикою. Так, О. Біляєв зазначав: "У викладанні мови витримали випробування часом багато
традиційних методів навчання, зокрема розповідь учителя, евристична бесіда, спостереження над
мовою та ін."[4: 23].
Обмежений обсяг статті не дозволяє повною мірою проаналізувати класичні лінгводидактичні
методики, що буде здійснено в інших публікаціях автора.
Отже, з метою формування мовнокомунікативних умінь майбутніх вчителів-класоводів потрібно
застосовувати одночасно традиційні та інноваційні методи, оскільки важливими є всі рівні пізнання і
всі види та типи дидактичних форм і методів навчання.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕР АТУРИ
1.
2.

Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах/ Колектив авторів за редакцією
М.І. Пентелюк. – К: Ленвіт, 2004.– 400 с.
Юцявичене П. Теория и практика модульногообучения. – Каунас: Швиеса, 1989. – 272 с.

144

В.Ю. Підгурська. Аналіз інноваційних методів формування мовнокомунікативних умінь студентів
у процесі вивчення мови та методики її викладання у початкових класах

3.
4.

Кочан І.М., Захлюпна Н.М. Словник-довідник із методики викладання української мови. Друге видання,
виправлене і доповнене. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 306 с.
Біляєв О.М., Симоненкова Л.М., Скуратівський Л.В., Шелехова Г.Т. Навчання української мови в 10 – 11
класах: Посібник для вчителя. – К.: Освіта, 1998. – 143 с.

Матеріал надійшов до редакції 17.12. 2008 р.
Подгурская В.Ю. Анализ инновационных методов формирования языковых коммуникативных
умений студентов в процессе изучения языка и методики его преподавания в начальных классах.
В статье рассматривается классификация инновационных методов обучения как один из
важнейших инструментов учебного процесса, который способствует формированию языковых
коммуникативных умений будущего учителя начальных классов. Даётся краткая лингвистическая
характеристика основных наиболее оптимальных методов обучения, которые делают возможным
полноценную коммуникативную направленность учебного процесса.
Pidgyrs`ka V .Y. The Analysis of the Methods of Forming the Speech Communicational Skills of Students
in the Process of Teaching it in at Elementary School.
The article deals with the classification of the innovative methods of teaching as an important part of
teaching process, which contributes to the formation of the speech communicational skills of future
elementary schools teachers. A short linguistic description of the major optimal methods of teaching, that
make the proper communicational orientation of the teaching process possible, is given.

145

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 43. Педагогічні науки

УДК 378.14
Н.Є. Свистунович,
магістр педагогічних наук, викладач
(Барановицький державний університет, Білорусь)

ФУНКЦІЯ ЗАГ АЛЬНООСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВИКЛАДА ЧА
Стаття присвячена інтеграційній функції загальноосвітнього компоненту іншомовної підготовки у
змісті вищої педагогічної освіти, що полягає у використанні світових стандартів якості класичної
університетської освіти. Автор аналізує можливості професійної мобільності та соціальної
адаптації викладачів в умовах міжнародної інтеграції та конкуренції на ринку освітніх послуг.
Якість життя є узагальнюючим показником соціальної політики, яка, у свою чергу, відноситься до
елементів системи управління. Для проведення соціальної політики важливо знати в першу чергу
тенденції якості життя. Якість життя виражається через різноманітні показники, до яких крім якості
харчування, якості охорони здоров’я і сфери обслуговування відноситься, безумовно, і якість освіти.
Через інтенсивну глобалізацію світової спільноти, що знаходить своє віддзеркалення в міжнародних
документах, у всіх сферах діяльності якість розуміється однозначно як сукупність характеристик
об’єкта, що відносяться до його здатності задовольняти встановлені і передбачувані потреби [1: 6].
Відповідно, якість освіти можна вважати задовільною, якщо людина, яка отримала освіту, відчуває
себе комфортно в суспільстві, тобто знаходить у суспільстві ту соціальну нішу, яка відповідає її
прагненням, потребам, самореалізації, самовираженню, при цьому кожний попередній освітній рівень
у процесі саморозвитку є достатнім для оволодіння наступним [2: 4].
Ключовим критерієм, що визначає споживацьку затребуваність національної вищої педагогічної
освіти, є її якість. Проблема якості освіти генетично пов’язана з проблемою освітніх стандартів. Для
освоєння глобального міжнародного освітнього середовища потрібне проведення планомірної
технологічної політики, орієнтованої на вирішення проблеми забезпечення якості шляхом
модернізації і стандартизації освітніх систем.
Головними причинами, які обумовлюють необхідність і характер передбачуваних напрямків з
стандартизації в освіті, є: усвідомлення і визнання суспільством і державою права особистості на
власний проект освіти і вибір шляху отримання, продовження, зміни змісту освіти, включаючи вибір
рівня освіти, навчального закладу та країни, в якій вона отримує освіту; створення системи
безперервної освіти; входження Республіки Білорусь у світовий освітній простір, який вимагає
створення механізмів оцінки результатів діяльності національної школи; перехід на нові принципи
організації управління освітою, які передбачають надання значних свобод навчальним закладам і
об’єктивну оцінку результатів діяльності на основі встановлених критеріїв [3].
Визначаючи нормативну функцію освітніх стандартів як провідну при узгодженні дій з кожного
окресленого напрямку, комплексна програма з реалізації даного проекту повинна керуватися
наступними загальними принципами Державної системи стандартизації Республіки Білорусь:
відповідності вимог стандартів нормативним і законодавчим актам; гармонізації (еквівалентності)
вимог стандартів освіти з міжнародними і міждержавними стандартами освіти; оптимальності (на
момент встановлення і на перспективу) вимог, що включаються в стандарти освіти з урахуванням
встановлення перспективних і більш високих вимог, які будуть оптимальними в майбутньому, тобто з
урахуванням принципу випередження. Таким чином, принципи стандартизації визначають
концептуальну обумовленість внутрішніх і зовнішніх сторін даного процесу на рівні національної і
міжнародної систем освіти.
Світові ідеї щодо визначення співвідношення особистості, суспільства і держави сприймаються
позитивно та фіксуються у відповідних нормативно-правових документах. Так, ст. 2 закону
Республіки Білорусь від 29 жовтня 1991 року "Про освіту" встановлює поняття освіти як процесу
навчання і виховання на користь людини, суспільства, держави, спрямованого на збереження,
примноження і передачу знань новим поколінням, задоволення потреб особи в інтелектуальному,
культурному, етичному, фізичному розвитку, на підготовку кваліфікованих кадрів для галузей
економіки. Наведене трактування узгоджується із західним особистісно-орієнтованим підходом до
ієрархії пріоритетів при взаємодії особистості, суспільства та держави. Дане положення
закріплюється в ст. 32, яка визначає мету та структуру вищої освіти, у тій частині, що вища освіта
покликана забезпечити якнайповніший розвиток здібностей та інтелектуально-творчого потенціалу
особи, можливість її активної, вільної і конструктивної участі в розвитку суспільства з метою
задоволення потреб суспільства і держави у фахівцях високої кваліфікації. Слід зазначити, що перехід
РБ на двоступінчасту систему вищої освіти відображений у ст. 6. Закону Республіки Білорусь від 11
липня 2007 року № 252-3 "Про вищу освіту", з одного боку, визначає інтегративну складову
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модернізації національної системи освіти, з іншого – вибір моделі спеціаліст-магістр указує на
вибірковість у застосуванні світового освітнього досвіду.
Для сучасного викладача однією з важливих професійно й особистісно-орієнтованих потреб,
сформованих під впливом сукупності зовнішніх і внутрішніх чинників, стала професійна мобільність,
яка забезпечує можливість професійної реалізації фахівця на світовому ринку праці і досягається при
своєчасній і постійній актуалізації знань відповідно до загальносвітового рівня розвитку професійної
області знань і діяльності.
Існуюча спільність правових підходів, надалі повинна знаходити своє підтвердження і розвиток в
освітніх стандартах вищої освіти, у тому числі і для спеціальностей гуманітарно-педагогічного
профілю лінгвістичного напряму. Керуючись Концепцією розвитку вищої освіти в Республіці
Білорусь [4], а також принципами еквівалентності й оптимальності, був здійснений порівняльнозіставний аналіз змісту базового педагогічного сертифікаційного тесту LAST (Liberal Arts and
Sciences Test), що визначає необхідний і достатній рівень загальноосвітньої підготовки для вчителів
середньої школи в США і освітнього стандарту РБ для спеціальності "Англійська мова". Застосування
даного методу дослідження дозволило виявити в американському нормативному документі наявність
системи вимог до загальноосвітньої підготовки, що поширюються і на викладачів іноземної мови на
рівні дипломованого спеціаліста. Згідно LAST працівник освіти повинен мати широке уявлення про
фундаментальні поняття математики і науки в цілому, володіти основними принципами і
процедурами, пов’язаними з проведенням наукового дослідження [5: 5]. У цілому американський
стандарт вимагає володіння знаннями в п’яти ключових галузях: 1) науково-математичній (scientific
and mathematical processes); 2) соціально-гуманітарній (historical and social scientific awareness);
3) художньо-гуманітарній (artistic expression and humanities); 4) комунікаційній (communication skills);
5) аналітико-експресивній письмовій мові (written analysis and expression). При цьому кожний аспект
супроводжується структурованим і нумерованим списком вимог або цільових установок з
прикладами, які розкривають зміст матеріалу, що тестується [6: 41]. Науково-математична частина
тесту вимагає володіння основними поняттями і положеннями таких дисциплін як алгебра, геометрія,
статистика, біологія, фізика, хімія, екологія та ін., що виражається в таких уміннях як аналізувати
вихідні дані і робити висновки, ґрунтуючись на двох або більше графічних джерелах (діаграмах,
графах, таблицях); формулювати повсякденну задачу в математичних термінах; виражати графічно
інформацію, представлену в іншій формі. Соціально-гуманітарна частина включає інформацію з
різних розділів історії і низки гуманітарних дисциплін, що передбачає уміння розуміти
взаємозалежність історичних, географічних, культурних, економічних, політичних, соціальних
чинників і висновків; формулювати політичні принципи (розподіл влади, верховенство закону),
представлені в наведених ситуаціях; отримувати інформацію (географічну, економічну, соціологічну)
про історичне і сучасне суспільство через вивчення фотографії, картини. Художньо-гуманітарна
частина заснована на знаннях у галузі мистецтва (образотворчого і прикладного) і знаходить своє
втілення в умінні визначати як специфічні елементи в даному творі двомірного або тримірного
простору впливають на сприйняття суті роботи; умінні аналізувати способи, за допомогою яких зміст
даного витвору образотворчого або прикладного мистецтва відображає специфічний культурний або
історичний контекст; в умінні визначати, як створено відчуття єдності чи балансу в творі; умінні
аналізувати. Інтерпретувати і порівнювати літературні приклади різних періодів, культур і розуміти
зв’язок творів літератури з їх соціальними та історичними контекстами. Комунікативна частина
передбачає наявність умінь інтерпретувати прочитане, отримувати інформацію друкарського
характеру з різних джерел, робити висновки й узагальнення, засновані на представленій інформації,
порівнювати і протиставляти погляди, положення, які знайшли своє втілення у двох або більше
джерелах. У галузі аналітико-експресивної письмової мови передбачається наявність уміння
створювати розгорнене письмове повідомлення згідно заданої теми і з урахуванням його цільової
аудиторії.
Фундаментальність, або класичність, педагогічної освіти в США виражається в обов’язковому
засвоєнні майбутніми педагогами класичного чотирирічного університетського курсу, який не
адаптується для студентів-педагогів і є однаковим для всіх студентів. На практиці педагогічна освіта
в США структурується в межах наступних основних компонентів: 1) загальноосвітнього;
2) професійного (педагогічні дисципліни і педагогічна практика); 3) спеціалізованого (дисципліни
предметної спеціалізації) [7]. У свою чергу компонент загальної освіти (general education), який також
позначається терміном "ліберальна освіта" (liberal arts education), складається з дисциплін широкого
діапазону: математичних і природничонаукових, соціально-гуманітарних та історикокультурологічних.
Філософські основи гуманізму використовуються для обґрунтовування важливості
загальноосвітнього компоненту вищої освіти США і позначаються терміном "liberal arts", тобто вільні
мистецтва (науки). Звідси і філософське призначення вільних наук – робити людину духовно вільною,
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що є найвищою цінністю гуманізму. Історично ліберальна освіта виконувала функцію визначення і
уточнення людських потреб і цінностей і прищеплювала людині її людяність, гуманність. Гуманний
характер людини не може насаджуватися авторитарними методами або бути природженим – він є
результатом критичного підходу до об’єктивної реальності, який є методологічним фундаментом
ліберальної освіти. Знання в ліберально-гуманістичній традиції є функція буття; воно є сполучною
ланкою між інтелектом і емоціями.
Р. Хутчинс сформулював концепцію змісту ліберальної освіти. Істина – центральна категорія у
філософсько-педагогічній системі Р. Хутчинса. Істини є універсальними педагогічними принципами,
які слід викладати і вивчати у вищій освіті. Істина – це щось вже існуюче і готове для засвоєння
Інтелектом. Вона набувається через вивчення "перманентних класичних дисциплін", на противагу
вивченню "прогресивних утилітарних дисциплін". Обґрунтовуючи запропоновану ним дихотомію,
Х утчинс посилається на роботи Платона й Арістотеля, які виявили суперечність вічного і мінливого.
Перманентні дисципліни складаються з трьох компонентів. Першим компонентом є тривіа (лат.
trivia): граматика, риторика і логіка. Другий компонент – це класичні дисципліни (переважно класичні
мови). Третій компонент представлений математикою Евкліда. Нарешті, четвертий компонент
присвячений фізиці Арістотеля, тобто фізиці руху і змін у природі. Саме дотримання всіх чотирьох
компонентів веде до повноцінної вищої освіти [8].
Обґрунтовуванням підвищеної уваги до загальноосвітнього компоненту крім філософських основ
гуманізму, заснованих на трактуванні вільних мистецтв ("liberal arts"), і концепції ліберальної освіти,
представленої Р. Х утчинсом, є теза про те, що викладачі несуть відповідальність за загальну освіту
підростаючого покоління, відповідно, вони повинні бути різносторонньо підготовлені. Проте є і
більш глибокі причини даного факту: еголітарність вищої освіти і її гуманістичний початок.
Яскравим показником масової еголітарності вищої освіти США є наявність близько 4000 ВНЗ, тоді як
у РБ державну вищу освіту представлено 42 ВНЗ, і 14 ВНЗ функціонують у секторі недержавної
освіти.
Гармонізація вимог національного стандарту освіти з міжнародним аналогом передбачає
встановлення перспективних і більш високих вимог, які будуть оптимальними у майбутньому, тобто з
урахуванням принципу випередження. У зв’язку з цим було проведено діагностичне тестування
загальноосвітнього рівня іншомовної підготовки студентів факультетуіноземних мов Барановицького
державного університету (Республіка Білорусь) з використанням тесту LAST як критерійної бази.
Первинні експериментальні дані, отримані в результаті діагностичного тестування 100 студентів 4
курсу ФІМ, виявили, що респонденти в середньому виконали 45% тесту (17,5% з блоку математичних
і природничонауковихдисциплін; 27,5% відповідно з блоку соціально-гуманітарних дисциплін), при
необхідному показнику в 69%. Таким чином, фактичний рівень загальноосвітньої іншомовної
підготовки не забезпечує професійну мобільність педагогічних кадрів даного лінгвістичного напряму.
Наведені результати стали основою для створення міждисциплінарного спецкурсу
"Загальноосвітня іншомовна підготовка", встановленого Радою ВНЗ, і введеного як доповнення циклу
"Загальнонаукових і загальнопрофесійних дисциплін" освітнього стандарту РД РБ 02100.5.139-98 для
спеціальності П.02.07.00 "Англійська мова" [9: 9]. Спецкурс "Загальноосвітня іншомовна підготовка"
є спеціальною інтегрованою мовною дисципліною, вивчення якої переслідує не тільки
вузькоспеціальні практичні, але і загальнопрофесійні цілі. Зміст курсу є одним з варіантів підходів до
фундаменталізацї університетської педагогічної освіти, який реалізується у вигляді
міждисциплінарного синтезу соціально-гуманітарного та природничонауковогознання, що становить
частину професійної іншомовної підготовки викладачів іноземної мови. Задачі спецкурсу полягають
у тому, щоб розширити знання про якість системи вищої педагогічної освіти за кордоном, що
забезпечує професійну мобільність педагогічних кадрів; подолати можливі стереотипи про процедуру
працевлаштування у сфері освіти; удосконалювати загальноосвітню іншомовну підготовку,
актуалізуючи знання і розвиваючи загальнопрофесійні уміння; розвивати уміння письмової мови у
сфері професійного спілкування; кількісно розширити і якісно вдосконалити професійний словник;
розвивати уміння переглядового і пошукового читання на основі автентичних текстових матеріалів і
мікротекстів тестових завдань; розвивати потребу в професійній самоосвіті. Майбутні викладачі
іноземної мови повинні мати навички ідентифікації свого професійного статусу; модифікації
професійної іншомовної підготовки; аналізу причин виникнення труднощів професійної адаптації та
інтеграції під впливом об’єктивних і суб’єктивних чинників.
Комплекс програмно-навчальної документації, що забезпечує методичний супровід спецкурсу,
представлений базовою і робочою навчальними програмами і навчально-методичним посібником.
Діагностичним інструментарієм даного міждисциплінарного курсу стане критерійно-орієнтований
тест LAST. Апробація проекту спецкурсу у вигляді експериментального навчання студентів 5 курсу
ФІМ розпочата у 2008-2009 навчальному році на базі Барановицького державного університету,
заключним етапом якого стане контрольне тестування, для виявлення зміни рівня загальноосвітньої
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іншомовної підготовки студентів.
Міждисциплінарна інтеграція у вигляді синтезу
природничонаукових і соціально-гуманітарних циклів дисциплін у структурі загальноосвітньої
іншомовної підготовки, забезпечуючи фундаментальність або класичність педагогічної освіти, є
метаосновою для подальшого професійного розвитку викладачів і загальної зорієнтованості на
безперервність освітнього процесу.
Забезпечення таких істотних показників якості педагогічної освіти, як фундаментальність,
безперервність, професійна мобільність за рахунок інтеграційної функції загальноосвітнього
компоненту в змісті іншомовної професійної підготовки викладача, що фіксуються в освітньому
стандарті, є гарною можливістю для професійного розвитку і позитивно впливає на викладацьку
діяльність.
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Статья посвящена интегративной функции общеобразовательного компонента иноязычной
подготовки в содержании высшего педагогического образования, которая заключается в
использовании мировых стандартов качества классического университетского образования. Автор
анализирует возможности профессиональной мобильности и социальной адаптации преподавателей
в условиях международной интеграции и конкуренции на рынке образовательных услуг.
Svistunovich N.E. Function of General Education in Providing Professional Mobility of Teachers.
The article is devoted to the integrative function of the general component of foreign languages preparation
in the content of higher pedagogical education, which means the use of world standards of quality of the
classical university learning. The author analyses possibilities of professional mobility and social adaptation
of teachers in the conditions of international integration and competition at the market of educational
services.
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СКЛАД ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
(НА ПРИКЛАДІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ)
У статті розглядається проблема визначення складу професійних умінь майбутніх учителів
гуманітарних дисциплін на початку ХХІ століття. Автор пропонує визначення поняття "професійні
уміння вчителя гуманітарних дисциплін в інформаційному суспільстві", уточнює склад професійних
умінь з огляду на завдання гуманізації та гуманітаризації освіти в умовах інформаційного
суспільства та деталізує їх зміст на прикладі вчителя іноземних мов.
Кожен етап у розвитку суспільства висуває свої вимоги щодо спеціаліста-професіонала, і особливо
вчителя, оскільки саме він готує підростаюче покоління до життя та вирішення різноманітних
завдань, яке дане суспільство ставить перед особистістю. Початок ХХІ століття характеризується як
перехід від індустріального до інформаційного суспільства, яке висуває додаткові вимоги до
сучасного вчителя, зокрема здатність орієнтуватись у зростаючому обсязі інформації, володіння
інформаційною культурою, вміння використовувати сучасні інформаційні технології в навчальновиховній діяльності, схильність до інноваційної діяльності тощо. Тому з’являється потреба в
уточненні складу професійних умінь майбутніх учителів, зокрема вчителів гуманітарних дисциплін
(далі – ГД) з огляду на вимоги інформаційного суспільства.
Проблема визначення складу професійних умінь майбутніх учителів висвітлена в роботах багатьох
дослідників: Н.В. Кузьміної, В.О. Сластьоніна, О.А. Абдуліної, А.К. Маркової, К.К. Платонова,
С.І. Кисельгофа, Л.Ф. Спіріна, О.І. Бульвінської, М.Н. Атанова, О.А. Острянської, О.А. Дубасенюк та
ін. Деякі аспекти формування професійних умінь окремих гуманітарних дисциплін висвітлені в
роботах О.М. Семеног, Р.І. Антонюк, Л.І. Орєхової (українська мова), А.А. Булди, Т.О. Скрябіної,
А.М. Старєвої (історія), Ю.І. Пасова, К.І. Саломатова, В.О. Калініна, В.В. Баркасі (іноземні мови),
М.М. Букача, Н.А. Сегеди, В.А. Волкової (музика) та ін. Проте, можемо констатувати, що на даний
час немає комплексної системи професійних умінь майбутніх учителів ГД, яка би враховувала усі
аспекти професійної діяльності учителя ГД в умовах інформаційного суспільства. Отже, мета
статті – визначити склад професійних умінь, необхідних майбутнім учителям гуманітарних
дисциплін в умовах інформаційного суспільства та деталізувати їх зміст на прикладі учителя
іноземних мов.
У наших попередніх публікаціях ми виділили три рівні завдань, які повинні вирішувати вчителі
ГД на сучасному етапі: загальнопедагогічний, гуманітарно орієнтований та предметно-методичний.
Загальнопедагогічний рівень завдань сучасного вчителя ГД є спільним для всіх учителів незалежно
від профілю і відображає соціальне замовлення щодо підготовки підростаючого покоління в цілому.
Гуманітарно орієнтований рівень завдань вчителя ГД охоплює спільні функції всіх учителівгуманітаріїв і пов'язаний з реалізацією вимог гуманітаризації та гуманізації освіти. Предметнометодичний рівень завдань вчителя ГД має вузькопрофільний характер і є специфічним для кожної
конкретної гуманітарної дисципліни. Він охоплює комплекс навчальних завдань, який стоїть перед
учителем даного предмету [1].
Опираючись на дослідження Н.В. Кузьміної, С.І. Кисельгофа, В.О. Сластьоніна, О.А. Острянської
та ін. щодо сутності поняття "професійно-педагогічні уміння" та відповідно до завдань, зазначених
вище, ми визначили професійні вміння вчителя ГД в інформаційному суспільстві як володіння
гнучкою системою усвідомлених, цілеспрямованих, взаємопов’язаних розумових і практичних дій, які
дозволяють учителю ГД успішно виконувати навчально-виховні функції на загальнопедагогічному,
гуманітарно орієнтованому та предметно-методичному рівнях, використовуючи традиційні та
інноваційні технології, у т.ч. інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), в умовах, що змінюються.
При створенні системи професійно-педагогічних умінь майбутніх учителів ГД в якості базового
критерію ми виділили етапи формування умінь, які співвідносяться з виділеними нами рівнями
завдань учителя ГД. На кожному етапі вчителю ГД потрібно володіти сукупністю умінь, які ми
визначили як "клас професійних умінь учителя ГД". Термін "клас" є, на нашу думку, найбільш
адекватним терміном для визначення поступового характеру оволодіння уміннями, оскільки "клас"
(лат. classis – розряд) – це "1) сукупність однорідних предметів чи явищ із спільними істотними
ознаками; 2) розряд, підрозділ як одиниця класифікації в різних науках, галузях діяльності; 3) міра
якості, ступінь, рівень чогось; кваліфікація" [2: 335].
Таким чином, ми поділили професійні уміння вчителя ГД на 3 класи:
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І клас умінь – уміння, спрямовані на вирішення загальнопедагогічних завдань учителів незалежно
від профілю, які ми назвали загальнопедагогічними уміннями;
ІІ клас умінь – уміння, спрямовані на вирішення завдань, специфічних для всіх учителів
гуманітарного профілю, які ми визначили як гуманітарно орієнтовані уміння;
ІІІ клас умінь – уміння, спрямовані на вирішення методичних завдань, характерних для вчителя
конкретної гуманітарної дисципліни, які ми пропонуємо назвати предметно-методичними уміннями.
Кожен клас умінь включає певні групи вмінь, які доцільно класифікувати за компонентами
педагогічної діяльності вчителя, оскільки даний критерій, на нашу думку, найбільш повно відображає
сутність педагогічної діяльності сучасного вчителя.
Опираючись на дослідження вчених, які досліджували структуру діяльності вчителя
(Н.В. Кузьміної, В.О. Сластьоніна, О.І. Бульвінської, О.А. Дубасенюк [3-6] та ін.), ми виділили
наступні групи професійних умінь, які класифіковано за компонентами педагогічної діяльності:
1) гностичні – уміння, пов’язані з аналізом інформації та навчально-виховної діяльності;
2) проектувальні – уміння, пов’язані з постановкою стратегічних задач та плануванням
навчально-виховної діяльності на рівні курсу навчання та циклу уроків;
3) конструктивні – уміння, пов’язані з формулюванням тактичних задач та плануванням
педагогічної діяльності на рівні окремого уроку та виховного заходу;
4) організаторські – уміння, пов’язані з організацією інформації та навчально-виховної
діяльності;
5) комунікативні – уміння, пов’язані з встановленням відносин та здійсненням педагогічного
спілкування з учнями, колегами, батьками.
Крім того, ми погоджуємось з деякими дослідниками (зокрема, О.А. Абдулiною), які виділяють
так звані "наскрiзнi" інтегральні уміння – уміння, які є складовими частинами всіх груп умінь [7: 79].
Оскільки головними рисами інформаційного суспільства є широке використання ІКТ та інноваційний
характер діяльності, такими інтегральними вміннями ми вважаємо інформаційно-практичні вміння,
під якими розуміємо вміння використовуватиІКТ у професійній діяльності вчителя та які включають
у себе два компоненти: суто інформаційний (пов'язаний з аналізом та відбором інформації) та
прикладний (пов'язаний з практичним використанням інформації, представленої засобами ІКТ) [8:
107]. Ми вважаємо дані вміння інтегральними, оскільки вони входять у склад кожного компоненту
педагогічної діяльності, як буде показано нижче.
Таким чином, враховуючи класи та групи професійних умінь майбутніх учителів ГД, спробуємо
уточнити склад професійних умінь майбутніх учителів ГД в умовах інформаційного суспільства.
Додамо, що при визначенні складу гуманітарно орієнтованих умінь, окрім досліджень, зазначених
вище, ми опирались також на концепцію гуманітарної освіти України [9] та дослідження
А.П. Вірковського [10: 120-121], при визначенні складу предметно-методичних умінь учителів ІМ –
на дослідження Ю.І. Пасова [11], а при визначенні складу інформаційно-практичних умінь – на
дослідження Л.Ф. Панченко [12: 43-48].
Тож, клас загальнопедагогічних умінь включає в себе наступні групи вмінь:
1) гностичні вміння (уміння, пов’язані з аналізом інформації та навчально-виховної діяльності для
вирішення загальнопедагогічних завдань в умовах інформаційного суспільства), до складу яких
входять уміння осмислювати основні загальнопедагогічні завдання вчителя в умовах інформаційного
суспільства, прогнозувати вплив методів та засобів навчання на окремих учнів і колектив у цілому,
аналізувати результати навчально-виховної діяльності тощо;
2) проектувальні вміння (уміння, пов’язані з постановкою стратегічних задач та плануванням
навчально-виховної діяльності на рівні курсу навчання та циклу уроків для вирішення
загальнопедагогічних завдань в умовах інформаційного суспільства), які складаються з умінь
усвідомлювати перспективні тенденції розвитку психолого-педагогічної науки в умовах
інформаційного суспільства та проектувати навчальну інформацію, власну діяльність та діяльність
учнів з огляду на ці тенденції, складати тематичні та календарні плани навчально-виховної роботи,
планувати власну самоосвітню діяльність на тривалий термін тощо;
3) конструктивні вміння (уміння, пов’язані з формулюванням тактичних задач та плануванням
педагогічної діяльності на рівні окремого уроку та виховного заходу для вирішення
загальнопедагогічних завдань в умовах інформаційного суспільства), які включають уміння
конструювати педагогічні поняття на основі аналізу психолого-педагогічної літератури, виділяти їх
категорійні ознаки, створювати власні дидактичні матеріали для проведення різних форм організації
навчання та виховання тощо;
4) організаторські вміння (уміння, пов’язані з організацією інформації та навчально-виховної
діяльності для вирішення загальнопедагогічних завдань в умовах інформаційного суспільства), які
містять уміння організовувати різні форми та методи навчально-виховної роботи, правильно
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організовувати інформацію в процесі її презентації та опрацювання як на уроці, так і в процесі
позакласної виховної роботи тощо;
5) комунікативні вміння (уміння, пов’язані з встановленням відносин та здійсненням
педагогічного спілкування з учнями, колегами, батьками для вирішення загальнопедагогічних завдань
в умовах інформаційного суспільства), до яких ми відносимо вміння формулювати власне ставлення
до різних педагогічних концепцій і теорій, оцінювати їх ефективність для вирішення комунікативних
задач в умовах інформаційного суспільства, уміти вислухати, сприйняти та віднестись з повагою до
думок колег, батьків, колективу та окремих учнів тощо;
6) інформаційно-практичні (інтегральні) вміння (уміння, пов’язані з комплексним використанням
ІКТ у межах кожного компоненту педагогічної діяльності для вирішення загальнопедагогічних
завдань в умовах інформаційного суспільства), які передбачають:
а) гностичний компонент (ГК) – уміння аналізувати інформацію, представлену засобами ІКТ
(електронні підручники, довідники, енциклопедії, Інтернет-ресурси з психолого-педагогічної
тематики, тощо), аналізувати дидактичний та виховний вплив засобів ІКТ на якість знань та
вмінь учнів, аналізувати уроки з використанням ІКТ тощо;
б) проектувальний компонент (ПК) – уміння ставити стратегічні задачі щодо використання ІКТ
у навчально-виховному процесі та планувати навчально-виховну діяльність з використанням
ІКТ на рівні курсу навчання та циклу уроків, спрямовану на формування інформаційної
культурита загальних умінь і навичок учнів тощо;
в) конструктивнийкомпонент (КК) – уміння планувати педагогічну діяльність на рівні окремого
уроку та виховного заходу, добирати інформацію та розробляти навчальні матеріали з метою
формування інформаційної культури та загальних умінь і навичок учнів, планувати
самостійну роботу учнів з використанням ІКТ тощо;
г) організаційний компонент (ОК) – уміння організовувати навчальну інформацію, власну
діяльність та діяльність учнів з використанням ІКТ з метою формування їх інформаційної
культурита загальних умінь і навичок тощо;
д) комунікативний компонент (КМК) – уміння здійснювати педагогічне спілкування з учнями,
колегами, батьками з використанням ІКТ в урочний та позаурочний час (ведення Інтернетщоденників, листування по електронній пошті, використання чатів з навчально-виховною
метою) тощо.
Клас гуманітарно орієнтованих умінь включає в себе наступні групи умінь:
1) гностичні вміння (уміння, пов’язані із аналізом інформації та навчально-виховної діяльності для
вирішення завдань гуманізації та гуманітаризації освіти в умовах інформаційного суспільства), які
включають уміння осмислювати сутність гуманітаризації та гуманізації навчання, орієнтуватися
серед гуманітарно-орієнтованих технологій навчання (особистісно-орієнтованих технологій,
технологій творчого розвитку особистості тощо), аналізувати власну діяльність та діяльність своїх
колег з точки зору досягнення цілей гуманітаризації та гуманізації освіти тощо;
2) проектувальні вміння (уміння, пов’язані з постановкою стратегічних задач та плануванням
навчально-виховної діяльності на рівні курсу навчання та циклу уроків для вирішення завдань
гуманізації та гуманітаризації освіти в умовах інформаційного суспільства), до складу яких входять
уміння формулювати провідні цілі навчально-виховної роботи, спрямовані на реалізацію завдань
гуманітаризації та гуманізації освіти, моделювати зміст, форми, методи та засоби навчально-виховної
роботи з огляду на формування особистості учня тощо;
3) конструктивні вміння (уміння, пов’язані з формулюванням тактичних задач та плануванням
педагогічної діяльності на рівні окремого уроку та виховного заходу для вирішення завдань
гуманізації та гуманітаризації освіти в умовах інформаційного суспільства), які містять уміння
формулювати цілі та завдання педагогічної діяльності на рівні окремого уроку та виховного заходу з
урахуванням завдань гуманізації та гуманітаризації освіти, конструювати систему різноманітних
форм, методів та прийомів організації гуманістичного виховання, складати план навчально-виховного
заходу, спрямованого на формування гуманістичного ідеалу тощо;
4) організаторські вміння (уміння, пов’язані з організацією інформації та навчально-виховної
діяльності для вирішення завдань гуманізації та гуманітаризації освіти в умовах інформаційного
суспільства), до яких відносяться уміння організовувати різні форми та методи навчально-виховної
роботи з огляду на вирішення завдань гуманізації та гуманітаризації освіти, створювати
організаційно-педагогічні умови, що сприяють розвитку гуманістичного ідеалу учнів, ціннісних
орієнтацій тощо;
5) комунікативні вміння (уміння, пов’язані з встановленням відносин та здійсненням
педагогічного спілкування з учнями, колегами, батьками для вирішення завдань гуманізації та
гуманітаризації освіти в умовах інформаційного суспільства), які складаються з умінь формулювати
власне відношення до різних педагогічних концепцій і теорій, оцінювати їх ефективність для
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вирішення комунікативних задач з урахуванням завдань гуманізації та гуманітаризації освіти,
стимулювати інтерес учнів до духовно-моральних цінностей тощо;
6) інформаційно-практичні (інтегральні) вміння (уміння, пов’язані з комплексним використанням
ІКТ в межах кожного компоненту педагогічної діяльності для вирішення завдань гуманізації та
гуманітаризації освіти в умовах інформаційного суспільства), які включають в себе:
а) гностичний компонент (ГК) – уміння аналізувати інформацію стосовно проблем
гуманістичного виховання учнів, формування їх творчих здібностей, представлену засобами
ІКТ; аналізовувати засоби ІКТ с точки зору їх особистісно орієнтованої спрямованості,
індивідуалізації та диференціації навчання тощо;
б) проектувальний компонент (ПК) – уміння ставити стратегічні задачі щодо використання ІКТ
у навчально-виховному процесі, планувати навчально-виховну діяльність з використанням
ІКТ на рівні курсу навчання та циклу уроків з урахуванням завдань гуманізації та
гуманітаризації освіти тощо;
в) конструктивний компонент (КК) – уміння планувати педагогічну діяльность на рівні
окремого уроку та виховного заходу, добирати інформацію та розробляти навчальні
матеріали з урахуванням завдань гуманізації та гуманітаризації освіти засобами ІКТ тощо;
г) організаційний компонент (ОК) – уміння організовувати навчальну інформацію, власну
діяльність та діяльність учнів, спрямовану на формування духовних цінностей, самоосвіти,
саморозвитку, соціокультурногота полікультурноговиховання з використанням ІКТ тощо;
д) комунікативний компонент (КМК) – уміння встановлення демократичних відносин з учнями,
колегами, батьками використовуючи можливості ІКТ для здійснення спілкування в дусі
гуманістичної спрямованості тощо.
З огляду на мету нашої статті клас предметно-методичних умінь розглянуто нами більш
детально та представлено в таблицях 1, 2.
Таблиця 1.
Склад предметно-методичних умінь учителя гуманітарних дисциплін
в умовах інформаційного суспільства (на прикладі вчителя іноземної мови)
№
п/п

Клас професійних
умінь
Групи
професійних
умінь

1.

Гностичні уміння
(уміння, пов’язані з
аналізом інформації
та навчальновиховної діяльності
для вирішення
методичних завдань
учителя ІМ в умовах
інформаційного
суспільства)

1) осмислювати основні методичні завдання учителя ІМ в
умовах інформаційного суспільства;
2) аналізувати та оцінювати методичну літературу, навчальні
програми, підручники, посібники з ІМ;
3) орієнтуватися серед останніх методик та стратегій навчання
ІМ виходячи із вимог інформаційного суспільства;
4) прогнозувати ефективність тієї чи іншої методики викладання
ІМ виходячи із вікових та індивідуально-типологічних
особливостей класу, групи, окремого учня;
5) прогнозувати вплив методів та засобів навчання ІМ на
окремих учнів і колектив у цілому;
6) аналізувати результати навчально-виховної діяльності з ІМ,
співвідносити їх з поставленою метою;
7) аналізувати ефективність методів, прийомів, засобів, які
використовувалисьу навчально-виховної діяльності з ІМ;
8) визначати недоліки і помилки в здійсненні навчальновиховної діяльності з ІМ, бачити їх причини та методи усунення;
9) аналізувати педагогічну діяльність колег з ІМ;
10) вести дослідницьку діяльність з методики викладання ІМ:
вміти написати статтю, методичні рекомендації, підготувати
доповідь на науковуконференцію з методики викладання ІМ.
11) створювати власні технології навчання ІМ інноваційного
типу, виходячи із останніх тенденцій у викладанні ІМ.

2.

Проектувальні
уміння

1) усвідомлювати перспективні тенденції розвитку методики
викладання ІМ в умовах інформаційного суспільства та

Предметно-методичні
уміння
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3.

4.

5.

(уміння, пов’язані з
постановкою
стратегічних задач
та плануванням
навчально-виховної
діяльності на рівні
курсу навчання та
циклу уроків для
вирішення
методичних завдань
учителя ІМ в умовах
інформаційного
суспільства)
Конструктивні
уміння
(уміння, пов’язані з
формулюванням
тактичних задач та
плануванням
педагогічної
діяльності на рівні
окремого уроку та
виховного заходу для
вирішення
методичних завдань
учителя ІМ в умовах
інформаційного
суспільства)
Організаторські
уміння
(уміння, пов’язані з
організацією
інформації та
навчально-виховної
діяльності для
вирішення
методичних завдань
учителя ІМ в умовах
інформаційного
суспільства)

Комунікативні
уміння
(уміння, пов’язані з
встановленням
відносин та
здійсненням
педагогічного
спілкування з учнями,
колегами, батьками
для вирішення
методичних завдань
учителя ІМ в умовах
інформаційного
суспільства)

проектувати навчальну інформацію, власну діяльність та
діяльність учнів з огляду на ці тенденції;
2) планувати навчально-виховну діяльність з ІМ виходячи із
вікових та індивідуально-типологічних особливостей учнів, їх
відношення до ІМ, рівня володіння іншомовною культурою;
3) добирати найбільш ефективні форми, методи та засоби
навчання ІМ;
4) складати тематичні та календарні плани з ІМ;
5) планувати роботу гуртків та тижнів ІМ;
6) формулювати систему навчально-виховних завдань з ІМ у
роботі з колективом, включаючи самостійну та індивідуальну
роботу з окремими учнями.
1) формулювати цілі та завдання педагогічної діяльності на рівні
окремого уроку та виховного заходу з ІМ;
2) складати поурочні плани та плани виховних заходів з ІМ;
3) обирати методи, прийоми, засоби для конкретного навчальновиховного заходу з ІМ з урахуванням цілей навчання, вікових та
індивідуально-типологічних особливостей учнів;
4) добирати оптимальну інформацію, створювати власні
дидактичні матеріали з ІМ;
5) адаптувати навчальний матеріал до рівня ЗУН учнів в процесі
підготовки до уроку з ІМ;
6) планувати систему завдань у навчально-виховної діяльності з
ІМ з урахуванням завдань індивідуалізації та диференціації
навчання.
1) організовувати різні форми навчально-виховної роботи,
опираючись на знання останніх тенденцій у викладанні ІМ;
2) правильно організовувати інформацію з ІМ в процесі її
презентації та опрацювання в різних режимах роботи;
3) організовувати конкретні види роботи, пов’язані зі
специфікою навчання ІМ (презентації та автоматизації
лексичних одиниць, граматичних явищ, роботи над
формуванням умінь аудіювання та говоріння тощо);
4) враховувати індивідуальні та вікові особливості, рівень ЗУН в
процесі організації діяльності на уроці ІМ;
5) слідкувати за процесом виконання завдань з ІМ та вносити
необхідні корективи в організацію навчального процесу;
6) організовувати поточний та підсумковий контроль за
успішністю засвоювання навчального матеріалу з ІМ;
7) раціонально організовувати власну самоосвітню діяльність у
галузі викладання ІМ з метою підвищення рівня методичних
знань та професійних умінь.
1) формулювати власне відношення до різних концепцій і теорій
у викладанні ІМ;
2) встановлювати демократичні відносини з учнями в процесі
навчально-виховної діяльності з ІМ;
3) визначати та розуміти психологічний стан класу, групи,
окремих учнів, бачити, яка допомога потрібна учням;
4) прогнозувати поведінку учня як мовленнєвого партнера;
5) чути та бачити помилки в комунікативній поведінці учня;
6) оцінювати ситуацію спілкування, визначати приблизний
рівень володіння мовленнєвими уміннями учнів;
7) створювати комунікативні ситуації, підтримувати атмосферу
спілкування в класному колективі на уроках та в процесі
проведення позаурочної діяльності з ІМ;
8) встановлювати та завершувати мовленнєвий контакт з
учнями, регулювати поведінку учнів як мовленнєвого партнера
на уроках ІМ;
9) володіти різними засобами спілкування (паралінгвістичними,
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екстралінгвістичними, кінесичними, проксемічними) у процесі
викладання ІМ;
10) адаптувати своє мовлення на уроці ІМ таким чином, щоб, з
одного боку, це була автентична мова, а з іншого – зрозуміла
учням.
Таблиця 2.
Склад предметно-методичних інформаційно-практичних (інтегральних) умінь вчителя
гуманітарних дисциплін в умовах інформаційного суспільства (на прикладі вчителя ІМ)
№
п/п

Клас/ група
Предметно-методичні
професійних
інформаційно-практичні (інтегральні) уміння
(уміння, пов’язані з комплексним використанням ІКТ в межах
умінь
кожного компоненту педагогічної діяльності для вирішення
Компонент
методичних завдань учителя ІМ в умовах інформаційного
педагогічної
суспільства)
діяльності
1.
гностичний
1) аналізувати педагогічні програмні засоби (ППЗ) та дидактичні
компонент (ГК)
матеріали, створені засобами ІКТ з ІМ;
2) аналізувати уроки та виховні заходи з ІМ, поведені з
використанням ІКТ;
3) вести дослідницьку діяльність з методики викладання ІМ
використовуючизасоби ІКТ;
2.
проектувальний
4) ставити стратегічні задачі щодо використання ІКТ у навчальнокомпонент (ПК)
виховному процесі;
5) планувати навчально-виховну діяльність на рівні курсу навчання
та циклу уроків з ІМ засобами ІКТ;
3.
конструктивний 6) планувати педагогічну діяльність на рівні окремого уроку та
компонент (КК)
виховного заходу з ІМ з використанням ІКТ;
7) добирати інформацію та розробляти навчальні матеріали з ІМ
використовуючизасоби ІКТ;
4.
організаційний
8) організовувати навчальну інформацію з ІМ, власну діяльність та
компонент (ОК)
діяльність учнів з використанням ІКТ на уроках та позаурочних
заходах з ІМ;
5.
комунікативний 9) здійснювати іншомовне спілкування з учнями засобами ІКТ;
компонент (КМК) 10) здійснювати спілкування з колегами в навчально-методичних
цілях з використанням ІКТ.
Запропонована система професійних умінь учителів ГД з урахуванням завдань гуманізації та
гуманітаризації освіти в умовах інформаційного суспільства висуває і нові вимоги до процесу
професійної підготовки майбутніх учителів ГД. Проведене нами опитування серед 120 учителів ГД
ЗОШ України показало, що найбільш проблемною групою умінь виявились інформаційно-практичні.
Незважаючи на те, що майже 90% учителів вважають дану групу умінь однією з найважливіших на
сучасному етапі, тільки 8% учителів оцінили свій рівень сформованості даних умінь як високий, 57%
як середній та 35% як низький. Це свідчить про необхідність формування даної групи вмінь у
комплексі з усіма іншими групами професійних умінь майбутніх учителів ГД у процесі як
загальнопедагогічної, так і методичної підготовки. Таким чином, перспективою дослідження є
створення відповідної моделі формування професійних умінь майбутніх учителів ГД, чому будуть
присвячені наші подальші публікації.
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Зимовец Е.А. Состав профессиональных умений будущих учителей гуманитарных дисциплин
в начале ХХІ века (на примере подготовки учителей иностранных языков).
В статье рассматривается проблема определения состава профессиональных умений будущих
учителей гуманитарных дисциплин в начале ХХІ века. Автор предлагает определение понятия
"профессиональные умения учителя гуманитарных дисциплин в информационном обществе",
уточняет состав профессиональных умений с учетом задач гуманизации и гуманитаризации
образования в условиях информационного общества и детализирует их содержание на примере
учителя иностранных языков.
Zymovets O.A. Professional Skills of Prospective Teachers of the Humanities
(Foreign Language Teachers) at the Beginning of the 21st Century.
The article deals with the problem of defining the types of prospective humanitarian teachers’ professional
skills at the beginning of the 21 st century. The author defines the concept "professional skills of teachers of
the Humanities in the Information Society", specifies the types of professional skills taking into consideration
the tasks of humanization and humanitarization of education in the Information Society and suggests the
detailed analysis of FL teachers’ professional skills.
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ УМІНЬ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗАСОБАМИ СПЕЦКУРСУ
"ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ УМІННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ"
У статті розглядаються можливі шляхи поетапного формування інформаційно-аналітичних умінь
майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки. Автор обґрунтовує доцільність
використання спеціально розробленого спецкурсу для оптимізації формування даних умінь у системі
професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов та пропонує алгоритмічну організацію
такого спецкурсу.
Відкритий інформаційний простір, що є характерною рисою сучасної епохи, ставить перед
системою освіти ряд складних проблем. Майбутній фахівець повинен не лише володіти спеціальною
інформацією, але й уміти орієнтуватись в інформаційних потоках, освоювати нові технології,
самостійно приймати виважені рішення. Сучасне суспільство висуває нові вимоги до якості та
результатів освіти, і це потребує оновлення її змісту, залучення форм та методів роботи, що сприяють
формуванню умінь ефективної роботи з інформацією, зібраною з різних джерел, у тому числі й
іншомовних, аналізувати її, співставляти з іншою, узагальнювати та робити аргументовані висновки.
Рекомендації Ради Європи, Болонська Декларація, "Національна доктрина розвитку освіти
України у XXI столітті" висувають у зв’зку з цим нові вимоги до підготовки вчителів у вищих
навчальних закладах. Навчальний процес на педагогічних спеціальностях вимагає більшого
професіоналізму та спеціалізації навчання. Цілі та завдання навчання іноземній мові у ВНЗ
визначаються знаннями та вміннями, необхідними для вирішення професійних завдань, тобто
професіограмою. Основу професіограми майбутнього вчителя іноземних мов складає інформаційна
компетенція, яку Рада Європи виділила як основну характеристику фахівця XXI століття. Дана
компетенція включає уміння збору, обробки та використання інформації у власній професійній
діяльності. Серед особистісних якостей, необхідних для формування даних умінь, найбільш
професійно зорієнтованими для майбутніх учителів іноземних мов можна виділити такі: готовність до
планування власної професійної діяльності, гнучкість розуму та позиції, що означає готовність
розглядати різні варіанти рішень, збирати та аналізувати інформацію для прийняття рішень,
наполегливість у роз’язанні завдань та ін. [1; 2].
Таким чином, формування інофрмаційно-аналітичних умінь (ІАУ) майбутніх учителів іноземних
мов варто розглядати як одне з пріоритетних завдань їх професійної підготовки, що зумовлює
актуальність цієї статті. Об’єктом дослідження у статті є процес формування ІАУ майбутніх вчителів
у системі фахової піпготовки. Предметом дослідження у статті є роль спецкурсу "Формування
інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов" у системі їх професійної
підготовки. Мета даної публікації – науково обгрунтувати доцільність запропонованого спецкурсу як
засобу формування ІАУ майбутніх вчителів іноземних мов у процесі їх професійної підготовки.
Проблемі формування ІАУ приділяється все більше уваги у науковій літературі. Різні аспекти
досліджуваної проблеми, зокрема загальні положення, технології формування та деякі педагогічні
засади відображені у працях вітчизняних та зарубіжних учених (В. Болотов, М. Вернстайн,
Т. Воропай, М. Кларін, А. Коржуєв, Н. Кравченко, М. Ліпман, К. Мередіт, Т. Олійник, Р. Пауль,
Є. Полат, Дж. Стіл, Ч. Темпл, О. Тягло, М. Чошанов, Д. Халперн, Е. де Боно, Дж. Мак-Пек та ін.).
Серед найважливіших умінь ефективної роботи з інформацією, на думку багатьох науковців, є вміння
досліджувати реальні виробничі та життєві ситуації; висувати різні варіанти розв’язання поставлених
завдань, порівнювати, оцінювати, виявляти недоліки та преваги кожного з них, обираючи
оптимальний; приймати самостійні рішення та прогнозувати їх наслідки. Важливими є також уміння
аналізувати інформацію, зібрану з різних джерел, з точко зору її достовірності, точності, корисності
для роз’язання поставленої проблеми; обговорювати проблему, що вирішується, чітко і продумано
викладати власні думки, аргумантовано доводити свою точку зору, уважно ставлячись до чужої та
враховуючи її; розпізнавати суперечливі дані, судження, аргументи, виявляти та виправляти помилки
у чужих розмірковуванням та визнавати їх у своїх [3; 4; 5].
Проте, практично нерозробленим залишилось питання формування ІАУ у майбутніх учителів
іноземних мов. Разом з тим, вивчення наявної педагогічної практики свідчить, що в реальному
навчальному процесі формуванню ІАУ в майбутніх учителів іноземних мов приділяється недостатня
увага. У багатьох студентів виникають проблеми, пов’язані з пошуком, обробкою, аналізом та
подальшим використанням інформації у власній професійно спрямованій діяльності. Результати
анкетування студентів ІІІ – VI курсів інституту іноземної філології Житомирського державного
університету імені Івана Франка показують, що у студентів виникають труднощі з пошуком достатніх
аргументів для обгрунтування власних тверджень, багато студентів не володіють технологіями
© Карпенко Є.М., 2009
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ефективної роботи з інформацією, відчувають труднощі в застосуванні отриманої інформації у
власній професійно спрямованій діяльності. Аналіз продуктів діяльності студентів дозволяє зробити
висновок, що при підготовці рефератів, доповідей зміст інформаційних джерел не аналізується
достатньо (не виділяються основні думки, часто відсутні логічні зв’язки між частинами роботи тощо.)
Робота з літературою часто зводиться до пошуку статті, розділу чи глави, що співпадає з назвою
реферату, текст часто виписується повністю. Це говорить про те, що у студентів недостатньо
сформовані уміння аналізувати, синтезувати, узагальнювати, робити висновки. Отже, за умови
відсутності результатів комплексного психолого-педагогічного вивчення проблеми формування ІАУ
майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки, а також визначення, що відповідає
принципам формування даних умінь як необхідної складової фахової підготовки, а також у зв’язку зі
специфікою порушеної проблеми, ми беремо за основу робоче визначення інформаційно-аналітичних
умінь як необхідної складової професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Воно
випливає з наукових спостережень за навчальним процесом на педагогічних спеціальностях у ВНЗ та
з теоретичних положень про зміст та цілі підготовки майбутніх фахівців іноземних мов і може бути
сформульоване так: ІАУ – це інтелектуальне новоутворення, що полягає у здатності знаходити,
досліджувати, аналізувати потрібну інформацію та ефективно застосовувати її у власній професійно
спрямованій діяльності.
Одним з етапів на шляху розв’язання проблеми формування інформаційно-аналітичних умінь у
майбутніх учителів іноземних мов, на нашу думку, може стати спеціально розроблений спецкурс
"Формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов". Викладання
спецкурсу ми вважаємо за доцільне на завершальному етапі професійної підготовки майбутніх
учителів іноземних мов. Оскільки курс занять передбачає можливість систематизації знань та вмінь
оперувати знаннями з основ педагогіки, психології, іноземних мов, отриманих у процесі
бакалаврської підготовки з метою орієнтації майбутнього фахівця іноземної мови в умовах сучасного
відкритого інформаційного простору. Курс спрямовано на набуття студентами знань щодо типів,
видів та джерел інформації, технологій ефективної роботи з ними, формування умінь пошуку,
всебічного аналізу та використання інформації у власній професійно спрямованій діяльності. Дані
знання та уміння є важливими не лише під час навчання у ВНЗ, але й в умовах самостійної
професійної діяльності.
У змісті курсу розкриваються найбільш ефективні технології обробки інформації, особливості
основних інформаційних джерел, виявляються фактори, які впливають на процес формування ІАУ,
розв’язуються можливі проблеми організації роботи з інформацією. Для ефективного формування
інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов під час викладання спецкурсу ми
поставили такі завдання:
1. Визначити роль інформаційно-аналітичних умінь у процесі професійної діяльності
педагогічного працівника.
2. Сприяти формуванню в студентів установки на постійний пошук, аналіз та застосування
інформації з психолого-педагогічних та інших дисциплін для розв’язання професійних ситуацій. З
цією метою:
розкривати особливості технологій ефективної роботи з інформацією;
розвивати творчий потенціал студентів за допомогою спеціально розроблених занять;
допомагати становленню особистісної професійно-моральної позиції.
Тематичний план, представлений у Таблиці 1, став основою для розробки алгоритму формування
інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов. Під алгоритмом ми, слідом за С.
Гончаренко розуміємо систему правил для вирішення певного класу завдань. Алгоритмізація
навчання полягає у тому, що потрібне не лише у розуміння суттєвих ознак і властивостей певних
об’єктів, а й алгоритмів, за якими ці ознаки і властивості поєднуються з діями, які є необхідними для
розв’язування поставлених завдань [6]. Запрпонований спецкурс складається з трьох етапів.
На першому – підготовчому– етапі студенти вчаться:
розмежовувати типи та види інформації та інформаційних джерел;
обирати метод і засіб пошуку;
виконувати вибірку потрібної іноформації за допомогою правильно визначених та
сформульованих критеріїв пошуку;
визначати джерела інформації та стратегії їх пошуку.
На основному етапі відбувається набуття знань та формування умінь всебічної обробки відібраної
інформації, перевірки її на достовірність. Майбутні фахівці навчаються:
оцінювати інформацію з точки зору її достовірності, точності, користності для
вирішення проблеми;
встановлювати зв’язки між різними формами та видами інформації та обирати з них
необхідні для вирішення певної проблеми;
узагальнювати інформацію, отриману з різних джерел, використовуючи різноманітні
таблиці, схеми для фіксації результатів;
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порівнювати та зіставляти різні погляди на явища, події, факти, судження та виробляти
власну точку зору;
усвідомлювати інформацію, оцінювати її смисл та значущість, співвідносити зі своїми
цілями та завданнями.
На завершальному етапі студенти вчаться:
узгоджувати нову інформацію з уже наявною, відомою;
використовуватирезультати процесів пошуку, отримання, аналізу та оцінки інформації
для прийняття рішень;
використовуватирезультати обробки інформації для створення власної інформації.
На заліку студенти демонструють сформованість умінь ефективно оперувати технологіями
пошуку, відбору, всебічної обробки інформації, з метою створення власної інформації, вирішення
поставленої проблеми.
Виконання поставлених завдань можливе за умов реалізації плану спецкурсу, представленого у
таблиці.
Таблиця 1.
Структура спецкурсу "Формування інформаційно-аналітичних умінь
майбутніх учителів іноземних мов"

Етапи алгоритму
формування
інформаційноаналітичних умінь
Підготовчий

Основний

Завершальний

Зміст навчального матеріалу
Тема 1. Інформаційно-аналітичні уміння
в системі професійної підготовки
майбутнього вчителя іноземної мови
1. Інформаційно-аналітичні
уміння у науковій літературі.
2. Форми,
типи
та
види
інформації.
3. Шляхи розвитку інформаційноаналітичніих умінь.
Тема 2. Уміння аналізу та синтезу
інформації
1. Особистісні
характеристики,
необхідні для розвитку умінь
налізу та синтезу.
2. Уміння аналізу та синтезу.
3. Технології,
що
сприяють
розвиткові умінь аналізу та
синтезу.
Тема 3. Уміння порівняння та
зіставлення
1. Знання,
необхідні
для
формування умінь порівняння
та зіставлення.
2. Уміння
порівняння
та
зіставлення.
3. Технології,
що
сприяють
розвиткові вмінь порівняння та
зіставлення.

Режим роботи
лекційний

2

лекційний

2

практичносемінарський

2

лекційний

2

практичносемінарський

2

Тема
4. Уміння продуктивного та лекційний
креативного використання інформації
1. Умови, необхідні для розвитку
умінь
продуктивного
та практичнокреативного
використання семінарський
інформації.
2.
3.

Уміння
продуктивного
та
креативного мислення.
Технології,
що
сприяють
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Кількість
годин

2

2
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розвиткові вмінь продуктивного
та креативного мислення.
Завдання для лабораторної роботи
Залік
Загальна кількість годин, з них:
- аудиторнихзанять, з них:
- лекцій/практичних занять
- лабораторна робота
- залік

2
2
18
8/6
2
2

Ми вважаємо, що така алгоритмічна організація формування ІАУ майбутніх учителів іноземних
мов здатна створити достатню базу для подальшого всебічного вдосконалення їх професійної
майстерності. Спецкурс розвине цілісне уявлення про основні види та типи іноформації, технології
ефективної роботи з ними, сфери застосування результатів обробки інформації, сформує уміння
всебічного аналізу інформації, зміцнить основи професійної компетентності майбутнього спеціаліста
в галузі освіти та науки.
На даний час апробація запропонованого спецкурсу здійснюється шляхом включення його до
навчального плану студентів інституту іноземної філології Житомирського державного університету
імені Івана Франка, Україна. Аналіз та інтерпретація результатів навчального процесу за цим
спецкурсом стануть предметом наших подальших наукових досліджень.
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Карпенко Е.М. Формирование информационно-аналитических умений будущих учителей
иностранных языков с помощью спецкурса "Инфоримационно-аналитические умения будущих
учителей иностранных языков".
В статье рассматриваются возможные пути поэтапного формирования информационноаналитических умений будущих учителей иностранных языков в процессе профессиональной
подготовки. Автор обосновывает целесообразность использования специально разработанного
спецкурса для оптимизации формирования даннных умений в системе профессиональной подготовки
будущих учителей иностранных языков и предлагает алгоритмичную организацию такого спецкурса.
Karpenko Ye.M. Formation of Information-Analytical Skills of Prospective Foreign
Language Teachers with the Help of a Special Course "Information-Analytical Skills
of Prospective Foreign Language Teachers".
Possible ways of phased of formation of information-analytical skills of prospective foreign language
teachers in the process of their professional training are observed. The author grounds the expediency of
using a special course for optimization of the formation of the skills given in the system of the professional
training of prospective foreign language teachers and proposes an algorithmic organization of the special
course suggested.
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ДО ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИКЛАДА ЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У статі здійснено аналіз деяких аспектів професійно-педагогічної діяльності викладача вищого
навчального закладу, що пов'язані з реформуванням системи вищої освіти в Україні. Зроблено спробу
дослідити зміст професії "викладач" і конкретизувати споріднених з нею таких категорій як
"професіонал", "професіоналізм"," професійна педагогічна діяльність", "педагогічна компетенція".
Проблема становлення та розвитку педагогічного професіоналізму викладача вищої школи є
однією із найактуальніших проблем сьогодення. Це пояснюється реформуванням системи вищої
освіти в Україні. Основними напрямками стали: зміна мети та завдань вищого навчального закладу на
особистісно-орієнтовані, неможливість ототожнювати професійну діяльність викладача вищої школи
і вчителя загальноосвітніх закладів, визначення необхідності спеціальної психолого-педагогічної
підготовки викладацьких кадрів.
Нині в Україні функціонують 50508 навчальних закладів, серед яких 339 вищих навчальних
закладів III-ІV рівнів акредитації, 1549 закладів післядипломної освіти. Поява університетів свідчить
не тільки про необхідність у глибоко досвідчених майбутніх спеціалістах, але й ставить завдання
щодо необхідності викладачів, здатних підготувати їх.
У нині діючому законі "Про вищу освіту" визначено, що викладач вищих навчальних закладів ІІІІV рівнів акредитації є науково-педагогічним працівником, який визначається як особа, яка за
основним місцем роботи займається професійно-педагогічною та науковою діяльністю. Основними
посадами науково-педагогічних працівників є: асистент, викладач, старший викладач, директор
бібліотеки, доцент, професор, завідувач кафедрою, декан, проректор, ректор. На перераховані вище
посади працівники, як правило, обираються за конкурсом. Кандидатом на вакантне місце може бути
особа, яка має науковий ступінь або вчене звання, а також випускники магістратури, аспірантури та
докторантури. Кожні 5 років педагогічні працівники проходять атестацію, за результатами якої
визначається їх відповідність посаді, яку займають, а також присвоюються категорії та педагогічні
звання.
Разом з тим, у нашій країні фах "викладач вузу" до середини 90-х років минулого століття був
юридично невизначеним: не існувало документів державного зразка на право викладання у вищому
навчальному закладі; були не визначені вимоги до спеціальних знань, умінь, навичок і способів його
діяльності; не існувало спеціалізованих навчальних закладів чи підрозділів, що забезпечували б
підготовку до викладацької діяльності у вищій школі.
У зв’язку з цим, виникла ціла низка проблем, пов’язаних з:
· адекватним розумінням і трактуванням суті професії науково-педагогічного працівника
(викладача);
· розумінням професіоналізму педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі, що як
системоутворюючий елемент передбачає визначення педагогом мети своєї діяльності, вибір
засобів для її досягнення, проектування своєї діяльності, корекцію результатів тощо;
· науково-теоретичним і практичним наповненням процесу викладання навчальною
інформацією.
Відзначимо, що коли дослідження виділених вище аспектів на рівні контингенту вчителів
середньої школи та їх професійної підготовки і перепідготовки в системі післядипломної освіти
значно активізувались із середини 90-х років ХХ століття, то на рівні особливої категорії
педагогічних кадрів – викладачів вищої школи, покликаних здійснювати професійну підготовку
майбутніх спеціалістів, власним прикладом демонструючи еталон-модель професіоналізму
особистості та діяльності, зазначена тенденція не виявлялася. Виключення складають окремі
спеціальні дослідження, проведені в межах окремих наукових шкіл (Н.В. Кузьміної, Р.І. Хмелюк та
ін.).
У нашій країні фах "викладач вузу" є невизначеним відсутні документи державного зразка на
право викладання у вищому навчальному закладі; не вказані вимоги до спеціальних знань, умінь,
навичок і способів діяльності; навчальні заклади чи їх підрозділи не готують фахівців, що мають
здійснювати підготовку спеціалістів для реалізації системи вищої освіти. Тому метою нашого
дослідження стала проблема змісту професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи є
однією із центральних для вищих навчальних закладів.
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Мета цієї статті – зробити спробу послідовно дослідити поняття професійної педагогічної
діяльності викладача вищої школи та конкретизувати сутнісну характеристику таких категорій, як
професіонал і професіоналізм.
Вивчення довідникової літератури засвідчило, що поняття "професіонал" і "професіоналізм",
незважаючи на своє досить широке використання, тривалий час не отримали належного наукового
обґрунтування.
На початку 90-х років минулого століття, через обмеження економічних заходів, прогресуючу
соціальну дезорганізацію, що звузила простір для реалізації науковцями своїх функцій, а їх самих
поставила на межу виживання, зазначають А. Ручка і В. Піддубний, почався інтенсивний "відтік
кадрів": у 1991 році за межі України виїхало 39 докторів наук, у 1992 – 57, 1993 – 68, а в 1994 – уже
90. У 1995-1997 роках Україну залишило близько 2000 докторів або 2% від їх загальної кількості.
Таким чином, з потребою прискореного відтворення і збереження інтелектуального, духовного,
науково-технічного потенціалу суспільства, значно активізувались дослідження вище згаданих
феноменів. Унаслідок відповідних наукових розробок поняття "професіонал" і "професіоналізм" були
включені до категоріально-термінологічного апарату таких галузей знань, як психологія праці,
професіографія, професійна педагогіка і психологія, акмеологія тощо.
Суттєвим є й те, що в межах кожної з наукової галузі знань виділяють різні ознаки для
характеристики досліджуваних понять. У ряді випадків їх вживають як синоніми до понять
"спеціаліст", "майстерність" (Ю. Бабанський, С. Іванова), "творчість" (І. Харламов), "майстер"
(К. Левітан) та ін., що вказує на багатогранність і складність окреслених феноменів.
Слово професія походить від лат. рroffessio і визначається, як "вид трудової діяльності, занять,
який вимагає певної підготовки і є джерелом існування" [1: 457], "людина, яка обрала певне заняття
своєю професією" [2: 375].
У сучасному суспільстві професія – це вид діяльності, який вимагає спеціальних знань, умінь і
навичок, спеціальної освіти. Н. Кузьміна визначає педагогічну професію, як такий вид діяльності, в
якому джерелом існування людини є володіння мистецтвом формування особистості іншої людини
засобами своєї спеціальності (фізика, хімія, іноземні мови, музика тощо). Для успішного виконання
професійної діяльності необхідна певна підготовка – оволодіння професійними знаннями, вміннями і
навичками, що здійснюється через відповідні професійні навчальні заклади [3].
Поняття професії невід’ємно пов’язане з категорію діяльності, оскільки будь-яка професія
реалізується в певному виді діяльності. Феномен діяльності присутній у всіх сферах людськогожиття.
Він став предметом філософських, психологічних, соціологічних, культурологічних та інших
досліджень (Б. Ананьєв, О. Асмолов, Т. Балабанов, Г. Батищев, Д. Ельконін, М. Каган, Г. Костюк,
О. Леонтьєв, О. Лурія, Н. Тализіна та ін.)
Професійна дія є одиницею педагогічної діяльності і передбачає володіння певними професійними
знаннями і їх законами функціонування на практиці. Готовність до професійної педагогічної
діяльності потребує спеціальної і професійно-педагогічної освіти, яка здійснюється в педагогічних
системах.
Педагогічна діяльність вперше була виділена із цілісного педагогічного процесу В. Сластьоніним і
А. Міщенко. Вони відокремили педагогічну діяльність від трудовогопедагогічного процесу [4].
В. Леднев вказував на те, що педагогічна діяльність обумовлена різницею таких понять як
"технологічний процес" і "трудовий процес". На думку вченого, технологічний процес є сукупністю
природних впливів на якісь об’єкта в поєднанні з безпосередніми чи опосередкованими діями
людини. Трудовий процес – це діяльність, за якої технологічний процес є засобом досягнення певних
цілей [5].
Праця педагога відрізняється від будь-якої виробничої діяльності і має духовний характер. За
визначенням М. Фіцули "педагогічна діяльність – особливий вид суспільно корисної діяльності
дорослих людей, свідомо спрямованої на підготовку підростаючого покоління до життя відповідно до
економічних, політичних моральних, естетичних цілей. Вона передбачає цілеспрямовану діяльність
дорослих, спрямовану на здійснення керівництва процесом виховання дітей".
Професія викладача, як вважає В.М. Монахов, є багаторівневою і має певні аспекти взаємодії з
студентами. Внаслідок чого, педагог може бути професіоналом у різних напрямах: як вихователь, як
викладач або консультанттощо.
Поняття "професіонал" і "професіоналізм" походять від слова "професія" і тому вони тісно
пов’язані між собою. У педагогічних і психологічних довідниках відсутні пояснення цих термінів.
Що стосується енциклопедичних словників, то вони трактують феномен "професіонал" як "фахівець
своєї справи" [1], "людина, яка обрала певне заняття своєю професією" [2].
У сучасній зарубіжній і вітчизняній науці паралельно існують три основних підходи до
визначення сутності феномену професіоналізму. Перший підхід ґрунтується на діяльнісній основі,
коли поняття "професіоналізм" трактується як якісна характеристика суб’єкта діяльності –
162

О.Є. Кравець. До питання професійної педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу

представника певної професії, що визначається мірою володіння ним сучасним змістом вирішення
професійних завдань, продуктивними способами їх здійснення (Н.В. Кузьміна). Термін
"професіоналізм" у такому розумінні використовуєтьсядля позначення великої сукупності елементів,
які відображають високу продуктивність професійної діяльності особистості (А. Маркова,
Ф. Ісмагілова, В. Горчакова та ін.). Крім якісних критеріїв професіоналізму Н. Кузьміна, автор цього
підходу, вводить і кількісні, відзначаючи, що "що міра цього володіння в різних людей різна, тому
можна говорити про високий рівень професіоналізму представника тієї або іншої професії". У такому
тлумаченні професіоналізму чітко простежується орієнтація на діяльнісні аспекти феномена, а його
сутнісні пов’язані з високими рівнями, вищими межами досконалості діяльності, мистецтвом і
майстерністю. Таким чином, з позиції даного підходу професіоналізм має кінцеву форму, свій вищий
рівень, який визначається найвищою і стабільною продуктивністю, оптимальною інтенсивністю і
напруженістю праці. Але ідею професіоналізму не слід зводити тільки до уявлення про високий
рівень умілості професіонала (Р. Габреев). Діяльність професіонала слід розглядати як багаторівневу
систему, яка має не тільки зовнішні, але і складні різноманітні внутрішні, психічні функції (О. Гура).
Таким чином, професіоналізм особистості повинен розглядатися не тільки як високий рівень знань,
умінь та одержаних результатів людини в певній області професійної діяльності, але як певна
системна організація свідомості, психіки людини (О. Климов).
Отже, оскільки професійно-педагогічна діяльність здійснюється в навчальних закладах, які
ставлять до неї вимоги (володіти знаннями зі свого предмету і вміннями передавати їх іншим),
ознакою професіоналізму є вміння ці вимоги задовольнити.
За визначенням О. Бодальова, "професіонал – це суб’єкт діяльності, який володіє такими
характеристиками розуму, волі, почуттів, або такими психічними властивостями, які складають сталу
структуру, дозволяють йому на високому рівні продуктивності виконувати ту діяльність, якою він
зарекомендував себе як хороший фахівець." Учений зазначає, що "дійсний професіоналізм завжди
пов’язаний із сильною мотиваційно-емоційною зарядженістю на здійснення саме цієї діяльності і на
досягнення в ній унікального, неординарного результату" [5: 74].
Це пояснюється тим, що "професіоналам інших сфер діяльності достатньо кваліфіковано
виконувати свою власну діяльність, у той час як викладач повинен не тільки викладати знання, а й
організувати навчальну діяльність студентів" [7: 112].
Для досягнення професійного рівня в цій галузі викладачу необхідно володіти комплексом знань
про педагогічну діяльність, її закони, норми, професійну поведінку. Ще в 20-ті роки минулого
століття була започаткована наука про вчителя – "дидаксологія", яка допомагала педагогу оволодіти
необхідними професійними якостями, засвоювати технології і техніку педагогічної діяльності,
виробити свій власний стиль, навички проектувальної діяльності при зв’язуванні міждисциплінарної
інформації.
Але жодна сучасна технологія і технологічні засоби не допоможуть викладачу побудувати свою
власну педагогічну діяльність, якщо він особисто і професійно до неї не підготовлений. На основі
цього Н. Кузьміна виділяє поняття "професіоналізм діяльності" і "професіоналізм особистості
педагога" як складність двох взаємопов’язаних підсистем, які входять в єдине поняття "педагогічний
професіоналізм" [3: 216]. Під професіоналізмом діяльності педагога автор розуміє кількісну
характеристику суб’єкта педагогічної праці, що відображає високу кваліфікацію і компетентність,
різноманітність ефективних професійних умінь і навичок, у тому числі професійних завдань, що
дозволяє здійснити педагогічну діяльність з високою і стабільною продуктивністю.
Професіоналізмом особистості викладача називається якісна характеристика суб’єкта педагогічної
праці, що відображає високий рівень креативності, професійно важливих й особистісно-ділових
якостей, акмеологічних інваріантів професіонала, адекватний рівень домагань, а також мотиваційну
сферу і ціннісні орієнтації, спрямовані на прогресивний розвиток спеціаліста. Професіоналізм у
педагогічній діяльності проявляється в умінні розв’язувати практичні педагогічні задачі, спираючись
на педагогічну теорію" [3: 216].
Професіоналізм викладача вищої школи залежить також від його особистісних якостей і
здібностей. Саме вони визначають індивідуальний стиль викладання предмета, характер
комунікативноїсторони занять.
Протягом п’яти років навчання у вищому навчальному закладі відбувається швидка зміна
соціальних ролей від учня до студента, і наприкінці навчання, від студента до спеціаліста певної
галузі. Це вимагає швидкого професійно-особистісного становлення молоді. З цієї точки зору ми
погоджуємося з твердженням В. Сластеніна і А. Міщенко про те, що "об’єктом педагогічної
діяльності є не сам студент, якого відокремлено від педагогічного процесу, а саме педагогічний
процес, який являє собою систему взаємопов’язаних навчально-виховних завдань, у розв’язані яких
студент бере безпосередню участь і функціонує як один із головних компонентів" [4].
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Н. Кузьміна бачить реалізацію професіоналізму викладача вищої школи у "педагогічній
діяльності, що проявляється в умінні розв’язувати практичні педагогічні задачі, спираючись на
педагогічну теорію. Невід'ємною умовою для цього є створення проблемних ситуацій у пізнавальній
теоретичний та практичній діяльності студентів, для вирішення яких потрібна певна база теоретичних
знань. Такі проблемні ситуації можуть бути створені як у процесі вивчення теоретичних курсів, так і в
процесі практичної діяльності" [3: 290]. Ця особлива установка мислення допомагає правильному
розумінню й ефективному розв’язанню проблеми.
Своєрідність педагогічної діяльності, на думку Ю. Кулюткіна, проявляється в тому, що вона є
"переважно управлінською, метадіяльністю, яка підлаштовується під діяльність студентів" [6: 15].
Близьке за значенням до категорії професіоналізм є поняття професійна компетенція, що
відображає теоретичну і практичну готовність викладача до виконання педагогічної діяльності і
характеризує його професіоналізм. А. Маркова виділяє декілька видів професійної компетенції,
володіння якими вказує на ступень зрілості людини в професійній діяльності:
· спеціальна компетенція – володіння власно професійною діяльністю на достатньо високому
рівні, здатність проектувати свій подальший професійний розвиток;
· соціальна компетенція – володіння вмінням вести спільну професійну діяльність на засадах
співробітництва, володіння прийомами професійного спілкування, які притаманні цій професії,
нести соціальну відповідальність за результати своєї праці;
· особистісна компетенція – володіння засобами власного самовираження і саморозвитку,
засобами опору професійним деформаціям особистості;
· індивідуальна компетенція – володіння засобами самореалізації і розвитку індивідуалізації у
межах професії і готовність до професійного зростання, самореалізації і самоорганізації [7: 3435].
На нашу думку, професіоналом у педагогічній діяльності слід вважати особистість, у якої всі вище
перераховані види компетенції знаходяться на достатньо високому рівні сформованості. Як свідчать
дослідження багатьох учених, зокрема Ю. Чабанського, О. Бодальова, О. Дубасенюк, Л. Пуховської,
В. Сухомлинського, знання предмета є цілком зрозумілою вимогою для сучасного педагога, проте це
не характеризує його як професіонала. Конгломерат вище перерахованих компетенцій передбачає
освіченість викладача як у сфері самої спеціальності, так і у сфері засобів залучення до неї майбутніх
спеціалістів, що являється своєрідним мистецтвом використання науки як засобу навчального і
виховного впливу на особистість. Необхідною є також здатність зіставлення різних видів діяльності,
наприклад, наукової та педагогічної.
Найвищим ступенем професіоналізму є педагогічна майстерність, яку визначають як комплекс
спеціальних умінь, навичок, які дозволяють викладачу ефективно управляти навчально-виховною
діяльністю студентів. Рівень сформованості педагогічної майстерності в педагога залежить від його
ставлення до своєї професії, самоорганізації і самовдосконалення, активної життєвої позиції. Тому
педагогічна майстерність – це комплекс якостей особистості, які забезпечують високий рівень
самоорганізації професійно-педагогічної діяльності. А. Макаренко писав: "Майстерність педагога не є
якимось особливим мистецтвом, що вимагає таланту, але це спеціальність, якої треба навчитись, як
треба навчити лікаря його майстерність, як треба навчити музиканта" [8].
У науковий обіг поняття "педагогічний професіоналізм" вперше було вжито Н. Кузьміною, але
здебільшого воно на практиці часто застосовується як синонім до терміну "педагогічна майстерність".
Проаналізувавши наукові дослідження вітчизняних вчених з проводу змісту цього поняття, може
зробити висновок, що професіоналізм педагога вищої школи залишається проблемним і потребує
системних досліджень.
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Кравец Е.Е. К вопросу профессионально-педагогической деятельности
преподавателя высшего учебного заведения.
В статье сделан анализ некоторых аспектов профессионально-педагогической деятельности
преподавателя высшей школы, которые связаны с современными реформами в высшей школы
Украины. Была сделана попытка исследовать содержание профессии "преподавателя высшей
школы" и конкретизировать связанные с ней такие категории как "профессионал",
"профессионализм", "профессиональная педагогическая деятельность", "профессиональная
компетенция".
Kravets O.Y. To the Question of Teacher's Professional Activity at an Institution of Higher Learning.
The article deals with analysis of teacher's professional activity at an institution of higher learning in
Ukraine and modern trend at high education. It was done an attempt to investigate the essence of teacher's at
an institution of higher learning profession and to make concrete such categories as "professional",
"professionalism", "teacher's professional activity" and "teacher's professional competence".
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ОСНОВНІ ЧИННИКИ АКТУ АЛІЗАЦІЇЗАВДАННЯ ПОЛІКУ ЛЬТУРНОГОВИХОВАННЯ
В АМЕРИКАНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ НА РУБЕЖІ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ
У статті здійснено аналіз демографічної та соціально-політичної ситуації в американському
суспільстві на рубежі ХХ – ХХІ століть в аспекті полікультурності. Автор визначає основні чинники
актуалізації завдання полікультурного виховання в США. Дослідником розглянуті проблеми
демографічного, соціального, політичного та економічного характеру як вирішальні фактори, які
спонукають американських педагогів до розробки ефективних програм полікультурного виховання
учнів в школах США.
Важливими ознаками сьогодення стали процеси економічної, політичної та культурної
глобалізації, які впливають на всі аспекти життєдіяльності людства. У результаті збільшується
кількість контактів між державами, відбувається активізація міграційних явищ, що вносить зміни до
етнічного складу населення переважної більшості країн світу. На цьому фоні перед людством з
небувалою гостротою постали проблеми міжетнічного спілкування, етнонаціональних стосунків,
соціальної злагоди, безпечного середовища проживання.
Соціальні та етнокультурніпотреби суспільства диктують цілі й задачі освітнього процесу. Зміст
освіти полягає в її орієнтації на виконання соціального замовлення, іншими словами, на формування
такої моделі громадянина, котра необхідна цьому суспільству в цей час. Це в першу чергу стосується
такої
етнічно
різноманітної
держави
як
Сполучені
Штати
Америки.
У кінці ХХ – на початку ХХІ століття в США зросла роль саме полікультурного виховання
підростаючого покоління, ефективне здійснення якого стає основною умовою виживання особистості
в сучасному соціокультурномупросторі.
Теоретико-методологічні аспекти полікультурного виховання в США досліджують такі
американські вчені як Дж. Бенкс, Ч. МкГі Бенкс, К. Грант, К. Слітер, С. Нієто, Г. Бейкер, П. Горскі;
вплив соціальних факторів на освіту представників меншин аналізують Дж. Чафел, Н. Коннел;
питання двомовної освіти вивчають Л. Бак, Г. Сервантес, У. Беннет, Дж. Кроуфорд, Ч. Глен,
Р. Румбаут, Р. Ворншоп. Деякі аспекти полікультурної освіти в США досліджували також російські
педагоги О. Гаганова (полікультурна освіта в системі загальної шкільної освіти); О. Джуринський,
З. Малькова (переорієнтація шкільної освіти в США на ідею полікультурності); С. Наушабаєва
(проблема полікультурноїосвіти в американській педагогіці). Проблема полікультурноговиховання
учнів в США не пройшла повз уваги і українських науковців. Так, О. Литвинов вивчає особливості
полікультурної освіти в державних школах США; І. Тараненко досліджує шкільну освіту
іспаномовних учнів; О. Ковальчук аналізує тенденції становлення та розвитку полікультурноїосвіти в
США; М. Шутова розглядає полікультурну освіту як один з напрямків реформування загальної
середньої освіти в США; В. Жуковський розглядає морально-етичне виховання як важливий чинник
розв’язання проблеми полікультурності.
Водночас низка питань, пов’язаних зокрема з актуалізацією та шляхами реалізації
полікультурного виховання в американській шкільній освіті, залишаються нерозв’язаними. Тому
метою нашої статті є визначити основні чинники актуалізації проблеми полікультурноговиховання в
американському суспільстві на рубежі ХХ – ХХІ століть.
У другій половині ХХ століття в американському суспільстві, як і у світі в цілому, відбулись
глибокі політичні, демографічні і соціальні зміни. Більшу частину своєї історії Сполучені Штати були
відомі як країна іммігрантів, але за останні 35 років імміграційні процеси та різні рівні
народжуваності в етнічних групах наклали особливий відбиток на склад населення. Карл Грант,
американський теоретик полікультурного виховання, стверджує, що в кінці ХХ століття
полікультуралізм проникнув в більшість аспектів американського життя у зв’язку зі значними
змінами в соціологічній парадигмі США. Зазначені зміни, на його думку, були викликані трьома
основними чинниками, а саме: 1) значними трансформаціями в демографічній ситуації; 2) зміною
складу робочої сили в напрямку зростання числа робітників дивертисивного етно-расового
походження; 3) переходом американської національної моралі від традиційно індивідуалістичної до
соціальної [1: 146].
На думку дослідниці О. Гаганової, певну роль у становленні ідеї полікультурного виховання в
Сполучених Штатах відігравали також політичний чинник, змістом якого стала дискримінація
культурних меншин, яка завдавала удару по престижу американської демократії на міжнародному
рівні, а також економічний чинник, в основі якого лежала глобалізація економічних процесів і
потреба держави в спеціалістах міжнародного рівня [2: 40].
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Узагальнюючи дослідження К. Гранта і О. Гаганової та аналізуючи соціально-політичну та
демографічну ситуацію в США в аспекті полікультурності, ми виділяємо чотири групи чинників, які
актуалізують завдання полікультурноговиховання в американському суспільстві на рубежі ХХ – ХХІ
століть: 1) демографічні; 2) соціальні; 3) політичні; 4) економічні (див. схему 1).
Схема 1.
Основні чинники актуалізації завдання полікультурноговиховання
в американському суспільстві

ПОЛІКУ ЛЬТУРНЕВИХОВАННЯ В США

Економічна і соціальна нерівність між населенням
європейського і неєвропейського походження

економічні
чинники

Потреба в спеціалістах міжнародного рівня

Потреба підвищення авторитету держави
на міжнародному рівні

Зміна політики держави по відношенню
до етнічних і расових меншин

Необхідність толерантності в спільноті
та соціальної єдності суспільства
єдності суспільства

політичні
чинники

Втрата моральних цінностей в суспільстві

Перехід американської національної моралі
від індивідоцентристської "Я-орієнтації"
до соціальної "Ми-орієнтації"

соціальні
чинники

Загострення расових та етнічних конфліктів

Зміна етнічного складу робочої сили в бік
збільшення відсотку представників
етно-расових меншин

Високий рівень народжуваності серед
жінок з етно-расових меншин

Імміграція з країн Азії, Карибського басейну
та Латинської Америки

демографічні
чинники

Розглянемо всі зазначені вище чинники більш детально. З огляду на масштабність впливу на
суспільство найважливішими з них ми вважаємо демографічні. У зв’язку з безупинним потоком
іммігрантів в основному з країн Азії, Карибського басейну і Латинської Америки відбувається
стрімке зростання кількості представників етнічних і расових меншин у складі населення. Крім того,
темпи народжуваності серед жінок з етно-расових меншин значно вищі ніж серед жінок
європейського походження. Демографічні прогнози, подані в журналі "Америка" з посиланням на
журнал "Тайм", свідчать, що якщо сьогоднішні тенденції в сферах імміграції і народжуваності не
зміняться, то до 2020 року число громадян з етно-расових меншин більш ніж подвоїться і досягне 115
мільйонів, у той час як чисельність населення європейського походження зовсім не збільшиться. До
2056 року "середній" американець буде походити із Африки, Азії, іспаномовного світу,
тихоокеанських островів, Аравії, майже звідусіль, крім Європи. Тобто, до середини ХХІ століття
американці європейського походженнябудутьстановити менше 50 відсотків населення США [3: 4].
Зміни етнічного та расового складу населення ведуть до зміни обличчя робочої сили. К. Грант
наводить
статистичні
дані,
представлені
американською Національною
Асоціацією
Мультикультурної Освіти (NAME), в яких чітко видно тенденцію до збільшення відсотку
представників етнічних меншин [1: 146-150] (див. табл. 1).
На думку У. Хенрі, перетворення Сполучених Штатів в небіле суспільство відображається на
національній психіці та індивідуальному уявленні громадян про те, що означає бути американцем.
Уже сьогодні іммігрантські громади нерідко міняють образ цілих міст. Так, мексиканські звичаї, їжа,
мистецтво, свята і фестивалі вийшли за рамки мексиканських кварталів і стали невід’ємною частиною
життя населення Лос-Анджелесу та інших великих міст південно-західної Америки. У той час, як
попереднє покоління іммігрантів вірило, що для того, щоб вижити, їм необхідно як можна швидше
вивчити англійську мову, сьогодні багато іспаномовних громадян та іммігрантів азіатського
походження стверджують, що їхня рідна мова невід’ємна від їх етнічної і культурноїсамосвідомості.
Вони хочуть зберегти її назавжди, тобто стати двомовними [3: 5]. Альтернативу асиміляціоністській
ідеології багатомільйонні групи меншин вбачають у полікультурному вихованні як способі
входження в американську культуру з одночасною можливістю збереження власної культурної
ідентичності [4: 245].
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Таблиця 1.
Етнічний склад робочої сили в США
Склад робочої сили
1988 рік
Корінні білі жінки
33%
Корінні білі чоловіки
41%
Корінні жінки з етно-расових меншин
9%
Корінні чоловіки з етно-расових меншин
10%
Чоловіки іммігранти
4%
Жінки іммігранти
3%

2000 рік
28%
9%
21%
21%
12%
9%

Велика дивертисивність населення країни накладає відбиток і на учнівський контингент шкіл.
Типовий клас в американській державній школі сьогодні складається з 6-9 різних етнічних груп учнів,
які недостатньо володіють англійською мовою, мають різні стилі навчальної діяльності та культурний
досвід. У штаті Нью-Йорк половина учнів початкових і середніх шкіл – представники етнічних
меншин. У Каліфорнії білі учні були в меншості ще на початку 90-х років минулого століття [3: 5].
Демографічні явища в суспільстві США мають прямий зв'язок із появою проблем соціального
характеру. Це, в першу чергу, загострення расових та етнічних конфліктів. У відповідь на зростаючі
нарікання з боку афроамериканців та інших меншин про утиски їх прав, владні структури вдаються
до "аффірмативних дій", тобто віддають превагу меншинам при наймі на роботу, вступі до
навчальних закладів та просуванні по службі. Одночасно із зростанням чисельності меншин та їхніх
вимог про збільшення пільг, білі американці все частіше відчувають потребу в самозахисті. Так, коли
Атлантичний університет у Флориді, у відповідь на вимогу збільшити кількість темношкірих
студентів, запропонував кожному прийнятому афроамериканцю безкоштовну освіту, дирекцію
засипали протестами. Адже для білих студентів такого ніколи не робилось.
Напруга визначається не тільки конкуренцією між американцями європейського походження і
меншинами, а і гострим суперництвом між групами меншин. На кінець ХХ – початок ХХІ століття
почастішали міжетнічні конфлікти між різними діаспорами, особливо між тими, що вже давно
пустили тут своє коріння, і тими, що прибули порівняно недавно. Наприклад, у Лос-Анджелесі та
Нью-Йорку афроамериканці агресивно виступають проти корейських іммігрантів, які наводнили їхні
квартали бакалійними крамницями і витісняють із роздрібної торгівлі [4: 55]. Надто помітний успіх і
могутність азіатів, що заполонили тихоокеанське узбережжя США, викликають неприязнь до них з
боку інших меншин. Ксенофобія і міжетнічні тертя стали серйозною проблемою американського
суспільства. Навіть конфлікти, викликані нерасовими причинами, ускладнюються міжрасовою
напругою.
Важливим соціальним чинником актуалізації завдання полікультурного виховання учнів у
Сполучених Штатах на кінець ХХ століття постав перехід американської національної моралі від
індивідоцентристської "Я – орієнтації" до прийняття і підтримки як цілих груп, так і окремих
індивідів, тобто до "Ми – орієнтації" [1: 146]. Така зміна ціннісних пріоритетів спонукає особистість,
усвідомлюючи свою самоцінність, цінність своїх прав і свобод, співвідносити їх з новими цінностями
співтовариства нації [5: 65]. На нашу думку, полікультурневиховання як засіб зняття протиріччя між
системами і нормами виховання домінуючих націй, з одного боку, і етнічних меншин – з другого,
позитивно впливає на зміну ціннісних пріоритетів американської національної моралі.
На кінець ХХ – початок ХХІ століття ситуація в американському суспільстві ускладнилася
проблемами, пов’язаними з втратою моральних цінностей на фоні екологічної кризи та активізації
процесів урбанізації. Життя школярів все більше регламентується рутиною навчальних занять,
скорочуютьсямасштаби дитячих контактів, відбувається засилля жорстокості та насилля через засоби
масової інформації. Сучасна цивілізація породжує серед молоді песимізм, антигуманність, знижує
рівень моралі. США переживають спалах наркоманії, алкоголізму, проституції, підліткової
злочинності, насилля та нетерпимості на расовому, етнічному та релігійному ґрунті [6: 245].
Нагальними для вирішення стоять завдання досягнення толерантності в спільноті та соціальної
єдності американського суспільства.
З особливою гостротою в суспільстві США на рубежі століть постали проблеми політичного
характеру. Перед державою виникла необхідність перегляду концепцій національної ідентичності і
напрацювання нових підходів у ставленні до етнічних меншин, основаних на принципах
мультикультуралізму. Нове бачення місця та ролі етнічних та расових меншин в американському
суспільстві знайшло своє відображення в пропаганді владними установами та засобами масової
інформації метафори "миска салату" (salad bowl) та її різновидів: "райдужна коаліція" (rainbow
coalition), "чудова мозаїка" (gorgeous mosaic). На початку ХХІ сторіччя набула розповсюдження
метафора "піца" (pizza). Їхня поява є свідченням того, що настав новий етап у розвитку
американського суспільства, на якому численні етнічні та расові групи не бажають повністю
інтегруватись у домінуючу культуру. Вони зберігають свою ідентичність, породжуючи якісно нову
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спільноту, в якій всі етнічні та расові групи рівні. Мета популяризації вищезгаданих метафор –
сприяти зміні суспільної свідомості, підкреслюючи цінність і потенціал різноманіття американської
нації.
Політика держави в ставленні до етнічних меншин реалізується перш за все в школі. Епохальними
кроками по забезпеченню різноманітним групам рівних прав та гарантій їх захисту від дискримінації
за расовою та етнічною ознаками стало прийняття ряду судових рішень і законів у галузі освіти. Це,
перш за все, відміна расової сегрегації в сфері державної освіти рішенням Верховного Суду США в
1954 році у справі "Браун проти Ради у справах освіти", прийняття Конгресом Сполучених Штатів
Закону про двомовну освіту (Bilingual Education Act) в 1968 році та Закону про рівні можливості в
сфері освіти (The Equal Educational Opportunities Act) в 1974 році.
Проте зміна в законодавстві ще не означає зміну свідомості пересічних громадян. У свідомлення і
визнання широкими масами населення полікультурностіамериканського суспільства дається нелегко.
З самого початку значна частина білого населення Сполучених Штатів була налаштована проти
шкільної десегрегації. Після того, як діти представників расових та етнічних меншин отримали право
навчатися в загальних школах у центрах великих міст, білі американці із середнього класу
переселились в передмістя, а найзаможніші віддали своїх дітей до расово-однорідних приватних
шкіл. Таким чином, школи центральних районів великих міст на половину або на дві третини
укомплектовані дітьми афроамериканців та інших меншин. Тож, юридично відмінені сегреговані
школи фактично продовжили своє існування [7: 143]. Такі школи зазвичай гірше фінансуються,
педагогічні кадри не мають спеціальної підготовки для роботи в полікультурних та полімовних
класах. У кінці ХХ сторіччя в американських закладах освіти почастішали випадки конфліктів та
проявів насилля через расові, етнічні, релігійні та соціальні відмінності. Серед населення зростає
незадоволення тим, що спільне навчання гальмує процес отримання знань. З’явилась тенденція
повернення до роздільного навчання. У 90-х роках ХХ ст. з’явились перші афро-центристські та
іспаномовні школи: в 1990 році було відкрито афро-центристську школу для хлопчиків в Мілуокі,
потім в Детройті, Міннеаполісі, Нью-Йорку. В 1991 році з’явилась іспано-центристська школа в
Денвері [8: 158].
Кінець ХХ сторіччя ознаменувався появою шкільної сегрегації другого покоління (secondgeneration segregation). Вона відбувається шляхом трекінгу (tracking): зарахування учнів
європейського походження до одного навчального треку, який розрахований на вищі здібності і готує
до вступу у коледж і університет, а учнів з меншин – до іншого, з нижчим рівнем очікувань. Часто
такий розподіл зовсім не співпадає з реальними здібностями учнів. У такому випадку трекінг є
методом зачинення дверей до рівних економічних можливостей в майбутньому для дітей расових
меншин. Джоел Спрінг, американський експерт в галузі освіти, вважає, що друге покоління шкільної
сегрегації не є випадковим явищем, а, навпаки, результатом свідомої шкільної дискримінаційної
політики [8: 121].
Таким чином, шкільна сегрегація, расові конфлікти в школах, бідність залишаються реальністю
американської системи шкільної освіти і чи не найтяжчою соціальною ношею, яку Сполучені Штати
взяли з собою в ХХІ сторіччя. Необхідність толерантного співіснування різних етносів породжує
потребу в полікультурномувихованні як важливому інструменті та принципі шкільної політики. На
думку Дж. Бенкса, саме полікультурневиховання покликане принести в школу атмосферу рівності та
успішності для всіх учнів, дати їм необхідні знання та сформувати навички для успішного
функціонування в умовах плюралістичного демократичного суспільства [9: 164].
Важливу роль в актуалізації проблеми полікультурного виховання в США відіграють також
зовнішньополітичні чинники. Будучи світовою політичною силою, Сполучені Штати не бажають
втрачати свій авторитет на міжнародній арені через існування в їхньому суспільстві таких ганебних
явищ як расизм, нетерпимість до відмінностей, бідність, дискримінація за етнічною, мовною та
релігійною ознаками.
Підвищена увага до питань виховання толерантного ставлення до відмінностей приділяється в
американській школі на сучасному етапі також у силу економічних чинників. У зв’язку з
глобалізацією економічних процесів нація відчуває гостру потребу в висококваліфікованих
спеціалістах, здатних скласти конкуренцію на міжнародному рівні. У першу чергу спеціалісти
міжнародного рівня потрібні американським транснаціональним корпораціям (ТНК), які відкривають
свої філії по всьому світі. Одна із складових успіху функціонування філії – врахування національних
особливостей приймаючої країни, різниці в культурі, звичаїв та місцевої ділової практики. Наявність
таких якостей як толерантність, уміння встановлювати контакти з людьми інших переконань, релігій і
культур, володіння іноземними мовами не закладаються генетично, а отримуються в процесі
навчально-виховної діяльності. Безумовно, в очах уряду і ділових кіл економічні чинники суттєво
підвищують актуальність розробки програм полікультурного виховання та забезпечення
національною системою освіти високого академічного рівня в умовах різноетнічного учнівського
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контингенту. Це особливо важливо в зв’язку з новою хвилею сегрегації в системі освіти США на межі
тисячоліть, спричиненої, зокрема, існуючою економічною та соціальною нерівністю серед населення.
За даними Бюро з перепису населення США, в 1993 році за межею бідності проживала кожна п’ята
дитина у віці до 18 років. Це 16,9% білих, 39,9% іспаномовних та 46,6% дітей афроамериканців [10:
154]. Як бачимо, до групи малозабезпечених відноситься значно більший відсоток дітей меншин.
Отже, усвідомлення демографічних, соціальних, політичних та економічних чинників актуалізації
завдання полікультурного виховання в американському суспільстві на рубежі ХХ-ХХІ століть
вимагає активізації зусиль американських педагогів на розробку ефективних програм
полікультурного виховання учнів. Наше подальше дослідження буде спрямоване на вивчення їх
впливу на зміст, форми та методи полікультурноговиховання учнів в американській середній школі.
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Лукьянчук С.Ф. Основные причины актуализации задачи поликультурного воспитания
в американском обществе на рубеже ХХ – ХХІ столетий.
В статье осуществлен анализ демогорафической и социально-политической ситуации в
американском обществе на рубеже ХХ-ХХІ столетий в аспекте поликультурности. Автор
определяет основные причины актуализации задачи поликультурного воспитания в США. Это
проблемы демографического, социального, политического и экономического характера. По мнению
автора, осознание этих факторов требует от американских педагогов разработки эффективных
программ поликультурного воспитания учащихся в школах США.
Lukianchuk S.F . The Main Causes of Actualization of Multicultural Education in the American Society
at the Turn of the 20th-21st Centuries.
The article deals with the analysis of the demographical and socio-political situation in the American society
at the turn of the 20 th-21st centuries in the aspect of multiculturalism. The author defines the main causes of
actualization of multicultural education in the USA. These are the problems of demographic, social, political,
and economic character. The author concludes that the awareness of these problems urges American
educators to create effective programs of multicultural education in American schools.
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МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ
ДЕВ’ЯТИКЛАСНИКІВ НА ШКІЛЬНИХ УРОКАХ ПР АВОЗНАВСТВА
У статті обґрунтовано авторську методичну модель формування ціннісних орієнтацій
дев’ятикласників на шкільних уроках правознавства. Проаналізовані результати констатувального і
формувального етапів педагогічного експерименту з впровадження зазначеної моделі у практику
навчальної роботи загальноосвітніх шкіл Луганської області
В останні роки вітчизняна система загальної середньої освіти, у контексті реформ,
переорієнтовується з державоцентричної освітньої парадигми на людиноцентричну. Особистісно
орієнтована компетентнісна освіта на основі загальнолюдських цінностей є результатом такого
перетворення.
Цілком зрозуміло, що в ході зазначеного перетворення особливого значення набуває проблема
формування ціннісних орієнтацій учнів на цінності правової держави і громадянського суспільства.
Формування ціннісних орієнтацій молоді розв’язує ключове завдання шкільної освіти – забезпечення
всебічного розвитку учнів, виховання в них активної соціальної позиції, здатності до свідомого
суспільного вибору та відповідальності.
Дослідженню проблем формування ціннісних орієнтацій учнів засобами навчальних предметів
присвячено ряд дисертацій, що захищені в Україні в останні роки.
Так, Ю. Стежко вивчив проблеми формування сенсожиттєвих ціннісних орієнтацій
старшокласників засобами суспільствознавчих навчальних предметів. О. Ціхоцька дослідила проблеми формування ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі вивчення іноземної мови.
В. Сметаняк вивчав проблеми психологічних особливостей ціннісного самовизначення
старшокласників і зазначав, що самовизначення, зокрема його ціннісний аспект, належить до
визначальних характеристик особистості. О. Рудіна дослідила проблеми формування ціннісних
орієнтацій старшокласників в умовах навчально-виховного процесу в гімназії. О. Набока вивчила
проблеми формування ціннісних орієнтацій у старшокласників спеціалізованих класів економічного
профілю.
Цікавими з точки зору методики формування ціннісних орієнтацій учнів засобами масової
інформації є дисертаційні дослідження Д. Попової та С. Шандрук: Д. Попова дослідила проблему
формування загальнолюдських цінностей старшокласників, а С. Шандрук – формування ціннісних
орієнтацій старшокласників.
Зміст шкільного навчального предмета "Основи правознавства" також містить значний потенціал
для формування ціннісних орієнтацій учнів. Але теоретичні та методичні аспекти формування
ціннісних орієнтацій учнів на шкільних уроках правознавства є малодослідженими і тому потребують
додаткової уваги.
Метою даної статті є ознайомлення науковців і практиків з сутністю методичної моделі
формування ціннісних орієнтацій дев’ятикласників на уроках правознавства та з результатами
педагогічного експерименту по її впровадженню.
Низька ефективність звичної практики навчання правознавства з формування ціннісних орієнтацій
учнів, доведена нами на рівні теоретичних узагальнень, була підтверджена результатами
констатувального етапу педагогічного експерименту, який ми провели за методикою М. Рокича та у
формі опитування за авторською методикою.
Аналіз масової практики навчання правознавства показав, що за об’єктивних причин (обмежена
кількість навчальних годин на вивчення предмета, недостатній рівень професійної підготовки
вчителів історії, які переважно викладають предмет тощо) більшість педагогів концентрують увагу
переважно на формуванні когнітивної складової правосвідомості учнів.
Анкетне опитування 105 учителів історії та правознавства під час підвищення кваліфікації в
Луганському та Житомирському регіональних інститутах післядипломної педагогічної освіти
показало, що навчальні книги та переважна практика навчання спрямовані на формування в учнів
правових знань та, частково, правових навичок і вмінь. Емоційні ставлення, ціннісні орієнтації
практично "випали" зі змісту навчальної роботи.
Вивчення ціннісних орієнтацій 143 дев’ятикласників за адаптованою методикою М. Рокича
показало низький рейтинг правових цінностей в особистісній ієрархії цінностей учнів. Результат
опитування виявив, що серед найменш значущих для випускників шкіл ціннісних орієнтацій
знаходяться орієнтації на правові цінності.
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Оскільки методика М. Рокича не виявляє рівні сформованості ціннісних орієнтацій, нами була
розроблена та запропонована авторська методика для зазначеної роботи. Її основу склав
опитувальник, сформований з урахуванням ціннісного змісту десяти навчальних тем з основ
правознавства за програмою І. У сенка, В. Корецького, О..Наровлянського.
Ми виходили з того, що ціннісні орієнтації у своїй структурі мають когнітивну, емотивну та
поведінкову складову [1: 23]. У навчальній діяльності когнітивна складова ціннісних орієнтацій
виявляється в здатності учня сформулювати зміст ціннісного поняття та порівнювати його з іншими
поняттями ціннісного ряду. Емотивна складова ціннісних орієнтацій виявляється в здатності учня
оцінювати феномени ціннісного ряду, виявляючи власне ставлення до них. Поведінкова складова
виявляється в здатності учня висловити власну позицію в ситуаціях вибору, які наявні не лише в
житті, а й у навчальній діяльності.
Виходячи із зазначених засад, формуючи зміст опитувальника, ми взяли за основу три ключові
дієслова, у яких опредметнюються ціннісні орієнтації учня: "формулює", "оцінює", "висловлює".
Для кожної з десяти обраних навчальних тем, ми визначили:
- ключову соціально-правову ціннісну орієнтацію;
- предметну правову ціннісну орієнтацію.
Відповідно до цих орієнтацій ми виокремили зміст того, що учень після вивчення теми повинен
уміти сформулювати, оцінити, висловити.
Кваліметрично за нашим опитувальником (67 питань) загальна максимальна сума балів, яку міг
набрати учень під час опитування складала 840 балів включно.
Анкетування ми провели на наприкінці навчального 2006-2007 рр. серед учнів 9-х класів шкіл
Луганської області. В опитуванні брали участь 288 дітей.
Аналіз результатів опитування показав, що учні (81% опитаних) у межах "традиційної" практики
навчання знаходяться переважно на низькому і середньому рівнях сформованості ціннісних
орієнтацій.
Теоретичний аналіз проблем формування соціально-правових ціннісних орієнтацій учнів на
шкільних уроках правознавства та результати констатувального етапу експерименту, здійсненого за
методикою М. Рокича та за авторською методикою, довели необхідність розробки нової моделі
формування ціннісних орієнтацій учнів у процесі навчання правознавства. Ця необхідність базується
на статистично аргументованому висновку про низьку ефективність поширеної практики навчання
правознавства в контексті ціннісної освіти.
Методична модель формування ціннісних орієнтацій учнів повинна базуватися на вимогах
Державного стандарту освіти та навчальних програм, тобто відповідати соціальному замовленню на
якість освіти.
Технологічно модель має включати в себе вимоги до реалізації ціннісного підходу в навчанні
правознавства, шляхи досягнення методичних умов процесу формування ціннісних орієнтацій учнів
та очікувані результати навчального процесу.
Педагогічними умовами формування ціннісних орієнтацій учнів нами визначені:
- структурування навчального матеріалу навколо тих домінантних правових проблем,
інформація про які емоційно сприймається учнями;
- включення школярів у творчу діяльність, засновану на активному сприйнятті правової
інформації;
- результати навчання спрямовані на формування ціннісних орієнтацій на правові цінності,
що виокремлені нами в попередньому підрозділі дисертації;
- застосування активних та інтерактивних методів навчання, спрямованих на актуалізацію
особистісного змісту правових феноменів.
Зважаючи на те, що проявами у вольовій та поведінковій сферах правової свідомості є мотиви,
позиції, орієнтації, установки, що мають масовий характер, здійснюючи формування соціальноправових ціннісних орієнтацій ми одночасно позитивно впливаємо на сферу правової свідомості
особи.
Змістовою основою нової методики стали 10 уроків з правознавства для 9-го класу, оптимальні
для формування ціннісних орієнтацій з точки зору змісту навчального матеріалу.
Беззаперечним є твердження, що формування в учнів ставлень і ціннісних орієнтацій може
здійснюватися ефективно за умов застосування інтерактивних навчальних технологій.
Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроку. Як правило,
структура інтерактивного уроку складається з трьох основних частин: вступної, завданням якої є
мотивація навчальної діяльності учнів, актуалізація опорних знань і уявлень учнів та оголошення,
представлення теми й очікуваних навчальних результатів; основної, що передбачає опанування
учнями нового змісту; підсумкової, коли засвоєне систематизується й узагальнюється, відбувається
рефлексія процесу навчання й оцінювання результатів уроку [2: 31-32].
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У вступній частині вчитель має зосередити увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до
обговорюваної теми. Засобами навчання можуть бути запитання, цитата, коротка історія, невеличке
завдання, рухлива гра тощо. Етап не має перевищувати 5% часу заняття. Потім педагог оголошує та
представляє тему та очікувані результати уроку з метою забезпечення розуміння учнями змісту їхньої
діяльності, чого вони мають досягти в ході уроку й чого від них очікує учитель. Іноді доцільно
залучати до визначення очікуваних результатів усіх учасників заняття.
Основна частина передбачає повідомлення учням достатньо інформації, щоб на її основі
виконувати практичні завдання. Це може бути опрацювання тексту посібника, мінілекція, читання
розданого матеріалу, перевірка домашнього завдання. Для заощадження часу на уроці та
максимального ефекту від нього можна подавати інформацію в письмовому вигляді для попереднього
(вдома) ознайомлення. Наприклад, окремі уроки побудовані таким чином, що в книжці для учнів є
інформація, яку слід прочитати до уроку. Її вистачить для виконання завдань. На самому уроці
вчитель може ще раз звернути на неї увагу, особливо на практичні поради, якщо треба –
прокоментуватитерміни або організувати невеличке опитування (приблизно 10% часу заняття).
Центральною частиною заняття є інтерактивна вправа. Її мета – практичне засвоєння матеріалу,
досягнення поставлених завдань уроку. Послідовність проведення цієї частини уроку така:
інструктування – вчитель повідомляє учням мету вправи, правила, послідовність дій і
кількість часу на виконання завдань; запитує, чи все зрозуміло учасникам;
розподіл на групи і / або розподіл ролей;
виконання завдання, коли вчитель виступає як організатор, як помічник, як ведучий дискусії,
намагаючись забезпечити учасникам максимум можливостей для самостійної роботи і навчання у
співпраці;
представлення групами, окремими учнями результатів виконання вправи;
загальне обговорення результатів.
Інтерактивна частина зазвичай триває близько 60% часу заняття.
Підсумкова частина уроку має за мету рефлексію, усвідомлення того, що було зроблено на уроці:
чи досягнуто поставленої мети, як можна застосувати набуті під час уроку знання в майбутньому.
Підведення підсумків бажано проводити у формі запитань: що нового дізналися, які навички здобули,
як це може знадобитися в житті. Крім того, можна ставити запитання щодо проведення самого уроку:
що було найвдалішим, що ще сподобалося, що бажано змінити в майбутньому. Важливо, щоб учні
(учасники) змогли самостійно сформулювати відповіді на всі ці запитання. Для оцінювання
результатів варто залишати до 20% часу уроку.
На такій основі нами була розроблена експериментальна методика, яка передбачала в кожному з
10-ти уроків курсу "Основ правознавства" (за програмою І. У сенка, В. Корецького,
О..Наровлянського) виокремлення ціннісних орієнтацій, не виходячи за межі навчальних програм і
Державного стандарту освіти.
Запропоновані нами методичні розробки уроків у контексті експериментального навчання на
формувальному етапі педагогічного експерименту були впроваджені в навчальний процес шести шкіл
Луганської області.
При організації експериментального навчання ми відбирали вчителів з високим рівнем
професійної компетентності, забезпечили педагогів методичними матеріалами для організації
навчальної роботи, враховували демократичність атмосфери в навчальному середовищі школи.
У процесі навчання правознавства вчителями здійснювалося:
систематичне поурочне планування визначених очікуваних результатів формування
компонентів ціннісних орієнтацій та контроль їх досягнення;
відбір навчального матеріалу з максимальним ціннісним змістом;
цілеспрямоване й систематичне застосування інтерактивних технологій навчання.
Формувальний етап експерименту підтвердив наше припущення, що когнітивний, емотивний та
поведінковий компоненти ціннісних орієнтацій учнів необхідно формувати шляхом структурування
навчального матеріалу навколо тих домінантних правових проблем, інформація про які емоційно
сприймається учнями; шляхом включення школярів у творчу діяльність, засновану на активному
сприйнятті правової інформації. Результати навчання повинні бути спрямовані на формування
ціннісних орієнтацій на правові цінності, виокремлені нами. Технологічною основою навчання є
застосування активних та інтерактивних технологій навчання, спрямованих на актуалізацію
особистісного змісту правових феноменів.
Обираючи навчальні заклади та формуючи необхідну кількість учасників експерименту ми
виходили зі статистичних вимог до генеральної сукупності та вибіркової сукупності респондентів.
Генеральна сукупність у нашому випадку складала 16232 учні 9-х класів загальноосвітніх шкіл
Луганської області. Вибіркову сукупність ми визначили за формулою репрезентативної вибірки
С. Макеєва [3]:
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Для нашої роботи обрахування оптимальної репрезентативної вибіркової сукупності учасників
експерименту, з розрахунку обсягу генеральної сукупності в 16232 учні, буде складати 390 осіб.
Отримане число відповідає вимогам до психолого-педагогічних досліджень, де 300–500
спостережень є безперечно, достатніми для ґрунтовних висновків.
Ми прийняли допустимою можливість помилитися в наших висновках не більше ніж у п’яти
випадках зі ста, працюючи з результатами навчальної діяльності учнів. Тобто статистична похибка за
таблицею великих чисел у ході наших спостережень, порівняно з теоретичними допущеннями, не
повинна перевищувати 0,05 як у додатну, так і у від’ємну сторону.
За зразок дослідження ми взяли технологічну модель педагогічного експерименту, яка передбачає
експериментальну роботу в умовах паралелей класів, де один учитель має змогу працювати
одночасно й в експериментальному і контрольному класах. Такий підхід дає можливість уважати
контрольні та експериментальні класи статистично однорідними, оскільки зникає похибка, пов’язана
з тим, що в зазначених класах можуть працювати різні вчителі, які мають різний рівень професійної
компетентності, особистісні якості тощо.
Робота одного вчителя в паралелі класів нівелює вплив на результати дослідження суб’єктивного
фактора. Саме тому в кожній з 6-ти шкіл ми вибрали 6 паралелей з 12 класів, у яких навчалося 404
учні. У кожній школі ми визначили експериментальний та контрольний клас.
У контрольних класах навчання основ правознавства здійснювалося за звичною, переважно
"знаннєвою", методикою, а в експериментальних класах – навчання проходило за авторською
методикою на основі розроблених нами уроків.
Алгоритм дослідницьких дій в умовах нашого експерименту полягав у наступному:
1.
На підставі порівняння встановити співпадіння (та підтвердити їх статистично) початкового
стану експериментальних та контрольних класів.
2.
Здійснити експериментально-методичний вплив на експериментальну групу.
3.
На підставі порівняння встановити відмінність (та підтвердити її статистично) кінцевого
стану експериментальних та контрольних класів.
4.
На підставі порівняння встановити відмінності (та підтвердити їх статистично) у
початковомуі кінцевому станах (динаміці) експериментальних класів.
5.
На підставі порівняння встановити співпадіння чи несуттєві відмінності (та підтвердити їх
статистично) у початковомуі кінцевому станах (динаміці) контрольних класів.
Питання та завдання нашого опитувальника, якими вимірювалися зміни у рівнях сформованості
ціннісних орієнтацій учнів, ми формулювали таким чином, щоб максимально виключити специфічну
правову проблематику, з якою учні 9-х класів на початку вивчення предмета ще не знайомі. Але,
повністю виключити цю проблематику ми вважали недоцільним. Саме тому, обираючи паралелі
класів для проведення експерименту, основною вимогою ми визначили вивчення учнями у 8-му класі
курсу "Практичного права", який заклав теоретичні основи у правову свідомість учнів.
Дієвість запропонованої методики, апробованої в 6-ти експериментальних класах шкіл Луганської
області, отримала статистичне підтвердження.
Так, значно зросла кількість учнів з високим рівнем сформованості ціннісних орієнтацій в
експериментальних класах після завершення (16% – 32 учнів на загальну кількість 202 учня)
експерименту порівняно зі станом на початку експерименту (8,8% – 18 учнів на загальну кількість 203
учня).
Після завершення експерименту в експериментальних класах зменшилася кількість учнів з
низьким рівнем сформованості ціннісних орієнтацій (22% – 44 учня на загальну кількість 202 учня)
порівняно зі станом на початку експерименту (29,5% – 60 учнів на загальну кількість 203 учня).
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що методична модель
формування ціннісних орієнтацій учнів на уроках правознавства може бути впроваджена в практику
роботи вчителів правознавства загальноосвітніх шкіл та шкіл нового типу.
Запропоновані нами методичні рекомендації можуть бути використані в професійній підготовці
педагогів та в закладах післядипломної освіти вчителів суспільних дисциплін у межах навчального
модуля "Методика викладання правознавства в загальноосвітніх школах".
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Матеріал надійшов до редакції 13.01. 2008 р.
Матвиенко И.О. Методическая модель формирования ценностных ориентаций
девятиклассников на школьных уроках правоведения.
В статье обоснована авторская методическая модель формирования ценностных ориентаций
девятиклассников на школьных уроках правоведения. Проанализированы результаты
констатирующего и формирующего этапов педагогического эксперимента по внедрению этой
модели в практику образовательной работы общеобразовательных школ Луганской области.
Matvienko I.O. Methodical Model of Formation of V aluable Orientations of Ninth-form Boys at School
Lessons of Jurisprudence.
In article the author's methodical model of ninth-form boys valuable orientations formation at school lessons
of jurisprudence is proved. Results ascertaining of pedagogical experiment forming stages on introduction of
this model in practice of educational work of comprehensive schools of Lugansk region are analysed.
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МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Стаття присвячена методичній компетентності як педагогічній проблемі на сучасному етапі
розвитку освіти. З'ясовується ступінь дослідження даного питання у вітчизняних і закордонних
наукових колах, аналізуються різноманітні підходи до визначення методичної компетентності та на
їх основі конкретизується структура даного поняття у професійній підготовці вчителів
гуманітарного профілю.
Нове століття визначає нові напрями в організації освітнього процесу. Вважається, що "докорінні
зміни в соціально-економічному, духовному розвитку держави потребують підготовки вчителя нової
генерації", що у свою чергу "вимагає визначення концептуальних довгострокових стратегій щодо
подальшого вдосконалення та розвитку педагогічної освіти" [1]. Також з часу приєднання України до
Болонської декларації вітчизняна вища освіта потребує перегляду й уточнення пріоритетних напрямів
свого розвитку.
Не секрет, що стратегічні засади реформування освіти в Україні – "відродження і розбудова
національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української
держави, формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров'я,
забезпечення пріоритетності розвитку людини, відтворення й трансляції культури і духовності в усій
різноманітності вітчизняних та світових зразків", які окреслені в державній національній програмі
"Освіта" ("Україна ХХІ століття"), залишаються актуальними і сьогодні [2].
На своїй доповіді в Києві 21 березня 2008 року Міністр освіти і науки визначив поняття освіти і
науки як стратегічний резерв "розвитку держави, суспільства, економіки" та багатовимірне поле
"нашої інтеграції у світову спільноту" [3]. Для реалізації цих задумів необхідно провести глибинні
реформи у вищій освіті України, результатом яких має стати оновлення змісту педагогічної освіти
заради збереження та примноження духовної культуринашого народу.
Як відомо, сучасний етап розвитку вищої педагогічної освіти характеризується переходом на
систему, одним з основних завдань якої є підготовка компетентного педагога. Поряд із традиційним,
так званим "ЗУНівським", підходом все більшого поширення набуває компетентнісний підхід. Слід
підкреслити, що ці підходи не протистоять одне одному, а взаємодоповнюються. Компетентнісний
підхід, зокрема, наповнює традиційне навчання особистісно-орієнтованим, практично-спрямованим,
гуманістичним змістом.
Особливості компетентнісного підходу розкриваються в ряді вітчизняних і зарубіжних
досліджень. У сучасній теорії і практиці вищої педагогічної освіти накопичено значний досвід, який
охоплює багато аспектів професійно-педагогічної підготовки студентів гуманітарних спеціальностей.
Аналіз наукових доробків з цього питання свідчить про те, що сьогодні існує вже значна кількість
праць, присвячених проблематиці професійної підготовки вчителя, зокрема підходам до
обґрунтування теоретичних основ удосконалення професійної підготовки (О. Абдулліна, В. Гусєв,
М. Нікандров, І. Новик, К. Платонов, І. Тесленко та ін.), упровадженню компетентнісного підходу до
змісту професійної діяльності (В. Бондар, І. Зимня, О. Овчарук, О. Садівник, А. Хуторський та ін.),
питанням формування та розвитку професійної (С. Багадирова, Є. Бондаревська, Т. Власова, Г. Голуб,
Т. Орджи, Д. Старк та ін.) та професійно-методичної компетентності спеціаліста (Н. Бібік, О. Бігич,
Л. Ващенко, Н. Кузьміна, О. Локшина, А. Маркова, Л. Паращенко, О. Пометун, Л. Таланова,
Н. Язикова та ін.). Існує ряд досліджень, які висвітлюють окремі аспекти проблеми: методологічну
компетентність та методологічну культуру (Т. Алексєєва, П. Баранов, Р. Богданова, А. Кочетов,
С. Кульневич, О. Лебедєв); методичне мислення (О. Гончарук, Н. Кузовлева, Ю. Кулюткін,
Г. Сухобська); методичну рефлексію (О. Анісімов, Н. Посталюк), але вони не зосереджують увагу на
місці методичної компетентності у професійній підготовці майбутніх учителів гуманітарного
профілю. Крім того, у зв’язку зі змінами характеру запитів на освітні послуги та ростом навчальних
закладів гуманітарного профілю, ми вважаємо, що компетентнісний підхід до організації професійної
підготовки вчителів-гуманітаріїв потребує перегляду її результатів через призму методичної
компетентності.
Серед основних завдань розвитку педагогічної освіти, слід виділити "приведення змісту
фундаментальної, психолого-педагогічної, методичної, інформаційно-технологічної, практичної та
соціально-гуманітарної підготовки педагогічних і науково-педагогічних працівників до вимог
інформаційно-технологічного суспільства та змін, що відбуваються в соціально-економічній,
духовній та гуманітарній сфері" [3]. Саме дослідження особливостей методичної підготовки
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майбутніх учителів гуманітарного профілю є метою даної статті. Для цього ми проаналізували
підходи до визначення поняття "методична компетентність" (МК), які використовуються у наукових
колах, і на їх основі спробували конкретизуватизміст МК як педагогічної проблеми, а також розкрити
її сутність у ході професійної підготовки вчителів-гуманітаріїв.
Для уточнення сутності поняття "методична компетентність" ми, насамперед, опрацювали ряд
словників, розтлумачуючипоняття "методичний" та "компетентність" або "компетентний" окремо.
Отож, "методичний" – це той, що: 1) стосується до методики [4: 117; 5; 6; 7; 8; 9];
2) здійснюється за певним планом; дуже послідовний, систематичний [4: 117; 10: 323; 6; 11: 261; 5;
12; 8; 9]; 3) порядний, правильний, ґрунтовний, поступовий [10: 323]; 4) належить методисту [6].
Визначення поняття "компетентність" більшість науковців ґрунтують на понятті
"компетентний" розкриваючи зміст останнього як: 1) той, що володіє фундаментальними знаннями,
є поінформованим, обізнаним, авторитетним [11: 85; 6; 12; 13; 7; 8]; 2) той, що володіє компетенцією;
є правомочним [11: 85; 6].
Відповідно до цих положень, "компетентність" у мовних словниках тлумачиться як:
1) поінформованість, обізнаність, авторитетність [6; 5; 12; 8]; 2) повноправність [10: 143].
Термін "компетентність" використовуєтьсятакож у бізнесі та має значення "відповідний" [14].
Як видно із наведених вище характеристик, єдності у визначеннях складових компонентів поняття
"методична компетентність" у наукових колах не існує. Саме тому дана проблема потребує
подальшого, ретельнішого дослідження. З метою конкретизації змісту МК і враховуючи
неоднорідність її трактувань, ми скористались контент-аналізом визначень даного поняття як
основним методом дослідження.
Відповідно до вимог, які висуваються до проведення контент-аналізу, спочатку було визначено
його тему, завдання та гіпотезу. Після цього було складено вибірку. Темою нашого контент аналізу є
власне термін "методична компетентність". Завданням було сформулювати обґрунтоване визначення
методичної компетентності. Перед проведенням контент-аналізу ми висунули наступну гіпотезу:
методична компетентність – це система предметно-педагогічних і психологічних знань та вміння
використовуватиїх у процесі викладання певних дисциплін. Вибірку в нашому дослідженні становить
40 визначень поняття "методична компетентність" різних вітчизняних і зарубіжних авторів.
Нашим наступним кроком було визначити одиниці аналізу, контекстуальні одиниці та одиниці
підрахунку [15]. В якості категорій аналізу було використано ряд простих запитань, відповіді на які
добирались із вибірки визначень. Ці відповіді логічно складали смислові єдності, що дало нам
можливість підрахувати в кожній із них повторювані слова або їх синоніми. Оскільки категорійні
ознаки МК зустрічалися з достатньою частотою, ми дотримувалися принципу статистичної
значущості. Крім того, нами аналізувалися текстові відрізки однорідного змістового плану, що дало
можливість використати і принцип формалізації [15]. Одиницями аналізу було обрано слово і
словосполучення. А контекстуальними одиницями – речення. Одиницями підрахунку виступили
частота повторів слів та синонімічних словосполучень.
Ретельно опрацювавши отримані дані, ми підрахували результати контент-аналізу та виробили
ймовірне визначення МК. Нижче наведені лише ті одиниці аналізу, що повторювались найчастіше.
Отже, переважна більшість авторів (75%) вважають, що МК поєднує систему знань в області
педагогіки, психології, спеціальних наук, методики та професійно-методичних умінь
(М. Абдуразаков, Т. Гущина, Т. Залєзная, І. Зимня., О. Зубков, Т. Кобильник, І. Ковальова,
О. Лєбєдєва, В. Моторіна, М. Рагуліна, О. Рогуліна, Т. Руденко та ін.). Значно менша частина
науковців (12,5%) визначають МК уміння вирішувати педагогічну ситуацію, яка пов’язана з
результативним викладом навчального матеріалу (Е. Аринханова, Х. Кнауф, Ю. Савінков). Незначна
кількість дослідників (7,5%) вважає, що МК – це здатність до сприйняття та інтерпретації інформації,
високий рівень розвитку критичного мислення (Л. Вікторова, І. Дигіна). Решта підходів до
визначення представлені поодинокими авторами, які під МК розуміють обране педагогом підґрунтя, з
позицій якого відбувається організація виховного процесу (Є. Тітова, 1998); наявність уміння
використовувати свої технологічні компетенції для розробки навчальних програм, які мають на меті
системне та ефективне використання інформаційно-комп’ютерних технологій у навчальному процесі
(П. Гращенко, 2005); володіння професійним інструментарієм (М. Дідик) і предметними та
методичними компетентностями (С. Литвинова); обізнаність з потенціалом інформаційнокомп’ютерних технологій з точки зору вдосконалення методики викладання (А. Кравцова) та ін.
Проаналізувавши всі визначення, які використовуються в педагогічних наукових колах, ми
зробили спробу окреслити зміст поняття "методична компетентність" як систему наукових,
психологічних, педагогічних і предметних знань та професійно-методичних умінь, які
базуються на знаннях дидактичних методів, принципів і прийомів та сприяють формуванню
всіх компонентів професійної компетентності.
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Дане визначення є робочим, але ми вважаємо, що воно охоплює всі компоненти МК і тому може
бути використаним у подальшому дослідженні професійної підготовки майбутнього вчителя
гуманітарного профілю, оскільки розкриває зміст МК з урахуванням особливостей викладання
дисциплін даного профілю.
Зупинимося детальніше на особливостях формування МК у вчителів-гуманітаріїв.
Як відомо, отримання освіти є двостороннім процесом. З одного боку, це оволодіння певною
системою знань, умінь, навичок, способів діяльності, а також формування різних видів
компетентностей (професійної, комунікативної, предметної, загальнокультурної, стратегічної,
соціокультурної та ін.). При цьому формується і певний тип мислення та набувається певний тип
досвіду (у нашому випадку мова йде про методичне мислення і методичний досвід). З іншого боку,
освіта є процесом формування особистості як суб’єкта суспільної діяльності та соціальних відносин.
Крім того, Україна є учасником всесвітнього процесу, який вимагає від освіти гуманістичної
переорієнтації на всебічний розвиток особистості. Не секрет, що специфіка гуманітарних дисциплін
виражається в їх глибшому проникненні в особистісні основи соціальної поведінки людини. Отож,
саме вчителі циклу гуманітарних дисциплін для своїх учнів є важливими провідниками не лише у
безмежному світі знань, а й у невичерпному багатстві та розмаїтті культурнихреалій. Учителі історії,
наприклад, подають учням ретроспективу важливих подій, порівнюючи їх із сьогоденням; учителімовники подають лінгвістичний матеріал, доповнюючи його актуальними прикладами з різних сторін
життя рідної країни та країн, мови яких вивчаються і т. д.
Ефективна передача набутих предметних знань, на нашу думку, безпосередньо залежить від рівня
сформованості в учителів-гуманітаріїв МК як невід’ємної складової їх професійної підготовки.
Освітяни здобувають методичну освіту на заняттях у ВНЗ, а також у процесі практичної діяльності.
Метою такої освіти студентів гуманітарних спеціальностей є інтелектуальний розвиток майбутніх
педагогів, розвиток основних прийомів мислення, формування пізнавальних здібностей і
дослідницьких умінь студентів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін; формування навичок
практичної діяльності в гуманітарній сфері; розвиток методичного мислення та здатність і готовність
до реалізації педагогічного процесу відповідно до сучасних соціальних вимог.
У слід за О. Бігич, ми виділяємо наступні основні складові системи методичної освіти:
·
методична культура, що включає в себе предметні та методичні ЗУН, а також прагнення
майбутніх учителів гуманітарного профілю викладати дані дисципліни;
·
методична майстерність, що ґрунтується на знаннях з психології, педагогіки та інших
професійно орієнтованих навчальних дисциплін;
·
методична діяльність, що моделюється у процесі функціональності системи методичної
освіти вчителів гуманітарного профілю [16].
Крім цих компонентів, важливу роль у набутті методичної освіти мають також такі
характеристики, як мобільність знань (постійне відновлення знань для успішного рішення завдань у
потрібний момент за певних умов), гнучкість методу (адаптування того або іншого методу до різних
педагогічних ситуацій), критичність мислення (нестандартне, творче мислення) та відповідальність за
власні дії у ході всебічного розвитку особистостей своїх учнів.
Паралельний розвиток усіх зазначених компонентів методичної освіти сприятиме поетапному
формуванню в учителів гуманітарного профілю методичної компетентності, від чого напряму
залежить професійна успішність педагогів. У ході методичної освіти студенти гуманітарних
спеціальностей набувають сукупність усвідомлених професійних ЗУН, які дозволяють спеціалісту
даного профілю, ефективно використовуючи педагогічне управління, найповніше реалізувати себе у
різних видах викладацької діяльності.
Безумовно, процес реформування, гуманізації та гуманітаризації вищої педагогічної освіти ще
триває, і ефективність цих змін буде очевидна лише за умов здатності освіти і науки "відповісти на всі
виклики економічного та суспільного розвитку України" [3]. Але вже сьогодні можна визначити
основну мету професійної освіти – підготовка кваліфікованого педагога відповідного рівня та профілю
(гуманітарного), конкурентоспроможногона ринку праці, компетентного, відповідального, здатного до
ефективного викладання відповідних дисциплін на рівні світових стандартів (тобто володіючого
методичною компетентністю), а також готового до постійного професійного вдосконалення.
Відповідно до зазначеної мети, перспективи подальших наукових досліджень ми вбачаємо в розробці
моделі формування методичної компетентності в майбутніх учителів гуманітарного профілю та
поетапній перевірці ефективності її використання.
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Матеріал надійшов до редакції 12.09. 2008 р.
Мормуль А.М. Методическая компетентность будущих учителей
гуманитарного профиля как педагогическая проблема.
Статья посвящена методической компетентности как педагогической проблеме на нынешнем
этапе развития образования. Выясняется степень исследования данного вопроса в отечественных и
зарубежных научных кругах, анализируются различные подходы к определению методической
компетентности и на их основе конкретизируется структура данного понятия в профессиональной
подготовке учителей гуманитарного профиля.
Mormul A.M. Methodological Competence of the Future Teachers of the Humanities
as a Pedagogical Problem.
The article is dedicated to the methodological competence as a pedagogical problem at the contemporary
stage of the education development. The light is shed on the research level of this issue in the native and
foreign scientific circles. The author analyzes various approaches to the methodological competence
definition and specifies on their basis the structure of this notion in the teachers’ of the humanities
professional preparation.
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
У статті аналізується самостійна робота студентів у контексті особистісно-орієнтованого
навчання. Особистісно-орієнтований підхід в організації самостійної роботи дозволяє враховувати
індивідуально-психологічні особливості студентів, сприяє підвищенню ефективності самостійної
роботи, формуванню відповідальності та самостійності студентів.
Прагнення України інтегруватися в європейську спільноту, зокрема приєднання до Болонського
процесу, вимагають модернізації вищої освіти нашої країни. Трансформація системи національної
освіти України до європейського соціально-культурногопростору потребує активних пошуків нових
педагогічних технологій професійної підготовки майбутнього спеціаліста, зорієнтованих на розвиток
його самостійності та пізнавальної активності. Процес реформування вищої освіти вимагає
переосмислення організації навчального процесу, зокрема переорієнтацію його з лекційноінформативних на індивідуально-орієнтовані форми та суттєве збільшення часу на самостійну роботу
студентів. Тому актуальною є проблема організації самостійної роботи студентів в умовах
особистісно-орієнтованого навчання.
Метою цієї статті є аналіз самостійної роботи студентів у контексті особистісно-орієнтованого
навчання.
Самостійну роботу ми розглядаємо як спеціально організовану навчально-пізнавальну діяльність
студентів з урахуванням їх індивідуальних особливостей, спрямовану на самостійне виконання
навчальних завдань та формування самостійності, активності та творчих здібностей особистості.
Особистісно-орієнтоване навчання, яке в рамках модернізації освіти впроваджується у ВНЗ України,
впливає на організацію самостійної роботи студентів.
Особистісно-орієнтоване навчання передбачає реалізацію в навчальному процесі особистісного
підходу, який у педагогіці визначається так: "Особистісний підхід – орієнтація на особистість як ціль,
суб’єкт, результат і головний критерій його ефективності. Він вимагає визнання унікальності
особистості, її інтелектуальної і моральної свободи, права на повагу. Він передбачає опору в освіті на
природній процес саморозвитку задатків і творчого потенціалу особистості, створення для цього
умов" [1].
Упровадження особистісно-орієнтованого навчання веде до зміни підходів в організації
самостійної роботи студентів, про що йдеться в дослідженнях В.В. Луценко, М.І. Сичової,
М.Г. Чобітька, О.М. Якубовської та ін.
Дослідники виходять з того, що головний ціннісний орієнтир у навчальному процесі ВНЗ за умов
особистісно орієнтованого навчання – особистість студента, її конкретні позитивні зміни в процесі
напруженої індивідуальної діяльності з розвитку і формування власного інтелектуально-творчого,
соціально-морального, духовно-естетичного і фізичного потенціалу [2: 55]. Вихідним моментом при
організації СРС за умов особистісно-орієнтованого навчання є визнання студента суб’єктом
освітнього процесу, реальним і повноправним господарем учіння, побуту, суспільного життя та
майбутньої професійної діяльності. При організації СРС за умов особистісно-орієнтованого навчання
діяльність ВНЗ спрямовується на стимулювання і підтримання процесу самореалізації кожним
студентомсебе як особистості.
У цьому процесі ключовим, на нашу думку, є перехід від суб’єкт-об’єктних відносин між
викладачами та студентами, що мали місце при традиційному навчанні, до суб’єкт-суб’єктних
відносин між ними при особистісно-орієнтованому навчанні. Викладачам, особливо похилого віку,
притаманна певна консервативність у поглядах на навчальний процес, зокрема у виборі методів
навчання, у побудові стосунків між наставниками і студентами тощо. За традиційного навчання
діяльність викладачів була спрямована в основному на передачу майбутньому спеціалісту необхідних
знань, умінь і навичок. При цьому домінували інформаційні види навчальної діяльності, пов’язані з
механічною передачею та засвоєнням знань. Предметом уваги викладача були перш за все
навчальний матеріал і способи дії з ним. Роль творця віддавалась викладачеві, а не студенту.
Викладач проектував, планував, здійснював навчальний процес, а студент був об’єктом навчання.
Особистісно-орієнтоване навчання покликане змінити стратегічні цілі освіти, тепер викладач має
формувати особистість, здатну самостійно здобувати знання. Повинен відбутися перехід до суб’єктсуб’єктних відносини між викладачем і студентом, що передбачають співробітництво викладача і
студента в навчанні. Центром уваги в навчальному процесі має бути не задача, не способи її
розв’язання, а студент, його особистість.
© Орел Л.О., 2009
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Зрозуміло, що викладачам при переході на суб’єкт-суб’єктні відносини треба "перебудуватися" і в
психологічному, і у функціональному, і в методичному плані.
За умов особистісно-орієнтованого навчання змінюються функції викладача та форми його
діяльності в організації самостійної роботи студентів: він повинен забезпечити якісні методичні
розробки з свого предмету, підготовку і перевірку диференційованих самостійних завдань,
індивідуальне консультування, розробку індивідуальних стратегій навчання кожного студента тощо.
Особистісно-орієнтований підхід при організації самостійної роботи передбачає виявлення і
врахування індивідуальних психологічних особливостей студента, його здібностей і схильностей, що
забезпечує індивідуалізацію фахового навчання і виховання, формування творчої індивідуальності.
Певні труднощі при переході до суб’єкт-суб’єктних відносин відчувають не тільки викладачі, але
й студенти, адже вони потрапили до ВНЗ зі шкіл, де досі мають місце суб’єкт-об’єктні відносини між
учителями та учнями, тому відчути себе суб’єктом навчального процесу випускнику школи важко.
Позбавлені надмірної вчительської опіки, першокурсники потрапляють у ситуацію, коли треба самим
за себе вирішувати і відповідати, до чого вони не завжди готові. Тому студента-першокурсника треба
виховувати як суб’єкта навчального процесу, цілеспрямовано формуючи в нього навички
самостійності в навчанні, у побуті, в організації власного життя. Тоді з часом у студента сформуються
навички самоуправління власною діяльністю (саморегуляція, самоорганізація та самоконтроль).
Як бачимо, реалізація особистісно-орієнтованого підходу при організації самостійної роботи
студентів передбачає відповідну готовність як студентів, так і викладачів працювати в нових умовах.
Організація самостійної роботи за умов особистісно-орієнтованого навчання передбачає пріоритет
індивідуальності, самоцінності, самобутності студента як активного носія суб’єктного досвіду. За цих
умов самостійна робота направлена не тільки на розширення обсягу знань, узагальнення предметного
змісту, але й на постійне перетворення набутого суб’єктного досвіду кожного студента.
О.М. Якубовська, розглядаючи самостійну роботу в контексті особистісно-орієнтованого
навчання, визначила дидактичні вимоги, яким повинна відповідати особистісно-орієнтована
самостійна робота:
навчальний матеріал повинен передбачати виявлення змісту суб’єктного досвіду
студента, включаючи досвід його попереднього навчання;
самостійна робота по засвоєнню знань має бути направлена не тільки на розширення їх
обсягу, узагальнення предметного змісту, але й на постійне перетворення набутого суб’єктного
досвіду кожного студента;
у процесі самостійної роботи необхідне постійне узгодження суб’єктного досвіду
студентів з науковим змістом здобутих знань;
необхідне активне стимулювання студентів до самостійної освітньої діяльності, зміст і
форми якої повинні забезпечувати йому можливість самоосвіти, саморозвитку, самовираження в
ході оволодіння знаннями;
конструювання навчального матеріалу, який дає змогу студентові вибирати його зміст,
вид та форму при самостійному виконанні завдань тощо;
виявлення та оцінка способів навчальної роботи, якими користується студент
самостійно, продуктивно;
забезпечення контролю та оцінки не тільки результату, а й головним чином процесу
самоосвіти студента; самостійна робота забезпечує рефлексію, оцінку учіння як суб’єктної
діяльності студента [3: 211-212].
Дотримання зазначених дидактичних вимог підвищить ефективність самостійної роботи
студентів, дозволить врахувати їх індивідуальні особливості.
Реалізації особистісно-орієнтованого підходу при організації самостійної роботи мають сприяти
впровадження кредитно-модульної технології навчання, рейтингова система контролю знань,
індивідуалізація та диференціація навчання.
Кредитно-модульна система навчання змінює характер навчального процесу, навчальний матеріал
поділяється на модулі, в межах кожного з них планується певна самостійна робота студентів, що
вносить чіткість і передбачуваність в її організацію, забезпечує плановість проведення самостійних
робіт і своєчасність надання завдань до них, чіткість їх формулювань, наявність рекомендацій до їх
виконання, дозволяє реалізувати особистісно-орієнтований підхід, адже студенти завчасно
повідомляються про всі види самостійних робіт і критерії їх оцінювання в межах кожного модуля, що
дозволяє їм, виходячи з власних можливостей, спланувати свою самостійну роботу, обрати рівень її
складності та передбачити її результат. Рейтингова система контролю знань теж сприяє втіленню
особистісно-орієнтованого підходу, бо систематично доводить до відома кожного студента його
рівень успішності, активізує його навчально-пізнавальну діяльність, створює додаткову мотивацію
цієї діяльності, дозволяє свідомо, а не стихійно, і завчасно, а не перед допуском до сесії, корегувати
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оцінку, здійснювати самоконтроль за результатами навчання, підвищує самодисципліну студента,
формує його самостійність і відповідальність.
Функції викладача при організації самостійної роботи сьогодні змінюються – він стає
координатором і консультантом. Викладач, враховуючи вимоги кредитно-модульної системи, поновому планує власну діяльність щодо опосередкованого керування самостійною роботою студентів,
та здійснює це керівництво, зокрема, планує самостійну роботу студентів, створює методичне
забезпечення її до кожного модуля, пояснює нові навчальні вимоги, мотивує самостійну роботу,
розвиває пізнавальний інтерес студентів, здійснює контроль за самостійною роботою студентів.
За умови, що викладач є консультантом, студент повинен самостійно ставити перед собою
навчальне завдання, планувати власну роботу, організовувати її, здійснювати самоконтроль за
виконанням. Нині викладачі і студенти лише звикають до таких змін у розподілі функцій.
Допоможуть становленню цього процесу висока методична підготовка викладача та введення
тьюторських занять, які дозволять кожному студенту вчасно отримати індивідуальну консультацію у
тьютора, здійснити корекцію знань з проблемних питань, сприятимуть формуванню правильної
самооцінки студента.
Запровадження зазначених вище інноваційних технологій сприяє тому, що навчальний процес усе
частіше набуває індивідуальних, індивідуально-групових або групових форм, що безпосередньо
відображається й на самостійній роботі студентів.
Серед індивідуальних форм самостійної роботи, крім традиційних індивідуальних завдань на
картках, добре себе зарекомендували тести, що дозволяють швидко і якісно перевірити рівень знань
кожного студента, та індивідуальні домашні контрольні роботи по кожному модулю за
індивідуальними варіантами, на виконання яких дається від двох тижнів до місяця. Такі роботи
сприяють максимальному врахуванню індивідуальних особливостей студентів (швидкість сприйняття
матеріалу, темп виконання завдань, потребу в індивідуальних консультаціях, у додатковій методичній
літературі тощо). Це дає змогу кожному студенту обрати свій темп виконання роботи, одержати в
зручний йому час консультацію(в рамках постійного графіка ), вільно користуватисяпідручником та
методичною літературою, а головне – самому обрати ступінь важкості роботи (кожен варіант містить
завдання на "задовільно", на "добре", на "відмінно"). Таким чином, якщо аудиторна контрольна
робота виконує діагностуючу і контролюючу функції, то домашня контрольна робота ще й навчаючу
(адже студент має змогу щось довчити в зручному йому темпі, детально розібратися в певному
матеріалі тощо), коригуючу (студент, поставлений у зручні для нього умови, як правило, показує
кращий результат, що підвищує його рейтинг) і виховну (студент у процесі її виконання здійснює
самоактуалізацію, саморозвиток, самоуправління і самоконтроль, що сприяє формуванню його
самостійності).
Індивідуально-групові та групові форми самостійної роботи допомагають максимально врахувати
індивідуальні особливості студентів, виявити серед них лідерів, здатних організувати роботу групи, і
людей, здатних доступно пояснити матеріал і гідно працювати в команді. Студенти з невисоким
рівнем знань вільніше себе почувають, коли їх консультуєїх колега, аніж викладач.
Перспективними напрямками оптимізації СРС в контексті особистісно-орієнтованого навчання є
диференціація і поглиблена спеціалізація змісту освіти, активізація пізнавальних інтересів студентів,
формування позитивної мотиваційної сфери самостійної роботи.
Самостійна робота як суб’єктна діяльність студента виступає особистісно-значущою діяльністю, а
тому є джерелом розвитку особистості. Використання в процесі виконання самостійної роботи
різноманітних способів самостійної діяльності конкретним студентом відображає його особистісну
орієнтацію на опрацювання навчального матеріалу, його суб’єктне надання переваги певним
способам, які характеризують особистісне розуміння найкращих шляхів виконання завдання.
Запровадження особистісно-орієнтованої технології навчання повинне допомогти у розв’язані
проблеми формування позитивного ставлення студентів до самостійної роботи, до потреби
вчитися протягом усього життя. Багато студентів здобувають вищу освіту не заради пізнання, а
з прагматичних міркувань, у них відсутні пізнавальна активність та справжній інтерес до
навчання, вони не усвідомлюють потребу в самоосвіті. Необхідно виховувати у студента
відповідальність перед самим собою, допомагати йому вибудовувати особистісну програму
діяльності на близьку і віддалену перспективу. Тому важливість реалізації особистісно-орієнтованого
підходу при організації самостійної роботи полягає ще й у тому, що стимулює студентів до
самоосвіти, самовиховання, саморозвитку та самоактуалізації [4: 59-60].
Підсумовуючи, визначимо основні, на нашу думку, умови ефективності самостійної роботи
студентів у контексті особистісно-орієнтованого навчання:
діагностика рівня знань та рівня готовності кожного студента до самостійної роботи з
певного навчального предмета та врахування результатів діагностики при плануванні
самостійної роботи, виборі її форм і методів;
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вивчення індивідуально-психологічних особливостей студентів та врахування їх в
організації самостійної роботи;
розробка індивідуальних стратегій навчання кожного сту дента;
формування у студентів позитивної професійно направленої мотивації самостійної
роботи;
формування у студентів потреби в самоосвіті, самовихованні, саморозвитку та
самоактуалізації;
наявність у кожного студента індивідуального пакету методичного забезпечення
самостійної роботи;
запровадження системи тьюторських занять тощо.
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Орел Л.А. Самостоятельная работа студентов в контексте
личностно-ориентированного обучения.
В статье анализируется самостоятельная работа студентов в контексте личностноориентированного обучения. Личностно-ориентированный подход в организации самостоятельной
работы позволяет учитывать индивидуально-психологические особенности студентов,
способствует повышению эффективности самостоятельной работы, формированию
ответственности и самостоятельности студентов.
Orel L.O. The Students’ Individual Work in the Context of Personally-Oriented Learning.
In the article the students’ individual work in the conditions of personally-oriented learning is analysed.
Personally-oriented approach in the individual work organization allows taking into consideration the
individually-psychological peculiarities of the students, favours the increasing of the individual work
effectiveness, the formation of the students’ responsibility and independence.
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ІНТЕР АКТИВНІ МЕТОДИ В РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті обґрунтовано сутність та особливості пізнавальної самостійності як ключової
компетентності початкової освіти з позицій принципу єдності змістовної та процесуальної сторін
навчання. Визначено можливості інтерактивних методів у формуванні в молодших школярів умінь
самостійної навчальної діяльності, навичок взаємодії, вироблення спільних рішень. Дано
характеристику основних методів інтерактивного навчання.
Для інноваційних тенденцій у сучасній початковій освіті в Україні характерним є перехід від
традиційної (передача учням і засвоєння ними знань, умінь і навичок) до особистісно зорієнтованої
парадигми навчання. В її основі лежить повага до особистості дитини, визнання її природного
прагнення і можливостей не тільки пізнання, а й творення людської культури, входження в
розгалужену систему соціальних відносин, потреби самореалізації. Такі вихідні методологічні позиції
суттєво впливають на нове розуміння як цілей, змісту, методів початкової освіти так і побудови
відносин учасників навчального процесу. "При цьому головне – принцип поваги до особистості
вихованця і врахування в змісті освіти його духовного потенціалу шляхом залучення до людської
культури, взятої в аспекті соціального досвіду. Суттю навчального процесу при цьому стає
цілеспрямоване перетворення соціального досвіду в досвід особистості" [1: 34-35].
У плані обґрунтування змісту початкової освіти інноваційним підходом є визначення її
результатів через основні компетентності молодшого школяра. У сучасній дидактиці ключовою
компетентністю, яка розглядається як найважливіший результат початкової освіти, визнано уміння
школярів самостійно вчитися. Як зазначає О.Я. Савченко, ця компетентність "формується на
міжпредметному змісті і передбачає посилену увагу до практичного засвоєння знань, умінь на рівні їх
самостійного застосування у різних навчальних ситуаціях. Попри всю значущість цієї проблеми, вона
не набула достатнього втілення у масовому практичному досвіді" [2: 5].
У реалізації змісту початкової освіти, який забезпечує формування ключових освітніх
компетенцій, важливим є методологічний принцип єдності змістовної і процесуальної сторін
навчання, в якому відображена позиція практики стосовно побудовизмісту освіти і його теоретичного
аналізу. Ця єдність проявляється в тому, що зміст освіти реально існує лише в процесі навчання, в
єдності з методами і формами його засвоєння. Проектуючи зміст навчального предмету або
навчального матеріалу, необхідно враховувати наявні методи, закономірності, принципи і можливості
навчання в цілому, а також визначити в програмах і підручниках не тільки зміст, але і способи
передачі школярам і засвоєння ними цієї частини змісту [1: 49].
Умови та шляхи розвитку пізнавальної самостійності в учнів початкових класів розглядаються в
працях Л.В. Занкова, Д.Б. Ельконіна, В.В. Данилова, Є.Я. Голанта, В.І. Лозової, О.Я. Савченко,
В.О. Сухомлинського, В.К. Буряка, Г.І. Щукіної та ін.
Теоретичні та практичні розробки в галузі інтерактивних методів навчанні молодших школярів
належать Ш.О. Амонашвілі, В. Гузєєву, Г.І. Коберник, С.М. Лисенковій, Л.В. Пироженко,
Н.С. Побірченко, О.І. Пометун, В.С. Сухомлинському, І.С. Якиманській. Творчий підхід до
навчально-виховної діяльності вони вбачають у психолого-педагогічному обґрунтуванні та
проектуванні особистісно-зорієнтованих технологій навчання, які системно поєднують традиційні та
інтерактивні методи навчально-пізнавальної діяльності учнів і цілісний розвиток когнітивної,
емоційно-ціннісної, діяльнісно-практичної та психомоторно-регулятивної сфер особистості.
Разом з тим публікації в педагогічній періодиці, проблематика питань, що піднімаються на
науково-практичних конференціях, методичних нарадах, семінарах як вченими, так і вчителями,
методистами, батьками, свідчить про недостатню розробленість таких способів, форм і методів
навчання, які розвивають у дітей прагнення й уміння самостійно здобувати знання, творчо
розв’язувати навчальні завдання, формувати навички самостійного пошуку.
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Метою статті є обґрунтування сутності та шляхів розвитку пізнавальної самостійності як
ключової компетентності початкової освіти з позицій принципу єдності змістовної та процесуальної
сторін навчання, зокрема, можливостей інтерактивних методів у її формуванні.
Ще К.Д. Ушинський висловив думку, яка і нині є важливою для теорії і практики навчання: "Слід
постійно пам’ятати, що потрібно передавати учневі не тільки ті чи інші знання, але й розвивати в
ньому бажання і здатність самостійно без вчителя засвоювати нові знання" [3: 500].
У сучасному інформаційному суспільстві проблема розвитку пізнавальної самостійності школяра
набуває особливого значення. Навчання – основна форма розвитку пізнавальної самостійності та
активності особистості молодшого школяра. У навчальній діяльності учні не тільки здобувають нові
знання, але й розвивають власні пізнавальні здібності, завдяки яким вони можуть самостійно шукати
нове, задовольняючи свої потреби в пізнанні.
Поняття "пізнавальна самостійність" не досить широко вживається у психології та педагогіці.
Часто його ототожнюють з поняттями "самостійна діяльність", "пізнавальні інтереси", "активність"
тощо. Разом з тим ряд досліджень свідчать, що пізнавальна самостійність є окремим специфічним
новоутворенням у розвитку особистості. Це поняття має свої характерні ознаки, що дозволяє виділити
й диференціювати його на фоні суміжних явищ. Виникає необхідність порівняння підходів щодо
трактування сутності та змісту пізнавальної самостійності.
Пізнавальна самостійність більшістю дослідників трактується як особистісна якість, здатність
власними силами та за власним почином пізнавати в процесі цілеспрямованого пошуку.
О.Я. Савченко наголошує, що пізнавальна самостійність охоплює чуттєве сприймання,
запам’ятовування та різні види дій. При цьому визначальним у розвитку самостійності є емоційне
ставлення особистості як до об’єкту, так і до процесу пізнання. Зокрема, ця якість особистості
формується і розвивається в результаті досконалої системи навчання, виховання, розвитку учня [4].
Пізнавальна самостійність завжди спрямована на засвоєння нових знань, передбачає готовність
учня до пошукової роботи. Для досягнення успіху в підготовці учнів до пізнавальної самостійності
вчителю необхідно:
оволодіти методиками, за допомогою яких можна визначити особливості розвитку цієї
якості у своїх учнів;
визначити, хто з вихованців має достатній, відповідний віку рівень розвитку
пізнавальної самостійності;
з’ясувати, які мотиви активізують вияв і розвиток цієї якості у кожної дитини;
виділити критерії, яким має відповідати пізнавальна самостійна діяльність молодших
школярів.
Таким чином, пізнавальна самостійність розглядається як особистісна якість, здатність, уміння, що
формується в цілеспрямованій системі навчання і виховання, обумовлюється свідомими
пізнавальними мотивами, чуттєвим емоційним ставленням до дійсності й спрямована на пізнання
невідомого власними силами і за власним почином з використанням нових раціональних способів
роботи. Пізнавальна самостійність пов’язана із специфікою навчального процесу і реалізується у
відношенні учня до навчання в активності його дій. Самостійність проявляється в потребі й умінні
школяра самостійно мислити, у здатності орієнтуватися в новій ситуації, самому бачити питання,
задачу і знайти підхід до їх розв’язання. Самостійність – це реалізація відношення школяра до змісту
діяльності, при цьому це відношення може виникнути лише при наявності пізнавальної мотивації, яка
містить в собі всі види спонукань: потреби, мотиви, інтереси, цілі, прагнення, мотиваційні установки
та ін.
Самостійність школяра характеризується певною критичністю його розуму, здатністю
висловлювати свою думку незалежно від суджень інших. Зрозуміло, що визначені тут риси
пізнавальної самостійності властиві її найвищому рівню, якого досягають переважно учні старшого
шкільного віку. Пізнавальна самостійність пов’язана з багатьма факторами навчального процесу,
тому її взаємозв’язки різноманітні.
У практичній роботі вчителі нерідко вкладають різний зміст у поняття "пізнавальна
самостійність". Оперуючи ним, педагоги мають на увазі: бажання школяра виконати завдання своїми
силами, не звертаючись по допомогу; вміння учня долати труднощі на шляху до кінцевої мети;
схильність дитини виявляти ініціативу, творчо ставитися до освоєння навколишнього світу;
прагнення вихованця діяти автономно, окремо від інших, його здатність відстоювати власну точку
зору, давати критичну оцінку зробленому тощо.
Якщо зводити поняття "пізнавальна самостійність" лише до однієї з перелічених ознак, то воно
спроститься, схематизується. У той же час недоцільно штучно його розширювати, оскільки це може
призвести до підміни психологічного змісту пізнавальної самостійності іншим, неспецифічним
поняттям. Тому при визначенні сутності цього поняття додержуватися двох основних вимог:
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щоб усі її складники становили необхідний мінімум, тобто були найменшою сукупністю
відповідних умінь та якостей;
щоб об’єднання усіх компонентів в одне ціле було достатнім – охоплювало найголовніше,
найістотніше у виявах пізнавальної самостійності.
Моделювання дозволило в структурі процесу розвитку пізнавальної самостійності виділити
зовнішні та внутрішні чинники, встановити взаємозв’язки між ними. Їх єдність проявляється в
цілеспрямованому навчально-виховному процесі. До зовнішніх чинників належать зміст і дидактичні
умови навчання. Система знань включає в себе наступні компоненти: уявлення, факти, закони, теорії,
наукові методи, які відображають об’єкт пізнання дитиною навколишнього світу в його цілісності.
Пізнавальна активність учня спрямована на ту частину пізнання, яка викликає його інтерес на
емоційно-почуттєвому рівні, включає дію мотиваційних і вольових факторів і спонукає до
пізнавальної самостійної діяльності. Її успішність залежить від специфіки організації навчальновиховного процесу за певних дидактичних умов, які спрямовані на реалізацію його емоційномотиваційного, змістового та організаційно-процесуального компонентів.
Мотиваційний компонент зумовлює потребу й прагнення особистості до пізнання. Це виявляється
в активному сприйманні, допитливості, пізнавальному інтересі, самостійному оціночному ставленні
до результатів і процесу праці, у потребі в самоконтролі, саморегуляції та саморозвитку. Проте
мотиваційна сторона пізнавальної самостійності не забезпечує і не формує сама по собі технологічної,
процесуальної сторони пізнання, тобто не забезпечує оволодіння засобами й способами пізнання,
тими практичними й інтелектуальними можливостями особистості, які зумовлюють виконання
самого механізму пізнання, інакше кажучи, вміння пізнавати в процесі цілеспрямованого пошуку.
О.Я. Савченко зазначає, що обидві сторони пізнавальної самостійності впливають одна на одну і є
структурно неподільними. Водночас кожна з них досліджується як особливий об’єкт впливу, як риса
особистості, яка може існувати незалежно від іншої. Тому цілком справедливою є думка дослідників
про те, що пізнавальну самостійність не можна зводити тільки до розвитку інтелектуальних сил
школяра. На будь-якому рівні навчання мова йде не про звичайну допитливість і прагнення до
самостійності, а про глибокий вплив на пізнавальну діяльність школяра, спонукання його до
активного й осмисленого засвоєння знань і способів дій. Отже, найістотніше значення має зв’язок
пізнавальної самостійності з розвитком особистості в цілому, її мотивацією і особливо світоглядом,
який є методологічною основою пізнавальної діяльності [4: 14].
До внутрішніх чинників ми відносимо мотивацію самого учня в пізнанні. Навчальна мотивація
ґрунтується на потребі – психічному стані, що характеризується пізнавальною активністю дитини, її
готовністю до засвоєння знань. Емоційне переживання пізнавальної потреби та її задоволення є
пізнавальним інтересом, який виникає в результаті актуалізації потреб і мотивів. Мотиви поділяються
на три групи:
пізнавальні мотиви – це найбільш позитивні, найбільш дійові мотиви, в основі яких
лежить природна дитяча допитливість, прагнення до пізнання світу;
соціальні мотиви: широкі – бажання знати, щоб служити людству, науці; вузькі –
бажання знати, щоб поважали люди, щоб не підвести свій клас;
прагматичні (утилітарні, особисті) – це мотиви благополуччя: задля подарунку,
похвали, уникнення покарання з боку батьків, вчителя. Це негативні мотиви, вони не бувають
довгодіючими, тому варто попереджати їх виникнення.
У навчальному процесі головними мають бути пізнавальні мотиви.
Також до внутрішніх чинників пізнавальної самостійності належать емоційно-вольові і
пізнавальні процеси, творча активність. До емоційно-вольових процесів відносяться емоції, почуття
та воля, а до пізнавальних – пам’ять, увага, відчуття, сприймання, уява, мислення.
У сі вищеназвані зовнішні й внутрішні чинники у взаємодії сприяють розвитку пізнавальної
діяльності. Ця діяльність характеризується високим рівнем пізнавальної активності й самостійності,
має добровільний вибірковий характер, що не піддається чужим впливам. На високому рівні розвитку
пізнавальна самостійна діяльність стикається з творчістю, виявляється нерівномірно і специфічно в
інших видах діяльності. Досвід самостійної діяльності не може передаватися словами, розповідями,
прикладами. Як пише О.Я. Савченко "… лише безпосереднє залучення учнів у процес, який вимагає
застосування самостійних зусиль думки, волі, почуттів, забезпечує оволодіння досвідом пізнавальної
самостійності" [6: 329].
Таким чином, пізнавальна самостійність школяра формується не внаслідок дії якогось одного
ефективного засобу, а є закономірним результатом особистісно орієнтованої системи навчання і
виховання учнів, спрямованої на всебічний розвиток самостійності й активності думки і дії.
Молодші школярі дуже різні у своєму ставленні до пізнання, яке визначається особливостями
навчальної діяльності, наявністю пізнавальних потреб та інтересів дітей, нового, цікавого,
проблемного у змісті навчання, підсиленням емоційно-мотиваційного компоненту навчання,
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поєднанням колективних, групових, індивідуально-групових та індивідуальних форм роботи на уроці,
репродуктивних і пошуково-творчих методів, які б випереджали досягнутий рівень розвитку учнів.
Враховуючи зміст пізнавальної самостійності та психологічні особливості дітей молодшого
шкільного віку, ми вбачаємо значні можливості ефективності інтерактивних методів у її розвитку.
Інтерактивні методи сприяють:
засвоєнню учнями основних способів самостійної пізнавальної діяльності: знання та
вміння цілепокладання, планування, аналізу, саморефлексії діяльності та її результатів;
формуванню вмінь самостійно шукати, аналізувати, відбирати необхідну інформацію,
трансформувати, зберігати та транслювати її;
оволодінню способами взаємодії з іншими, навичками роботи в групі, взаємодопомоги,
розвитку організаторських здібностей;
становленню позитивної самооцінки, самопрезентації в постійно створюваних
ситуаціях успіху;
вироблення установок духовного та інтелектуального саморозвитку, усвідомленого й
відповідального прийняття рішень;
розвитку здатності до емоційної саморегуляції та самопідтримки в проблемних
ситуаціях.
Термін "інтерактивний" (з англ. inter – взаємний, akt – діяти) означає здатний до взаємних дій,
діалогу. Інтерактивне навчання (за О. Пометун) – це спеціальна форма організації пізнавальної
діяльності учнів, яка має на меті створення комфортних умов навчання, за яких кожний учень
відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Це співнавчання, взаємонавчання, де і
учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять,
рефлексують із приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють [6].
Стратегія інтерактивного навчання полягає в організації педагогом з допомогою певної системи
способів, методів, прийомів такого навчального процесу, в основі якого лежать суб’єкт-суб’єктні
відносини вчителя і учня, багатосторонньої комунікації, конструювання знань учнями, використання
самооцінки і зворотного зв’язку, активності учня. У контексті інтерактивного навчання знання
набувають інших форм порівняно з цілями традиційного навчання. Їх особливістю є те, що учень
отримує інформацію не в готовому вигляді від педагога, а в процесі власної пізнавальної активності.
Учитель створює ситуації, в яких учень самостійно і в процесі взаємодії з іншими відкриває,
конструює знання і одночасно засвоює механізми їх здобуття. За таких умов учень стає суб’єктом
пізнавальної діяльності, власної освіти та розвитку, що забезпечує внутрішню мотивацію пізнавальної
самостійності. Саме інтерактивні методи дозволяють конструювати зміст навчання в єдності його
змістовної і процесуальної сторін.
Інтерактивні методи навчання є органічною складовою особистісно-зорієнтованого навчання,
оскільки сприяють соціалізації дитини, реалізації мотивів аффіліації, усвідомлення себе як частини
колективу, своєї ролі й особистісного потенціалу.
Сутність інтерактивних методів полягає в єдності самостійної пізнавальної діяльності та групової
взаємодії, навчання в режимі діалогу, полілогу, співпраці. Інтерактивні методи – це система способів
одночасного здобуття і застосування знань.
У класифікації інтерактивних методів виділяють два види: групові та фронтальні. Перші
передбачають взаємодію учасників малих груп (на практиці від 2 до 6-ти осіб), другі – спільну роботу
та взаємонавчання всього класу. Робота в малих групах надає всім учням можливість діяти,
практикувати навички співробітництва, міжособистісного спілкування, зокрема, володіння
прийомами активного слухання, вироблення спільного рішення, розв’язання протиріч.
Наш досвід інтерактивного навчання молодших школярів дозволяє виділити ефективні
випробувані методи, які системно поєднуються з іншими навчальними методами та органічно
вписуються в загальну структуру уроку.
Робота в парах. При виконанні завдання учні по двоє обговорюють ситуацію, явище, факти,
подію, обмінюються думками, шукають спільне рішення. Цей метод дозволяє швидко виконати
вправи, які в звичайних умовах є часомісткими або неможливими (обговорити короткий текст,
зробити критичний аналіз роботи один одного, взяти інтерв’ю, проанкетувати партнера тощо). Після
виконання завдання один з учнів доповідає перед класом про отриманий результат.
Робота в трійках. По суті, це ускладнена робота в парах. Найкраще в трійках проводити
обговорення, обмін думками, підведення підсумків чи навпаки, виділення несхожих думок). Також
широко застосовуємо роботу в змінюваних трійках. Цей метод трохи складніший: всі трійки класу
отримують одне й те ж завдання, а після обговорення один член трійки йде в наступну, один в
попередню і ознайомлює членів новостворених трійок з доробком своєї.
2+2=4. Дві пари окремо працюють над вправою протягом певного часу (2-3 хвилини), обов’язково
доходять до спільного рішення, потім об’єднуються і діляться набутим. Як і в парах, необхідним є
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консенсус. Після цього можна або об’єднати четвірки у вісімки, або перейти до групового
обговорення.
Карусель. Учні розсаджуються в два кола – внутрішнє і зовнішнє. Внутрішнє коло нерухоме,
зовнішнє рухається. Можливі два варіанти використання методу – для дискусії (відбуваються
"попарні суперечки" кожного з кожним, причому кожен учасник внутрішнього кола має власні,
неповторювані докази), чи для обміну інформацією (учні із зовнішнього кола, рухаючись, збирають
дані).
Робота в малих групах. Найсуттєвішим тут є розподіл ролей: "спікер" – керівник групи (слідкує за
регламентом під час обговорення, зачитує завдання, визначає доповідача, заохочує групу до роботи),
"секретар" (веде записи результатів роботи, допомагає при підведенні підсумків та їх виголошенні),
"посередник" (стежить за часом, заохочує групу до роботи), "доповідач" (чітко висловлює думку
групи, доповідає про результати роботи групи). Можливим є виділення експертної групи з сильніших
учнів. Вони працюють самостійно, а при оголошенні результатів рецензують та доповнюють
інформацію.
Акваріум. Це рольова гра, в якій одна мікрогрупа працює в центрі класу, а інші виступають у ролі
спостерігачів, аналізують ситуацію зі сторони. Після цього групи зовнішнього кола обговорюють
виступ групи і власні здобутки. Цей метод дозволяє учням виступати як в ролі експертів так й
аналітиків.
До фронтальних методів інтерактивного навчання відносять такі, що передбачають одночасну
спільну роботу всього класу.
Велике коло. Учні сидять по колу й по черзі за бажанням висловлюються з приводу певного
питання. Обговорення триває, поки є бажаючі висловитися. Учитель може взяти слово після
обговорення.
Мікрофон. Це різновид великого кола. Учні швидко по черзі лаконічно висловлюються з приводу
проблеми, обґрунтовують свою думку, позицію передаючи один одному уявний "мікрофон": "Я
вважаю ...", "На мою думку ...".
Незакінчені речення. Дещо ускладнений варіант великого кола: відповідь учня – це продовження
незакінченого речення типу: "Можна зробити такий висновок…", "Я зрозумів, що…"
Мозковий штурм, (англ. brainstorming). Оперативний метод вирішення проблеми на основі
стимулювання творчої активності, при якому учням пропонується висловлювати максимально
можливу кількість варіантів вирішення. Приймаються без обмежень, критики й заперечень усі думки,
навіть абсурдні та подібні. Заохочується генерація незвичних, оригінальних ідей. Потім із всіх ідей
відбирають найбільш вдалі.
Аналіз дилеми (проблеми). Учні в колі обговорюють певну дилему (простіше) чи проблему
(складніше, бо поліваріантно). Кожен каже варіанти, що складаються внаслідок вибору. Найкраще
давати завдання вибору з особистісним сенсом (наприклад, "Чи кожна справа має приносити користь
не тільки собі, а й всім людям?").
Дискусія. Метод допомагає виявити наявну різноманітність точок зору на питання чи проблему і
при необхідності обговорити кожну з них. У процесі полеміки формуються вміння формулювати
думки, аргументувати їх, виробляються навички критичного мислення.
Мозаїка. Цей метод поєднує групову і фронтальну роботу. Малі групи працюють над різними
завданнями, після чого переформовуються так, щоб у кожній новоствореній групі були експерти з
кожного аспекту проблеми (наприклад, кожна первинна група аналізувала один художній твір, після
переформування перша нова група повинна узагальнити тематику всіх опрацьованих віршів, друга –
ідейне навантаження, третя – образи, четверта – форму).
Кейс-метод. Метод розбору реальних ситуацій. Учні мають проаналізувати ситуацію, розібратися
в суті проблеми, запропонувати можливі варіанти рішень і вибрати найкраще з них. Учні навчаються
співвідносити отриманий теоретичний багаж знань з реальною практичною ситуацією.
Музичний вулик. Передбачає велику кількість відносно коротких питань, пов’язаних з темою або
цілим розділом. Питання пишуться на окремих аркушах і кладуться до "Музичного вулика". Діти
можуть самі готувати питання заздалегідь. На підсумковому уроці діти витягують аркуші з
питаннями і відповідають на них. При потребі питання обговорюються у мікрогрупах. "Музичний
вулик" супроводжує відповіді учнів прекрасною мелодією, підсилюючи вплив емоційного
компонентув пізнавальній діяльності.
Результати моніторингу навчальних досягнень учнів дозволяють зробити висновок, що
застосування інтерактивних методів позитивно впливає на формування пізнавальної самостійності
молодших школярів. Спостерігається значне підвищення мотивації самостійної пізнавальної
діяльності, особливо серед слабших учнів. У сі діти організовано включаються в роботу, проявляють
інтерес до навчального матеріалу. У школярів виробляються уміння працювати в групі,
удосконалюються комунікативні навички, добре розвивається усна мова. Якісно змінився рівень
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сприймання матеріалу, уміння самостійного здобуття та практичного використання знань.
Покращилися взаємовідносини між учнями, постійно проявляється прагнення допомогти один
одному, поділитися цікавою інформацією. Застосування нових способів роботи викликає й
підвищений інтерес батьків до навчальної діяльності дітей.
Перспективи подальшої роботи в цьому напрямі ми вбачаємо у розробці цілісного навчальнометодичного забезпечення всіх навчальних предметів на основі інтерактивних технологій навчання в
початковій ланці шкільної освіти.
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Матеріал надійшов до редакції 17.12. 2008 р.
Козак Л.И., Чулак Л.И., Коновальчук И.И. Интерактивные методы развития
познавательной самостоятельности младших школьников.
В статье обоснованы сущность и особенности познавательной самостоятельности как ключевой
компетентности начального образования с позиций принципа единства смысловой и процессуальной
сторон обучения. Определены возможности интерактивных методов в формировании у младших
школьников умений самостоятельной учебной деятельности, навыков взаимодействия, выработка
совместных решений. Дана характеристика основных методов интерактивного обучения.
Kosak L.I., Chulak L.I., Konovaltchuk I.I. Interactive Methods in Cognitive Independence Development
of Junior Pupils.
This article deals with the essence and the peculiarities of cognitive independence as the key competence of
primary education from the principle of unity of sense and processing ways of education. The possibilities of
interactive methods in forming at junior pupils skills of independent educational activity, cooperation skills,
finding common decisions are defined. Characteristics to main methods of interactive education are given.
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"БУКВАРЬ" Д.І. ТИХОМИРОВА – О.М. ТИХОМИРОВОЇ ЧЕСЬКИМ ШКОЛАМ
У статті розглядається аналітична побудова базисного навчання найпростішої лінійної
арифметики, російської мови й основ релігії, яка стала підґрунтям для систематичного навчання у
чеських школах. Також подано систематизовані таблиці й ігровий матеріал для навчання
арифметики і російської мови; практичні задачі на основі реальних історичних фактів; порівняльні
зразки тогочасного і церковнослов’янського алфавітів; сучасної і римської нумерації; зразки
тогочасних мір часу, довжини, грошей, ваги, паперу і сипучих тіл.
Історія традиційного українського шкільництва сягає століть. Наші предки розробили узагальнену
концепцію підготовки підростаючого покоління до самостійного життя. Концепція визначала
ефективну організацію виховання для набуття молоддю зорієнтованості у житті, яка ставала
неодмінною передумовою досягнення успіху. Крім того, традиційне українське виховання
відбувалося за умов існуючих або потенційних міждержавних або міжетнічних конфліктів, які
спричиняли необхідність набуття насправді реальних і корисних знань. Але, водночас із безперечною
проблематикою, яку обумовили конфлікти, в Україні виникло і розвивалося міжнаціональне
кооперування. Така співпраця сприяла поєднанню в Україні традицій різних національних
шкільництв, які посилили освітні позиції власне української традиційної школи. Кожна зі спільнот,
які постійно чи тимчасово мешкали в Україні, пропонувала власні національні підходи для вирішення
освітніх питань: як характерних лише для певного історичного періоду, так і притаманних усім
етапам існування людства загалом. Безумовно, педагогічна наука не могла оминути вивченням таку
ефективну коаліцію різних націй за умов постійних конфліктів, але з єдиною метою – досягнення
підростаючим поколінням кращих умов освіченого життя.
Першим дослідником зазначеного питання був Є.М. Крижановський, який здійснював за
дорученням Уряду Російської імперії систематичну підготовку чеських учителів до повноцінного
навчання молодших школярів. Педагогічні курси Є.М. Крижановського отримали значний
політичний резонанс, але не охопили комплексною підготовкою усіх існуючих і майбутніх чеських
учителів, оскільки інформація про них занадто пізно надходила до віддалених чеських поселень.
Однак ті чехи, які все ж дізналися і змогли проштудіювати навчальні курси, надавали про них лише
позитивні відгуки. Пізніше це ж питання досліджували й окремі наші сучасники, серед яких
відзначимо О.С. Златогорського, П.А. Рудецького тощо, зосередивши увагу на загальних історичних
аспектах чеського переселення у Волинську губернію. Проте вони, базуючись на власне історичному
дослідженні, оминули пошуком становлення і розвиток чехами педагогічного процесу: як набуття
професійних навичок чеськими вчителями, так і підготовку дітей до життя за нових умов.
Отже, метою нашого дослідження вважатимемо відновлення історичної пам’яті про взаємодію
російського, українського і чеського народів у галузі шкільництва на основі їхнього спільного
мешкання в Україні у межах Російської імперії; вивчення унікальної можливості масового набуття
чехами рідномовної освіти за межами Чехії.
Завдання полягатимуть у вивченні змістової лінії чеської освіти; структурних особливостей
підручника; лінійного ознайомлення із цифрою і числом; практичного вивчення російської мови.
За твердженням "учителя чеських учителів" Є.М. Крижановського, серед підручників російської
мови, якими користувалися чеські вчителі, відомі "Букварь" Д.І. Тихомирова (яким послуговувався
вчитель теремнинської школи), "Граматика" Ваня, "Граматика" Іванова, "Друг детей" Максимовича,
"Родное слово" Ушакова, "Родное слово" К.Д. Ушинського[1; 2: 151; 3: 74].
Одним із найпопулярніших, найпоширеніших підручників, які використовувалися у чеських
школах, означимо "Букварь для совместного обучения письму, русскому и церковнославянскому
чтению и счету для народных школ с картинками в тексте", укладений Д.І. Тихомировим і
О.М. Тихомировою. Підтвердженням популярності підручника є факт його стоп’ятидесятиразового
перевидання. 21 липня 1904 р. Особливий Відділ Ученого Комітету при Міністерстві Народної
Просвіти Урядовим Відношенням дозволив запровадження доопрацьованого 148 видання "Букваря
…" у народних початкових училищах [1].
Проаналізуємо розділи підручника:
1. Письмо буквених елементів.
Пропонувалося написання основних елементів, які складали, в майбутньому, повноцінні букви.
Запропоновано виконання їхніх основних з’єднань. Ці два етапи навчання початковій грамоті
відбувалися паралельно. З’єднанням і елементам присвячено майже півтори букварних сторінки. У сі
елементи подано у з’єднаннях для забезпечення безвідривності учнівської руки під час
© Умінський С.А., 2009
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каліграфічного письма. Наводимо найхарактерніші з них: \/\/\/\/\/\/\ ; \/\/\/; ши; ш; ттпп; ггггг; ггг;
сссссссссс; ээээээээээ; ооооооо; ии; ууууу; ш,оо,аа; аа, ау, ау.
2. Опрацювання найуживаніших букв, їхнього друкованогоі каліграфічного письма і читання.
Здобуття навичок первинного поєднання буквених елементів у невеликі слова на основі складів.
Тільки незначну кількість рядків друкованого тексту (3) "Букваря" присвячено вивченню власне
буквеного і складового матеріалу: У, у, а, А, ау, Ау.
аМ

уМ

Му

Ма

Ма-Ма

уМ

аМ

Ма

Му

Ма-Му

На вивчення ж кожної букви відведено щонайбільше букварну сторінку. Буква опрацьовувалася
відповідно наступного зразку: написання буквених елементів; каліграфічне написання букви і її
найпоширеніших з’єднань; введення букви до складу слова; каліграфічне написання усього слова;
читання друкованих слів із вивченою буквою. Опрацювання кожної букви ілюструвалося одним
чорно-білим зображенням предмету; слово, яке його позначало, починалося із вивченої букви чи,
принаймні, вона розміщувалася у цьому слові: ооооса.

О-са

О-са

сОм

ма-лО

са-лО

лОм

са-лО

ма-лО

мас-лО

мас-лО

3. Робота із простими реченнями і текстом.
Після вивчення необхідних букв "у", "а", "м", "ш", "с", "л", "о", "р", "п", "к", "и" другий етап
успішно координовано із початком опрацювання невеликих речень: "У ра-ка но-ра". "У ли-пи ко-ра".
"Ру-ка пи-ше". Подекуди такі речення поєднувалися парами, які ставали скоромовками й, очевидно,
читалися вчителем і дітьми із пришвидшенням темпу розмовного мовлення: "Ко-си-ли ко-са-ми".
Використано вправи зі схожими поміж собою словами, у яких змінено одну літеру чи склад,
призначені для міні-диктантів і списування. Такі абзаци "Букваря" надруковано курсивом: "Ши-ло,
ши-на, миш-ка, шап-ка". "Ти, мос-ти, си-то, ши-ло". "Сер-пи, се-ме-ро, пе-ри-на". Опрацювавши
потрібні букви "н", "ы", "т", "е", "Ђ", починалося повноцінне опрацювання текстових уривків, серед
яких наступні: "Бороню пашу бороною. Ко-няч-ка сто-ми-ла-ся та ста-ла. Но, ко-няч-ко! ходи, чи як!".
"Ми носимо – сорочки, кожухи, чоботи, хустки, шапки. Це наш одяг". "Ми вчимося читання, письма,
арифметики. Дехто вчиться добре, а дехто погано".
Далі усі букви вивчалися відповідно до наступного порядку: "ё", "ц", "я", "ю", "ч", "х", "д", "б", "г",
"з", "в", "ж", "ф", "щ", "э", "й", "ъ", "ь".
На завершення курсу навчання початкової грамоти запропоновано каліграфічне письмо слів, які
починаються з великої букви, попередньо проаналізувавши складні для написання великі букви: И, Ц,
Ш, Щ, Шуя, Царицино, Щигри, Л, А, М, Г, П, Т, Б, Павло, Пилип, Тетяна, Борис, З, Х, Θ, Ж, Захар,
Жданов, Ольга, Θома, І, Н, У, Ю, Іосиф, Уляна, Роман, Карпо, Дмитро.
Крім того, розглядалося розміщення кожної букви тогочасного алфавіту: Аа Аа Бб Бб Вв Вв Гг Гг
Дд Дд Ее Ее Жж Жж Зз Зз Ии Ии Іі Іі й Йй Кк Кк Лл Лл Мм Мм Нн Нн Оо Оо Пп Пп Рр Рр Сс Сс
Тт Тт Уу Уу Фф Фф Хх Хх Цц Цц Чч Чч Шш Шш Щщ Щщ Ъъ Ъъ Ыы Ыы Ьь Ьь ЂЂ ЂЂ Ээ Ээ
Юю Юю Яя Яя ΘΘ ΘΘ Vv Vv.
4. Опрацювання повноцінного тексту, його аналітичне переказування за ключовими фразами.
Для читання використовувалисяпереважно байки, наприклад:
"Мураха і Голуб"
"Мураха спустився до джерела: захотів напитися. Хвилею линуло на Мураху і він став тонути.
Голубка несла гілку. Вона поглянула – Мураха тоне і кинула йому гілку до джерела. Мураха сів
на гілку й урятувався.
Пізніше мисливець поставив сітку на Голубку і хотів зачинити. Мураха підкрався до мисливця і
вкусив йому ногу. Мисливець зойкнув і впустив сітку. Голубказлетіла і полетіла".
Після кожного навчального матеріалу для читання подано ключові слова і фрази, за якими,
очевидно, відбувалося переказування тексту, серед них (для зазначеної байки):
"Біда. Жалість. Допомога. Вдячність.
Послуга за послугу. – Борг платнею красний".
5. Опрацювання старослов’янських молитов (церковнослов’янських текстів).
Церковнослов’янська грамота: Λа ("аз"), ББ ("буки"), Вв ("веді"), Гг ("глаголь"), Дд ("добро"), ЄЕ
("єсть"), Жж ("живете"), Ss ("зело"), Зз ("земля"), Ии ("іже"), Іı ("і"), Кк ("како"), Лл ("люди"), Мм
("мислете"), NN ("наш"), Оо ("он"), Ŵŵ ("о"), ωω ("о"), Пп ("покой"), Рр ("рци"), Сс ("слово"), Тт
Œ
Œ
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("твердо"), Ẅẅ ("от"), ¥γ ("ук"), γу ("у"), Фф ("ферт"), χχ ("хер"), Цц ("ци"), Чч ("черв"), Шш ("ша"),
ψψ ("ща"), Ъъ ("єр"), Ыы ("єри"), Ьь ("єрь"), ЂЂ ("ять"), Юю ("ю"),
("юс"), ІΛ ıа ("я"), ĄĄ ("я"), Ξξ
("ксі"), ΨΨ ("псі"), ΘΘ ("фіта"), Vv ("іжиця"). Змістом курсу церковнослов’янської грамоти
передбачалося вивчення букв, які не співпадали із "громадянськими":
оу—"у"
ω—"о"
s—"з"
ξ—"кс"
ϋ—"и"
γ—"у"
ıа, Ą—"я"
ẅ—"от"
Ψ—"пс"
v—"в"
Також пропонувався розгляд Заповідей Г осподніх (0,5 сторінки), найголовніших титл (1,5
сторінки), основних молитов ("Молитви Пресвятій Трійці", "Ангельське вітання", "Молитва Ангелу
Хранителю", "Молитва святому, ім’я котрого носиш", "Молитва за живих і померлих", "Молитва за
царя і вітчизну", "Молитва Святому Духу", "Хвалебна пісня Богородиці", "Молитва Господня"), що
трактувалися разом зі словником незрозумілих церковнослов’янських слів (наприклад: "дγшЕ" – Дух)
– 1,5 сторінки), церковнослов’янських висловів (на 5 сторінках протягом 5 уроків).
6. Опрацювання цифр і чисел.
3)
"Ознайомлення із цифрами".
Подано цифри від 1 до 10 у вигляді грального доміно:

10

2)
"Пряма і зворотна лічба до десяти".
Використано знаки "+", "—" і "=", які тлумачилися: "і, чи додати", "без, або відняти" і "дорівнює,
чи складе" відповідно:
3+1
8—1
5+1
4—1
7—1
9+1
6—1
6—1
6+1
7+1
5—1
8+1
7—1
4—1
1+1
10—1
3—1
5+1
8+1
2—1
3+1
4+1
1—1
7+1
3)
"Долічування декількох одиниць". "Відлічування декількох одиниць".
Аналіз додавання і віднімання декількох одиниць:
3+5
7—5
5+5
10—5
6+4
9—4
2+5
8—5
7+3
10—4
4+5
9—5
5+4
7—4
2+5
5—5
3+4
9—3
2+8
3—3
4)
"Лічба парами". "Лічба трійками". "Лічба четвірками і п’ятірками". "Лічба повними
десятками".
Використано знаки "×", "÷" і ":", які тлумачилися: "повторити, взяти декілька разів", "поділити на
частини" і "міститься, повторюється" відповідно:

2+2=
2×2=
2+2+2=
2×3=

2×1
2×2
2×4
2×3

4—2=
4—2—2=
6—2—2=
6—2—2—2=

4:2
6:2
8:2
10:2
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4÷2
6÷2
8÷2
10÷2

3+3
3×2
3+3+3
3×3

3×2
3×1
3×3
3:3

4+4=
4×2=
8:4=
8÷4=

4×2
5×1
5×2
4÷2
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2+2+2+2=
2×4=
2+2+2+2+2=
2×5=

2×5
2×4
2×2
2×5

8—2—2—2=
8—2—2—2—2=
10—2—2—2—2=
10—2—2—2—2—2=

8:1
4:1
3:3
5:5

6:3
6÷3
9:3
9÷3

6:3
9:3

10÷5=
5×2=

4:4
10:5
8:4

20×2
80:20=
20+20+20=
50—20
30+20
30×2
100÷2=
20×3=
80—20
70+20
40×2
90÷3=
30+30+30=
70—30
40+30
50×2
100÷5=
30×3=
100—30
60+30
30×3
40÷2=
20×5=
60—40
70+30
80:40
60:30=
40×2=
90—40
50+40
90:30
80:40=
50×2=
70—50
30+40
100:10
70:10=
100—90
20+50
100:20
80÷2=
90—80
50+50
5)
"Десятки з одиницями".
Аналіз вправ на десятки з одиницями:
10+1=
47—7
20+?=25
30+1
10+2=
23—3
4+?=54
30+4
10+3=
54—50
47=40+?
20+7
14=10+?
28—8
73=3+?
8+40
15=5+?
93—90
95=90+?
60+9
16—10=
77—7
54=4+?
90+5
17—7=
85—80
60+?=62
8+70
10+8=
91—90
7+?=97
80+3
6)
"Додавання і віднімання".
Актуалізація додавання і віднімання:
76—2
52+4
85—3
34+5
19—7
6+83
68—5
2+12
95—2
93+4
77—4
75+4
7)
Задачі.
Виділено більше трьох сторінок:
а) "У понеділок солдати пройшли 20 верст і у вівторок 30; скільки верст вони пройшли
протягом обох днів?".
б) "Від села до міста 40 верст; селянин побував у місті і повернувся назад; скільки верст
пройшов селянин?".
в) "Землевласник накосив із одного лугу 40 возів, а з іншого – 30 возів; 50 возів
землевласник продав, а інше сіно склав собі; скільки возів землевласник склав собі?".
г) "У лавці купили цукру на 40 коп. і чаю на 35 коп.; скільки сплатили за цукор і чай?".
ґ) "Селянин зняв із однієї гряди 45 огірків, а з іншої – 35; скільки він зняв із обох гряд; із
якої гряди більше і на скільки?".
ґ) "На фабриці працювали 92 людини: 48 чоловіків, 30 жінок, а усі інші – діти; скільки
працювало дітей?".
ґ) "Робітнику видали на фабриці 44 крб. платні, з якої він відіслав у село 28 крб.; скільки
у нього залишилося грошей?".
ґ) "У учня було 12 листів паперу; з них виготовлено два однакові зошити; скільки листів
витрачено для пошиття кожного зошита?".
ґ) "Хлопчиків у школі навчається 75, а дівчаток – утричі менше; скільки дітей навчається
у школі?".
ґ) "Книга коштує гривеник; книгопродавець поступився однією копійкою; скільки
сплатили за 8 книг? за 9 книг? за 10 книг?".
8)
"Множення двох … дев’яти на будь-яке число із двох перших десятків і ділення
будь-якого числа з першої сотні чисел на два … дев’ять".
Пояснення відбувалося за наступним зразком: "До чисел два … дев’ять додавати потрібну
кількість чисел два … дев’ять (до 96, 98, 99 чи 100). – Від 100 (99, 98 чи 96) віднімати потрібну
кількість чисел два … дев’ять". Наприкінці усіх уроків, присвячених вивченню дій множення і
ділення, пропонувалася узагальнена таблиця для систематизованого закріплення дій. Вкажемо як
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приклад таблицю для формування учнівського вміння ділити будь-яке число (до 100) на число п’ять і
множити це ж число п’ять на будь-яке число (до 20):
5×16
5×15—50
5×11
5:5
5×1
65:5
5×18—10
5×13
10:5
5×2
5×14
5×17—15
5×17
20:5
5×3
70:5
5×19—25
5×18
25:5
5×4
5×19
5×18—30
5×19
30:5
5×5
45:5
65:5
60:5
45:5
5×6
5×18
95:5
70:5
55:5
5×7
75:5
5×12+40
80:5
75:5
5×8
5×17
5×14+20
90:5
95:5
5×9
55:5
75:5
45:5
80:5
5×10
9)
"Позначення сотень". Актуалізація позначення сотень:
100 сто.
400 чотириста.
700 сімсот.
200 двісті.
500 п’ятсот.
800 вісімсот.
300 триста.
600 шістсот.
900 дев’ятсот.
10) "Таблиця мір".
Аналіз наступної таблиці:
Міри грошей.
Міри довжини.
Міри часу.
У карбованці 10 гривеників.
У версті 500 сажнів.
У році 12 місяців.
У карбованці 5 двогривенних.
У сажні 3 аршини.
У році 365 (366) днів.
У гривенику 10 копійок.
В аршині 16 вершків.
У тижні 7 діб.
У карбованці 100 копійок.
У сажні 7футів.
У добі 24 години.
У футі 12дюймів.
У годині 60 хвилин.
У хвилині 60 секунд.
Міри паперу.
Міри сипучих тіл.
Міри ваги.
У четверті 8 четвериків.
У стопі 20 десятин.
У пуді 40фунтів.
У четверику 8 гарнців.
У десятині 24 листи.
У фунті 32 лоти.
У стопі 480 листів.
У лоті 3 золотники.
У фунті 96 золотників.
11) "Римські цифри".
Аналіз римських цифр:
X=10
VII=7
IV=4
I=1
XI=11
VIII=8
V=5
II=2
XII=12
IX=9
VI=6
III=3
Висновки.
Зважаючи на зазначене, доцільно зробити наголос на основних висновках:
1. Поступальний характер теоретичної освіти окреслюється схожістю навчального матеріалу і
його розвитком у відповідності з вимогами часу.
2. Систематичне поєднання текстового матеріалу з наочними прикладами уможливлює
структурний вплив двох сигнальних систем на процеси запам’ятовування.
3. Сумарне макетування підручника на основі поєднання різних предметів полегшувало доступ
до освіти на основі матеріального і фізичного аспектів.
Отже, аналіз підручника дає можливість стверджувати про його написання зрозумілою мовою,
наочну ілюстрацію прикладами, нестандартне методичне оформлення і відповідність вимогам часу.
Також зазначимо, що запропоновані методики застосовуються донині.
Перспектива подальших досліджень у такому напрямку дозволить зрозуміти ґенезу змісту освіти
й означити шляхи сучасного вдосконалення написання підручників.
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Уминский С.А. "Букварь" Д.И. Тихомирова – Е.Н. Тихомировой чешским школам.
В статье рассматривается аналитическое построение базисного обучения простейшей линейной
арифметике, русскому языку и основам религии, которое стало почвой для систематического
обучения в чешских школах. Также подано систематизированные таблицы и игровой материал для
обучения арифметике и русскому языку; практические задачи на основе реальных исторических
фактов; сравнительные образцы тогдашнего и церковнославянского алфавитов; современной и
римской нумерации; образцы тогдашних мер времени, длины, денег, веса, бумаги и сыпучих тел.
Uminsky S.A. "Bukvar" of D.I. Tihomiroff – E.N. Tihomirova for the Czech schools.
In the article analytical construction of basic training of the super ordinary lineal arithmetic, the Russian
language and the bases of religion, which became basis for systematic studies in the Czech schools is
considered. Also the systematic tables and the playing material for training of the arithmetic and the Russian
language; the practical problems on base of real historical facts; the comparing models of the old Russian
and the Church-Slavonic alphabets; the modern and the Roman numerals; the models of old measures of the
time, length, money, weight, paper and strewing solids are presented.
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УДК 378.14:39
О.Я. Яковенко-Кубіцька,

аспірант
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
НАРОДОЗНАВЧА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ
У статті розглядається проблема формування народознавчої компетентності студентів
педагогічних коледжів в умовах змін змісту сучасної освіти. Автор доводить необхідність
створення відповідних умов, за яких формування компетентності та компетенцій відбуватиметься
на належному професійному рівні, визначаючи народознавчо-професійну підготовку як одну із сфер
загальної фахової підготовки у вузах України.
Динамізм, з яким сучасна цивілізація посувається вперед, швидка зміна технологій, постійне
оновлення інформації, збільшення її, – все це зумовлює необхідність безперервно набувати досвіду,
не лише отримати теоретичні знання, а вміти практично вирішити будь-яку життєву проблему. Тому
формування компетентної особистості є необхідним завданням будь-якої освітньої системи.
Це зумовлює зміни у визначенні змісту освіти , які відображені в державних документах (Закон
України "Про освіту", Державна Національна програма "Освіта" (Україна ХХІ століття), Конституція
України, Національна Доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті та інші законодавчі акти).
Органічним доповненням є пізніше пропоновані визначення вченими: "Зміст освіти – система
компетентностей, яка повинна бути сформована у процесі освіти з урахуванням самовизначення
особи, створення умов для її самореалізації, перспектив розвитку світової спільноти" [1].
Що ж являють собою компетентності та компетенції.
Тлумачний словник сучасної української мови за редакцією В.Т. Бусела трактує компетентність
"як певну суму знань у особи, яка дозволяє їй судити про що-небудь, висловлювати переконливу,
авторитетну думку.
Компетентний – це той, хто знає, обізнаний у певній галузі; який має право за своїми знаннями або
повноваженнями робити або вирішувати що-небудь, су дити про що-небудь. Компетенція – це коло
повноважень якої-небудь установи або особи; коло питань, в яких дана особа має знання, досвід" [2:
445].
У багатьох країнах Європи поняття компетенцій не тільки стосується змісту освіти, а й передбачає
формування у молоді певних навичок, потрібних для життя та діяльності. Саме компетенції
розв’язують життєво важливі проблеми. Вони дають змогу застосувати знання упродовж всього
життя, оперувати здобутими знаннями.
Європейські країни, що брали участь у міжнародному проекті "DeSeCo", метою якого було
окреслити ключові компетентності, визначилися з основними чинниками компетентностей, що
найбільше відповідають системам освіти країн, освіті яких властиві такі пріоритетні напрями
розвитку суспільства і ключові компетенції:
предметна (можлива в контексті передачі знань і незалежному оперуванні знаннями);
особистісна (розвиток індивідуальних здібностей і талантів, здатність до самоаналізу,
динамічні знання);
соціальна (здатність до відповідальності, співпраця, ініціатива, активна участь,
динамічні знання; передбачає також відкритість до світу та відповідальність за навколишнє
середовище, вміння працювати в команді, здатність до спілкування);
методологічна (є вимогою до розвитку предметної компетентності, означає гнучкість,
само спрямоване навчання, здатність до незалежного розв’язання проблем, самовизначення) [1:
71].
У педагогічному сенсі поняття компетенція частіше використовуєтьсядля позначення:
освітнього результату, який виражається в реальному володінні методами, засобами
діяльності, у здатності розв’язувати поставлені завдання;
такої форми сполучення знань, умінь і навичок, що дають змогу ставити і досягати мету
щодо перетворення навколишнього середовища.
Під компетентністю частіше розуміють інтегрувальну якість особистості, яка виявляється в
загальній здатності і готовності до діяльності, що ґрунтується на знаннях та досвіді, набутому в
процесі навчання та соціалізації.
Таким чином, поняття компетенції та компетентності значно ширші за поняття знання, уміння,
навички, бо концентрують у собі спрямованість особистості, її здатність долати стереотипи,
передбачати проблеми, гнучкість мислення; характер – самостійність, цілеспрямованість, вольові
якості [4: 52].
На думку О. Пометун, діяльність людини, зокрема й засвоєння будь-яких знань, умінь і навичок,
складається з конкретних дій, операцій, що їх виконує людина. Під компетентність людини науковець
розуміє спеціально структуровані(організовані) набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх
© Яковенко-Кубіцька О.Я., 2009
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набувають у процесі навчання, які дають змогу людині визначати, тобто ідентифікувати і вирішувати,
незалежно від контексту проблеми (ситуації), характерні для певної сфери діяльності.
Формування народознавчої компетентності на сучасному етапі розвитку освіти є важливим.
Україна є самостійною незалежною державою, де національний компонент знаходиться на високому
рівні. Велика кількість інформації, поглиблене вивчення народознавства спонукає спрямувати
молодого фахівця на правильний, доречний вибір потрібної інформації.
Досліджували проблему народознавства В. Антонович, Ф. Вовк, В. Гнатюк, М. Грушевський,
М. Драгоманов, П. Житецький, М. Костомаров, М. Максимович, О. Потебня.
Серед сучасних науковців: О.С. Березюк, С.І. Гончаренко, П.І. Ігнатенко, В.Р. Кузь, Д. Руденко,
М.Г. Стельмахович, С.І. Сявавко.
Проблему компетентності на різних рівнях аналізу вирішували С. Гончаренко, І. Тараненко.
А. Василюк, К. Корсак. Проблема народознавчої компетентності, а також педагогічні умови, за яких
вона формуються, майже не досліджена.
Започатковуючи дослідження, ми врахували, що вперше термін "народознавство" запропонував
І. Франко. Він зазначав, що "народознавство" означає, власне, щось більше, ніж те, що становить
сферу нашої науки. Бо пізнати народ – то значить пізнати людей, що мешкають на певній території, а
також пізнати їхнє нинішнє і минуле становище, їхні фізичні і розумові особливості, їх інститути і
економічне становище, їх торговельні відносини й інтелектуальні зв’язки з іншими народами.
У концепції педагогіки народознавства зазначено, що народознавство – це рідна мова, історія,
краєзнавство, етнографія, народна педагогіка, народний календар, народні моральні принципи, усна
творчість, різні види мистецтва й художньої творчості, прогресивні національні традиції, звичаї та
обряди, народні символи та національна символіка.
На основі цього нами був зроблений висновок, що народознавча компетентність – це досконале
знання рідної мови, історії, краєзнавства, етнографії, народної педагогіки, різних видів мистецтва,
набути в процесі навчання, що дає змогу успішно вирішувати проблеми, що виникли в даній галузі.
За даними досліджень,(дослідження проводилися на основі анкетування: було розроблено ряд
запитань, на які треба було дати власну відповідь або вибрати варіант відповіді ) проведених серед
викладачів та студентів педагогічних коледжів, формування народознавчої компетентності має
починатися ще з перших днів життя дитини, продовжуватись у дитячому садку, в освітніх закладах. У
школах та вузах має викладатися народознавство, вивчатися історія рідного краю, приказки,
прислів’я, вірші, проводитися екскурсії, зустрічі з представниками різних етнографічних регіонів.
Народознавство виховує почуття гідності, патріотизму, зацікавленості надбаннями української
культури, свідоме ставлення та знання історичного шляху свого народу, бажання діяти для
подальшого його розвитку.
Водночас з поняттям "народознавство" зустрічається й термін "педагогіка народознавства". Воно
об’єднує дидактичний та виховний аспекти, завдяки яким практично засвоюється народознавство.
Має важливе значення у підготовці підростаючого покоління до самостійного життя. Визначаючи
народознавчо-професійну підготовку як одну з основних сфер загальної фахової підготовки, а також
важливу роль його в формуванні духовності студента, було визначено параметри їх сприйняття:
базові життєві цінності студентів;
розуміння і знання матеріалів народознавства студентами
спосіб виявлення народознавчих тенденцій та врахування традицій у діяльності і
поведінці студента;
зміст мотивів формування народознавчих знань особистості.
Розуміння важливості впровадження народознавчих принципів у сучасні вузи супроводжується
активізацією дослідницької думки, появою фундаментальних праць та науково-популярних видань, а
також публікацій аматорського характеру. Важливими для удосконалення технології народознавства
є методичні розробки для вузів і шкіл А. Богуш, О. Ковальчук, Н. Лисенко, Р. Скульського,
М. Стельмаховича, Б. Ступарика, В. Хрущ.
Введення народознавства, методики ознайомлення з народознавством, історії педагогіки України в
педагогічних вузах значно впливає на вдосконалення системи підготовки національно педагогічних
кадрів. Їх вивчення сприяє формуванню особистості справжнього вчителя – патріота та професіонала,
від якого буде залежати рівень майстерності його власної діяльності. Незалежно від кваліфікаційного
рівня і професіональної спрямованості майбутній учитель повинен не лише успішно опанувати
теоретичними знаннями, а й навчитися практично їх застосовувати в повсякденному житті, вміти
прилучати до них своїх вихованців.
Підготовка студентів з у їх навчально-пізнавальній діяльності – це шлях реалізації системи
народних знань, які сприяють інтелектуальному розвитку особистості. Для цього використовуються
різні методи, матеріали з народознавства, навчальне обладнання і навчально-пізнавальна діяльність
студента.
Основними завданнями вивчення народознавства у педагогічних коледжах є усвідомлення
студентами:
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виховного потенціалу народних традицій;
українського фольклору педагогічного спрямування;
народного досвіду родинного виховання.
Через розуміння майбутніми вчителями народної педагогічної системи краще реалізується
принцип поєднання навчання і виховання.
Тому потрібно:
спонукати студентів педагогічних коледжів до розширення інформаційного кругозору
щодо народознавства;
стимулювати щодо застосування теоретичних знань на практиці ще під час навчання у
коледжі;
активізація потреби до самоосвіти.
На основі зазначеного вище ми дійшли висновків:
1. Формування народознавчої компетентності є актуальним для студентів педагогічних коледжів.
2. У процесі навчально – пізнавальної діяльності формується усвідомлення навчально – виховного
потенціалу народної педагогіки та важливість застосування його на практиці.
3. Ефективність формування народознавчої компетентності у студентів педагогічних коледжів
потребує спеціально створених педагогічних умов.
Отже, вважаємо, що поставлена нами проблема потребує продовження дослідження в сучасних у
мовах навчання та виховання молодого покоління для створення сприятливих умов щодо формування
народознавчої компетентності, що сприятиме підвищенню ефективності навчального процесу.
Майбутній педагог зуміє правильно зорієнтуватись у виборі потрібної інформації для навчального
процесу.
-
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Яковенко-Кубицкая Е.А. Народоведческая компетентность студентов педагогических
колледжей.
В статье рассматриваются педагогические условия формирования народоведческой
компетентности у студентов педагогических колледжей. Автор доказывает необходимость
создания соответственных условий, среди которых формирование компетентности и компетенций
будет происходить в соответствии с требованиями, обозначая профессиональную подготовку по
народоведению как одну из составляющих общей профессиональной подготовки.
Yakovenko-Kubitska O.A. The Folk Competence of the Pedagogic College Students.
The article deals with the problem of the formation of folk competence of students at the pedagogical
colleges in conditions of changes in contents of modern education. The author proves the necessity of
creating suitable conditions for the folk competence formation on a proper professional level. The folk
competence is denoted as one of the components of general professional preparation.
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ПОГ ЛЯД ЛЮДИНИ ЯК ЗАГ АЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ВАЖЛИВИЙ МЕХАНІЗМ ЖИТТЯ
ТА ПОГ ЛЯД АВТОР А В ПЛИНІ ТВОРЧОГО ПИСЬМА
Автор розглядає поняття "авторський погляд" як невід’ємну частину писемної творчості, до якої
відносяться і художні, і наукові, і газетні тексти. Досягнення авторського погляду в писемній
роботі є одним із основних свідчень авторства. Невизначене, а часто інтуїтивне існування даного
поняття у писемній реальності закликає до його поглибленого дослідження. Це дозволить вселити в
людей віру у свої творчі здібності, зробить тенденцію до гуманізму у вітчизняній освіті і науці
одним із цілком реальних кроків вперед.
Повідомлення, яке пропонується вашій увазі, є складовою частиною наукової роботи за темою
"Комунікативна перспектива авторського тексту". Галузь дослідницьких зусиль є новою і безумовно
надалі перспективною і в більш широкому та заглибленому обсязі. Актуальність її животрепетна, і
навіть нелегко визначити, в якому відношенні більше: чи для вітчизняного духовного росту, чи з
піклуванням про молодих, чи для поваги нас серед інших країн, які вже давно і впевнено вийшли на
позитивні результати. Дослідження є важливим ще й тому, що гармоніює з сучасним закликом
вітчизняної освіти і науки до одухотворення всіх аспектів і наукових розробок, які маємо наблизити
до людської особистості. Стаття має на меті багатогранно розглянути поняття "авторський погляд"
заради втілення в реальність письмової творчості, що дозволить людям усвідомити силу своїх
духовних потенцій, підніме шану до людини, яка мислить і пише. Дослідниця пройшла значний шлях
вивчення теорії письмової творчості, яку практикують за кордоном та в Україні. Багато аспектів
роботи потребували ретельного звернення до різних питань з філології, філософії, та психології.
Здатність людей націлювати увагу на інших та на оточення є такою природною, що здається, що
вилучити цей делікатний рух із життя неможливо, а обговорювати – вести до речей очевидних. А що
ж видно? Помітна внутрішня спрямованість людини, що пробуджується до активності зовні себе –
буцімто від звертання інших до неї, від взаємин навкруги та у своєму обміркованому виході до всіх.
Рух спершу мерехтить в очах. Знайомий нам сполох розумового вогника, або як протинається
твердота, як камінець, що відчутна в живому струмені погляду. Це розпізнає кожний, хто працює з
людьми віч-на-віч, саме коли вони думають, приймають рішення або звертаються із своїм розумінням
справи. Менше знають про погляд ті, хто спостерігає життя зовні, зігнуті спини, або простягнуті руки,
або снування повз, чи застиглий навзнак, а ще – хто в напрузі проживає вік, поєднаний із амбразурою
пристроїв та апаратів. Спільнота, яка присвячує себе "безпоглядним" послугам менш або зовсім не
читає очі співрозмовника або присутнього, від цього і манери спілкування у таких досить характерні.
З того, що мова погляду є реальним явищем, зародилось англійське дослідження (Кембридж), і
внаслідок цього з’явився тест [1: 88-89], який визначає, наскільки кожний є комунікативно
компетентний у такій одночасно звичній та таємничій ділянці спілкування.
Колись і тепер, вміло або невміло, на художніх полотнах і в перебільшених сміхотворних
зображеннях погляд викреслювали, чи-то як сніп променів, чи потік стріл, а то і як сполох блискавки.
Для нас важливий сам факт: людське визнання, що така сила відчутна, і на неї розраховують в
зображеннях.
Ще й народ-користувач мови зважав на реальність дотику погляду. Якщо довідкова література
відбиває межі національної свідомості, то повіримо її обізнаності, коли знаходимо там безліч
прислів’їв, приказок та інших звиклих висловів, які прямо або з натяком, в’ються навкруги "погляду",
а за власним враженням відчуваємо, що вони не виходять із розповідей людей про себе і своє життя.
Все розмаїття лінгвістичного багатства "поглядового" букету можна розподілити за риторично
знаменними віхами, і ми отримуємо повний набір. За всіма основними маршрутами людська думка
доторкується до поняття погляду.
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Так, скажімо, хтось потребує влучне слово про хибність причини і наслідку [2: 437], є для цього:
"Подивився – як рублем наділив", або "Прийшов, побачив, переміг", "С глаз долой – из сердца вон",
"Тьфу, чтоб не сглазить", "Око за око, глаз за глаз", "Ворон ворону око не выклюет". "Не вини
зеркало, когда (побачив) рожа кривая", "Прийшла (зустрів, побачив) біда – відчиняй ворота",
"Смотрел, как в воду", "Дареному коню в зубы не смотрят", "У семи нянек и дитя без глазу", "В глаза
улыбается, а за глаза ругается", "Як зиркне, впадеш!".
На всякчас про вади узагальнення знайдуться [2: 419]: "Очі мої би тебе не бачили", "У сусіди
завжди і все (побачиш) й краще, і смачніше", "За деревами і ліса не видно", "Мир повидать – себя
показать", "Кто старое помянет, тому глаз вон", "Бачили ми таких! ", "Ми все таке бачили, ми про все
таке знаємо…", "Глаз-алмаз", "В своем глазу бревна не видит…".
Негідним натиском [2: 443] в словесних баталіях насувають: "То ми ще подивимося!", "Дивись,
прямо пожирає очима…", "Плюй в глаза – божья роса", "Очі завидющі, руки загребущі", "Видит око,
да зуб не ймет", "На чужой каравай (побачивши) рта не раззевай", "И глазом не моргнет", "У страха
глаза велики", "Как выбежит, глаза выпучит, полетят клочки по закоулочкам", "Хоч очі би
розплющив!", "Піду світ за очі", "Щоб я ввік твої соромні очі не бачила!", "Так і вбиває очами!", "Ось
так, на очах у всіх!", "То всі бачать, всі чують моє горе", "Хоч в око стрель", "Бог все бачить", "То в
труні я таке бачив!", "Бачити тебе не можу!", "Піду, очі сльозами умию", "Ось піду, підмалюю очки!",
"Ідіть, ідіть, а я подивлюсь, як у вас вийде!", "Дивіться, саме найкраще, саме дешевше, то ваше щастя
на вас дивиться і посміхається!", "Ти все у мене побачиш, і білочку, і свисток!", "Дивись, який
знайшовся?!", "Я тебе покажу Кузькину мать!".
Все перекочуєтьсязнайомою луною з різних обставин, звідтіля поблискують поглядами персонажі
нашого барвистого життя: як тільки в людей є потреба збирати своє мислення, увага стає помітною в
їх очах.
Чи будуємо ми погляд за власним бажанням? Звертаємося до тих, в кого це фах випрацьовувати
штучний вигляд до чужого тексту, але так щоб повірили – до професійних акторів. М.
Кропивницький [3: 92-93] влучно посилається на сценічну техніку – дивитися в глибину і вдалечінь
та понад головами глядачів. Це викликало проблему з властями, коли вигукуючи фразу, актор, вміло
направив очі якнайдалі, а там були студенти. Оскільки владні авторитети схибили в думках поміж
причиною та наслідком, то театралу довелось пояснювати, що то його класична професійна
поведінка, а студенти до його погляду відношення не мали. Навпаки, йому фахово заборонено
дивитися на когось особисто, інакше, зроби людина хоч один рух, актор може загубити текст або
повести себе непередбачено. К. Станіславський [4: 154-180] ретельно аналізував поведінку та
внутрішнє відчуття актора на сцені. Проте, будову самого погляду за власним бажанням від не
одужав. Саме найбільше, згадувались переваги одного виконавця перед іншим, якщо їх від природи
великі вразливі очі відгукувалися на удавану роботу тіла на сцені. Погляд є такий тонкий інструмент
людяності, що відхиляється від навмисного використання в театрі. А актори не дивляться на людей
відносно своїх слів не тільки шануючи досвід своїх майстрів, що відрадили давити волю очам, але і з
причини, що погляд ніскільки неслухняний, коли слова не свої, тим більш промовляються несчислені
рази. Все таке є правдою і про кіноакторів, і про фотомоделі. Навіть коли трапляється вдале
співпадіння задуму та акторської міміки з поглядом, то виходить уривками, від кадру до кадру, які
потім мають збирати разом. Ті самі актори, починаючи перед глядачами говорити зв’язано від себе,
часто мають безсилий ніяковий погляд, що стає значним контрастом з силуваним спрямуванням очей,
що якось удалося.
Очі є дзеркалом нашої душі. Про них разом із жестами тепер згадали і звернулися за допомогою
там, де відкидали з професійної уваги. Це про відпрацювання натуральних просодичних якостей
мовлення. У минулому столітті в Англії, а в наших краях ще недавно й незмірно ортодоксально за так
званим свідомим підходом, інтонацію англійської мови як іноземної, намагались перенести в
професійні вміння викладачів та перекладачів через виключно графічне зображення: так би мовити,
що написано пером, то не вирубають сокирою. То були лінії, риски та точки. А що вміли люди – вони
декламували напам’ять теоретичні положення про те, який вони мають настрій, і що робить їх
артикуляційний апарат, коли мелодія мови їх вивчення злітала круто вгору, або спускалась вниз, або
робила згибистий вираж. Яку-то англійську природність удавав їх власний іноземний голос – він
1

1
(про одночасне посилання до українських та російських фраз):
Про одвічну природну потребу думок в зусиллі навколо "погляду" свідчить повсякденність. Спілкування, яке
склалося в нашому житті, довільно не розділяється на національні мовні шари: люди звикло одночасно
користуються приказками та прислів’ями із часів їх дитинства, і у жвавих розмовах миттєво віддають перевагу
тим чи іншим висловам не за національними смаками, а за влучністю та римованістю. І в цьому помітна наша
цікавість: свідомість без підказок та завченості видає, що люди в своєму глибокому єстві при найменшій
проблемі зосереджуються на роботі очей, роздивляються, розглядають та упевнюються, про що прикметою зовні
є їх одночасно відчутний та невловимий, неповторний і неприборканий погляд.
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зрадницьки вимальовував радість або категоричність на зразок рідної, в кого якої – або російської,
або української, думки були в рядках закоснілих правил, рот скривлений у штучних намаганнях, а очі
зниклі в собі і щось безпорадно шукали в заглибині свідомої і урвищі несвідомої пам’яті. Погляд не
вів тонке спілкування як дотик до душі іншого. Погляду не було.
Тепер англійські творці інтонаційного письма самі попереджують, що суть багатьох мелодійних
малюнків можливо передати та перейняти, коли сприймаєш комунікативно повноцінну звукову
ситуацію, в якій вираз обличчя додає до змісту слів. Звісно, коли рот зайнятий артикуляцією, то що
залишається від міміки – погляд, який домальовується кольорами і відтінками від чутких брів,
тонкого малюнку зморшок, як елегії емоцій, ще від ледь помітних плавних чи як сполох енергійних
рухів голови, яка на свій манер прокладає пунктуацію смислу. Це – про живе соковите спілкування
людей [4: 248-249].
Чи є саме наукове пояснення погляду? Коли погляд – це помітний рух уваги, то як про сяючі
людські очі розповідають психологи, якщо вони мають глибоке розуміння уваги нашого розуму?
З самого початку, погляд людини буває уважний чи неуважний. У важний погляд є явище значуще
в психології, і дослідження людської уваги склалися вагомо: її прагнули приборкати. Неуважний
погляд не заслуговував шани. Неуважність не викладалась в підручниках з психології, проте такого
стану багато в навколишньому житті. У важний і неуважний погляди розмежовували так широко, що
ті майже перестали щось говорити про себе, саме як ділити на холодне та гаряче.
Далі, можемо встановити, що уважний погляд здатний вибирати одне і відкидати інше Це
цікавило психологів, які визнавали увагу як "я волію вибирати". Це гідна позиція самостійного
розуму в незалежному виборі: "Є власне бажання і право самому або зосередитися, або відвести
думку". Що потрапило в коло уваги, як кажуть, стало більш яскравим для людської свідомості.
Однак, захотіти зробити щось більш яскравим, націлюючи очі, переконуючи себе бути уважним, не
вдається. У вага покидає розум у плаваючому русі очей повз певні речі, хтозна для чого. Немає таких
зовнішніх кліщів, які можна придбати для вилучення зосередженого погляду: він як тільки помічає
дещо навмисні маневри, перестає бути тим, що тільки був: людина спостерігає, що ж перед нею
роблять і що не вкладається в її розуміння звичайного ходу справ, чого від неї хочуть. Ситуація
змінюється, і настає вже інший період зібраного мислення та зовні помітний інший погляд. Так, всі
експерименти психологів щодо уваги людини виглядають примітивно схематичними і не стають
швидким коректним свідченням про живість всіх очей, і на всі ті випадки, коли хтось зайнятий
особисто важливою справою, якій вже так багато присвятив, хто поряд з іншими, а вони всі
неповторні, хто опинився в тій чи іншій хвилі почуттів.
Досить подивитися на погляд залучених до психологічного експерименту – то штучна ситуація
відносин, участь в них не є безпосередня, а з удаваних причин. Який резон згоди тих, хто показує
свою увагу? То, частіше за все, авторитарна ситуація, яка давить на страх – з владних позицій, з
позицій всезнаючого приходить особа і ставить під сумнів людські якості тих, хто якимось чином
підлеглий – натуральна реакція напруження в самозахисті: "Я не такий дурний, я знаю, що вони
почнуть розповідати про все це…" В іншому разі, може бути ситуація комерційна, яка потягла за
мотузку людську жадобу, отримати гроші нізащо: "Нехай дивляться, що мені шкода того…, то вони
мабуть дурні, як за таке гроші платять…". Ще спрацьовує механізм амбіцій, коли учасників
експерименту підносять в їх власній уяві, дають повирувати в хмарках величності, їм приємно давати
свідчення про неабиякі ілюзорні якості: "Хай знають наших… ми не ликом шиті… я їм покажу, де
раки зимують". Часом вважають за можливе втягнути людський матеріал до експерименту через їх
необізнаність, "темноту", що є ні чим іншим ніж тиском на відчуття невідомого: "То мені пообіцяли,
що в мене відкриється якесь нове розуміння…, що такого у інших не буде, їх не навчать…" Погляд
тоді каже, що людина заклопотана всім тим, що викликало її згоду бути матеріалом, який
спостерігають і описують. Тоді, очі розповідають не про, наприклад, вибір малюнків, або кольорів,
тощо, а про її ставлення до штучної діяльності, яка їй самій зовсім непотрібна. Рідко, але є такі
експериментальні, хто відчуває фальш обставин. Вони можуть примкнути до справи в полоні своєї
цікавості: "Чим вони там займаються, та що воно їм дає". Тоді очі в коловороті каналів особистого
змісту, про що розповідають посмішки, примруженості, насупленості або застиглості, можна ще
продовжувати. Або погляд стає недовірливим, насмішкуватим, роздратованим, комічно задоволеним,
чи застигло покірним.
Очі піддослідних відрізняються, але однаково відворотно неприємні. Прекрасними вони не
стануть, це факт. Фальш обставин тому джерело. То зовсім інші ситуації, коли експериментатор чи
виконавець, переходячи в чужорідний вимір відношень, дивиться з захопленням і безперечно
прекрасними очима закоханого з першого погляду, тоді людина може і стати привабливою, але вся
ситуація співпраці викликає відчуття абсурду. Буває, сама природа настільки тонко попрацювала, що
чиїсь очі стають нестримно привабливими, незалежно від погляду.
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З наступним кроком психологи визнають, що прояв уваги у одних використовують як індикатор
активності інших. У цьому разі увага описується: "Вони захотіли зупинити свою думку". Це ланцюг
взаємин домінування й підкори: "Є той, хто бажає захопити увагу, та той, хто не мав на меті, але
зосередив свої очі". Ще ми пізнаємо правду про мінливість уважного погляду в постійному плині
людських турбот, як-то:
По-перше, очі реагують на обставини, які пробуджують всі або певні з п’яти органів відчуття:
визначити чи гарячий чай, або чи висохла сорочка, чи то власна дружина розмовляє з кимсь за
дверима, чи то запах газу, чи лаку, або жах, коли замість солі в їжу додали соди, або дотик однієї
людини є саме раювання, а від пальців іншої можна здригнутися у відразі. Очі в усіх цих ситуаціях
роботи розуму відгукуються на зібрані життєві сили самим особливим чином: погляд невловимо
різний, але без прикидання: "Маленька справа, але своя".
По-друге, очі свідчать про ситуації, які закликають розум до уваги: треба напружено і швидко
пригадати, життєво необхідно розплутати хитросплетіння проблеми, ясність думки вимагає
визначити причину, життєдайне відчуття прийдешнього окреслює припущення, повнота розуміння
з’ясовує можливості, бережне ставлення до знахідки думки пильнує хід розв’язання. Побіжно очі
світяться, опріч вогню розуму, відблиском почуттів: жива душа турбувалася, мужньо збиралась з
силами, трималась з рішучістю, полегко розм’якла у знайденому рішенні, щоб зосередитися на
остаточному виконанні і заглибитися у задоволеному виході з ускладнення. Очі живі в правдивій
справі, чесному рішенні й у відвертих та щирих почуттях: "Зробив все, що зміг; більше зробити не
можна". Нарешті, очі розповідають й про напруження і страждання тіла, тим більш, як це стає
тривким та звиклим. Є погляд того, хто добіг із останніх сил до фінішу, є мова очей про стан силача,
який штовхнув гігантську вагу над собою, про дещо кричать очі того, кому вдалося випірнути з
глибини. Є особливий погляд швачки, яка вбачає кравецьку роботу на відстані і серед всіх.
Особливий погляд хірурга і танцюриста, здорового чи хворого, міцної дитини та приреченого: все
різне.
Свідчення психологів продовжуються, а ми помічаємо, що уважний погляд людини приковує
наукову думку і стає символом турботи багатьох про чинники його спрямування. У вагою бажають
швидко керувати, більше ніж знати людину, в стилі життя якої увага – щира, відверта, багатокрила і
повнокровна – є таким невід’ємним дотиком до життя в межах своїх справ, відповідальності і
інтересу. То благородно спрямовувати талант уваги в особисте русло, то негідно розтрачувати шанс
власного людського віку, пустуючи заздрою і агресивною чи підлесливою і мстивою увагою до справ
у інших. Погляд очей про все таке розповідає на видноті.
Управляти увагою, а тим самим поглядом? Якщо навмисно і демонстративно – то реально тільки
трохи і не завжди. Хто удає, що він звикло і націлено маніпулює увагою інших, той замахується на
недосяжне і невдячне. Щоб не "виховувати" і не "тримати" увагу, а її випромінювати як смак
уважного життя, треба починати з уваги дорослого. 1 Чиста дитина, яка ще не скуштувала ледарства
думки, переймає невловимі речі в пізнанні довкілля поряд з тим, в кого захоплення земним
змістовним існуванням і своєю справою суть невід’ємні від уваги [5]. Значущий погляд у такому
спілкуванні є як причетність матері в перші хвилини життя. В європейській та американській
літературі є наукове поняття і практичне цінування зустрічі очей та спілкування поглядів [7: 382-383].
У такому потужному потоці людяності поодинокі сперечання, як-то про палітурки певного кольору,
виглядають немічними жестами притягнути увагу.
Певною рисою відношення психологів до уваги і тим самим до погляду є їх фантазування про
увагу як м’яч, який або сам тримаєш, або в тебе кидають, або в тебе неспроможного відбирають, щоб
кинути комусь ще – дечибто як в спорті: вхопить найспритніший. Тільки увага не предмет, який
можна вилучити – вона є і буде з людиною доки людина жива, інше питання, на що вона спрямована,
в якій мірі і як довго. У вага споріднена з почуттям самозахисту: пильнує, щоб у тіла не відібрали
життя, та у розуму не відтяли його зміст. Коли педагоги ремствують про неуважних та розсіяних, то
1

У значній мірі до успіху, ми не кажемо виховних систем, а особистого контакту педагогів, які прагнули
самостійно осмислювати свою діяльність, А.С. Макаренка та В.О. Сухомлинського [5; 6], було відверте
намаганням в конкретній справі руками і розумом вирішувати жахливі проблеми існування. Вони йшли в
майстерню, в поле, робили свято із нічого. Тоді старший і досвідчений щиросердо працював, прямо дивлячись в
очі, часом страждаючи і у втомі. Вони їли те саме, що і їх вихованці, одягались однаково до межі стримано. То
була наука особистої відповідальності за шанс вижити. Не сама краща майстерність жити, коли початковою
точкою стають особисті втрати, виснажлива напруга, злидні, бруд та голод серед невдячності та заздрощів
навколишніх. Їх особисті перемоги над нестерпним, були тільки їх особистими висотами, і вони дали один
іншому відчуття сили людини, віри в розум та бачення проблем. Досягнення у трагедії не заслуга обставин їх
життя: все сталося не завдяки офіційній ситуації, і не через те, що А.С. Макаренко відтворив в мініатюрі у
своєму закладі структурута мову сучасного йому суспільства, а протиріч цьому [5: 580]. Живі і тверді очі поряд з
молодими – то було саме вагоме.
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це не значить, що учні мають якийсь м’яч уваги і не вміють його кинути до вчителя, або кидають і не
влучають – в той самий час їх потужна увага буяє десь в інших вимірах, які виявилися більш
значними, ніж спілкування з предмету. Тут справа вже в тому, як далеко від людяного змісту
навчання так званий "неуважний" прокреслив для себе свій активний сенс. У таких обставинах
яскраві палітурки та кольорові картки не допоможуть. На них "розсіяні" подивуються, подумають, що
щось нове, а вчитель старається, а вже потім поринуть знов у своє: наука не йде на їх розум. Ми не
коментуємо про те, що зовні трюки для уваги ефектно свідчать про педагогічні намагання, тоді вже це
про привернення уваги авторитетів, з нею бавляться.
Іншою психологічною трактовкою уваги є її надумана приреченість перед діяльністю. Якщо, то
справжня людська життєва справа, то в ній немає ніякої потреби, щоб якби-то квола увага
збадьорювалась міцним авторитетом якогось привиду праці. Нібито зухвале яйце промовляє до своєї
рідної квочки, що воно її визначило. Відоме пташине непорозуміння риторично склалося з підміни
одної життєвої ситуації – іншою з іншими учасниками і іншою працею, до якої нахабне яйце не мало
ніякого відношення. Так само особисто велична праця вздовж звичайний вік стає величною через
прояв духовності людини, яка заради повноти свого існування, мужністю творчого розуму, який
підкорює життєві проблеми, і гармонійністю почуттів жила так, щоб було приємно подивитися на
зроблене, на дотикове свідчення її розуму і душі. Якщо немає щільного органічного поєднання
особистості з тим, що вона робить, то увагу до підневільної праці викликають страхом,
маніпулюванням жадобою, або лоскотанням амбіцій. Якщо ми вивчаємо увагу, – це її непривабливий
вид, і тримається така тваринним самозахистом. Серед таких намагань можна заглянути й у вічі.
Помітимо їх погляд, як темні вікна, він показує приниження, брехню, паніку та агресію.
Як воно є, ми підійшли ще до одного психологічного вчення, яке намагалося на свій манер
зневажити святу увагу змістовного людського життя. Кажуть, що незріла голова уважна біля себе і
кидає погляди, як кицька на те, що смачне, тепле та запашне. А зрілий розум якби уважний в прірві
своєї свідомості про маси, владу, про підкорення майбутнього, в теоремах проектах та задумах. Із
таких абстрактних висот було ніби негідно зволитись до конкретного "тут, тепер і як воно насправді
є". Перше, мовляв, не заслуговувало на повагу. Друге вважалося привілеями недосяжного розуму.
Хто помічав, розумів, радів або співчував живим людським виявам, з таких глузували, таких жаліли й
зневажали. Хто зарозуміло дивився невиразним поглядом над головами інших та грався пустими
високими словами, того не розуміли, боялися, і сторожко шанували. Глибоким почуттям правди, яке
присутнє в кожному з нас, і яке однаково відверто шепотіло свою відповідну оцінку і брехливому, і
чесному, ми розуміли, що щось сталось не вірно, що так не повинно бути. Сподівалися, що життя
завжди розміщає речі по своїм місцям, бо тих, хто промовляв абстракції видно звідусіль і видно їх
пустоту і неміч в інших справах і відносинах. З таким відчуттям образи залишалися, бо протистояти
абстракціям не вміли. З’являвся болісний і безсилий погляд.
Чому не вміємо розсіювати туман із слів? Ми загубили мужність і ясність самостійної чесної
думки. Коли ця напасть почалась? Вона була завжди, тільки шанс видужувати в різні часи в різних
місцях не був однаковий. Щоб не починати від пращурів, повернемо голову вбік тільки прапрадідів.
Їх мабуть вчили ті, кому сподобався Дарвін, і сподобався новиною, яку не дуже замірявся
проголошувати. А великий Чарлз мав хист подобатися. Він був добрий письменник, сам в собі це
цінував. Іще він був такий мастак-оповідач, що людям перехоплював дух. Через його текст несешся
як на крилі птаха, як в поемі. Він багато бачив, а щоб розповісти про це, своїм ґрунтовно вихованим і
відточеним пером, знайшов сюжет, що через світ земний і крізь часи далекі, і розповів. Хто легко
прочитав, швидко побачив, що перед богом вже не боязко і не соромно. А якщо погода та природа
коїла свавілля з тваринами, то і люди, якщо їм заманеться, випрацюють, давлячи на інших, такі
напрямки думок, на які розраховують. Погрозливого творця-бога вже не було. Але стало модно
думками порядкувати життям інших, а вони ж до того часу були божими дітьми, тими, кому гоже
визначати свої наочні вчинки мірами "добро" чи "зло", "правда" чи "брехня", те саме, що від
всевишнього чи від дідька. Так підійшли до нових пророків, хто возвеличив абстрактні поняття, бо
вже грався через них з болісною людською гордістю втомлених і неситих. Таких довго тримали на
пайках абстракцій. А розсіяти пустоти слів такі не здужували. Більш за те, мисленнєві конструкції
руйнувати було заборонено: казали, що то була свідомість, і не просто так, а класова. Самозахист
навчив: до абстракцій з конкретною правдою не наближатися.
Коли в нас "святих корів" абстракцій не порушували, у світі практикувалася наука вирішення
проблем, що, як і творче письмо, живиться гнучким плином думки, що вільно і жваво перетікає від і
поміж узагальнення і, обов’язково, до дотикового, конкретного і саме правдивого, ще до узагальнення
і знов до свого земного істинного прояву. Таким чином і проблеми з’ясувалися в багатьох. А в нас все
ще абстракції про, наприклад, увагу. Таке вже без імен, але добро у спадок маємо від своїх класиків,
на яких в жаху каральних передвоєнних літ послався працьовитий та доброзичливий Лев Семенович
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[8], мабуть в надії, що якось "змириться, злюбиться" (вгамується і уподобається) виростати як би то
розумними серед абстрактного "багатства знань". Тепер пояснюють "увагу" все з тих же джерел, хоча
і без звиклих імен. То не людська увага, тепла, особиста, для свого єдиного і неповторного життя,
такого цікавого і плідного. То підкірна увага, перед "полководцями чєловєчєй сили".
Ще у психологів водиться у фаховій незмозі посилатися на фізіологів. Ті вже багато стратити
тваринок, а виявили лише збудження та гальмування. Тільки це, і жива плоть поводила себе без
відміни, чи-то від страху, голоду, чи болю, або зрадженої надії отримати те, що пообіцяли сильні і
розумні люди. Люди набували кривавих страждань тваринного життя, і брехали самі собі, що це для
їх величного розуму. А людське потребує людяну творчість, гідність, довіру та чесність. Фізіологія
собак з дротинками в мозку цього не пояснює. А що погляд? Тут немає нічого про змістовне
звернення очей. Іван Петрович Павлов поглядів не виносив [9: 328]. У його майстерні персоналу було
заборонено під страхом звільнення починати теми, що якийсь собака проявляв своє особливе
ставлення, може як останнє відчуття, що те, що зробили з ним, серед людей бути не може. А які-то
були стосунки, коли проковтнута їжа із отворів в животі випадала зовні, або відкритий мозок
отримував навперемінно електричне задоволення і біль в додаток до всього, що вже отримав. А
великий фізіолог, бо, як кажуть, ніхто інший у світі до такого бузувірства не додумався, споглядав і
шукав влучний вислів навколо поняття "реакція раба". Тоді, як свідчать, один із віруючих осіб,
котрий відвідував заклад, вигукнув, що він розуміє всі страждання святих мучеників, коли реальність
є настільки жахливий глум з життя, що відчуття болю ніщо в порівнянні. Можна уявити погляд, і
більше ніколи не звертатися за знаннями про людську увагу та сяючі очі до психологів.
Погляди людей помітні навкруги, так увага видає себе. Однак, увага не є монолітним каналом,
вона тримає все важливе для людини одночасно, підкидаючи на власний гребінь активність певного
смислу. У той саме час всі інші особисті цікавості похитуються все ще життєстійкі десь дещо
осторонь. Л.С. Виготський пропонує ситуацію1 зосередженості вченого; той розв’язує, повіримо,
математичну задачу; грянув грім, а людина, мовляв, більше зауважила на прояв стихії, ніж тримався
поважно заглибленим в абстрактне заняття. Проте, гіпотетичний науковець продовжував займатися
рахунками [8: 142-143]. Коментатор вбачає у свого персонажу надзвичайну волю. Через неї у героя
абстрактної роботи дослідники нафантазували внутрішню сварку із самим собою: грім гримає, а
людина, наче посперечавшись із собою, працює. Психологам того часу, як всюди, примарилися модні
бійки протилежностей. Вони зарозуміло зіпхнули боки одної і неділимої уваги самого єдиного її
законного володаря між собою, коли приписали конфлікт видів уваги довільної і мимовільної. Навіщо
було знущатися з цільноти людської? Якщо це про людину розумну, гідну та відповідальну, ніяких
сперечань у такого не виникало. Навіть раптовий неочікуваний гуркіт, якщо й іздригнув
несподіванкою тіло, а очі відірвалися від паперу і подивилися назустріч стихії, то та сама увага
миттєво пересвідчилась, що ніякої погрози життю немає, навіть праця, яку здогадно так хотілося
довести до кінця, до задоволення повнотою і гармонійністю рішення, до блиску в очах. Тоді, дивись,
за неї, хорошу працю, яку завжди помітно, або щось може заплатили, або тільки визнали, така праця,
не стала розтурбована. Робота розумом, мабуть, була дійсно успішна. Людина не шукала виправдання
в громі, щоб підхопитися, витрівшивши очі, шукаючи на кого виплеснути своє дратування, заволати,
що не здатна працювати, бо їй не створили умови, а продовжувала зосереджено мислити, з поглядом
стриманим, може трохи недовірливим, у перевірці того, що вже зробив. Учений із прикладу сам хотів
працювати, йому було цікаво, це було важливо для нього, і не було нікого на землі, хто був здатний
примусити його любити ту справу, він в неї був закоханий сам. У сучасній американській психології
та в теорії творчого письма такий цілковито об’єктивний стан називають "meaningful activity", або
робити те, що має глибокий особистий смисл, робити гідно, красиво і до кінця. Такі два різні
персонажа повстають в невеличкому зіткненні обставин – праці природи за своїми звичаями, та
заняття людини, в залежності, хто є ця людина: активного чи підневільного мислення. У всьому
цьому, промовистий погляд у піднесеній праці є такий захоплююче прекрасний.
Тепер звернемося до тих, хто має мислити творчо, а своїм очам передати вагому долю роботи. Що
скажуть художники про погляд тих, кого вони змальовують, а ще й про осмислену спрямованість
очей у них самих?
Що художник розуміє як роботу природи: "Г оловним … звісно завжди є обличчя. І ми, коли
зустрічаємо когось, перш за все дивимося на обличчя (вірніше, – в очі людині), якщо ще раніше нас
не здивує в фігурі або одязі щось незвичайне.

1
Психолог посилається, як це характерно для тодішнього етапу його роботи, на публікації
закордонних авторів, виданих російською мовою в період 1890 – 1915 років. Сюжет про вченого та грім є із
роботи Е. Тітчера, якого в монархічній Росії знали за двома російськомовними роботами від 1898 та 1914.
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Дивно, очі більш за все надають виразності всім рисам. Але ж саме очне яблуко не змінюється,
якщо не враховувати зменшення або збільшення зіниці 1, зволоження її сльозою та поворот в орбіті.
Між тим ми ясно бачимо, коли людина сердиться, сумує, замислюється або радіє… Таємниці для
того, хто пильно спостерігає, немає: вираз змінюють не самі очі, а рухи вій та брів... До них
приєднуються зморшки на лобі, в верхній частині носа, змінюється малюнок рота, губів, підборіддя,
уся міміка… Був час захоплення фізіогномікою… Наукою вона не стала, але все ж-таки помічаємо
типи обличчя…, говоримо, що людина виглядає розумною чи дурною, доброю чи злою" [10: 45].
Як майстер портрету відчуває своє призначення, та як його бачення передається в часі: "Людина
на перших портретах (в історії людства) змальовується із поглядом, який звертається в простір,
людина байдужа до того, хто на неї дивиться та дуже часто відвертається у профіль. Зображення було
на підвищенні, яке давало відчуття, що то не є місце для простого смертного… (в теперішній час)… В
порівнянні з фото (живописні та графічні) портрети більше мають схожості з оригіналом, у них
підкреслюється характерне, головне і відкидається другорядне. Х удожникробить явним внутрішній,
душевний світ людини. Кажуть, що в майстерному портреті людина більше схожа на себе, ніж житті.
Приховані думки, таємничі проясняються пензлем художника… Х удожники дуже піклуються про
збереження свого першого враження про людину на всіх стадіях роботи… Засобів для виявлення
характеру в мистецтві дуже багато…" [10: 9, 10, 16, 54-55. Переклад наш – Т.М.]. Буває, що
особистість самого майстра, його ставлення до моделі потужно виходили в портрет, який він
виконував. Через це такого побоювались замовці і казали: "В такого-то… писатися небезпечно". Саме
тут спрацьовує сила, яка споріднює художниказ автором письмового твору.
Це майже все, про погляд у сприйнятті художника. У се інше, що гарантує надзвичайний успіх –
вже особистий і неповторний духовний дотик майстра до людини та сила його враження, яка
виводить авторський погляд у віртуозну техніку виконання.
Так ми пересвідчилися, що, з одного боку, погляд складається з цілковито повсякденних,
дотикових поверхонь тіла людини, які є зворушені через власні життєві канали від глибокого
персонального змісту: наші думки, почуття та ставлення до інших людей ворушать все, що дає
погляд. Складний і тонкий механізм. З другого боку, в чутливого майстра є навички впізнання
малюнку тонких рухів погляду. Це не значить, що знання про маленькі м’язи побудує кожному, хто
прагне до ефекту, такий погляд, який той забажає. Або, навпаки, навички читання міміки з
анатомічної поверхні достатньо для глибокого розуміння безкінечно складного внутрішнього світу
людини.
Тут має місце інша паралель. Як живописець, людське тіло дає портрет свого власного
внутрішнього вібрування думки, почуттів та гармонії зі своїм оточенням. Вдала тонка образотворча
робота є застигла мить всіх механізмів погляду. Як обізнаний витончений критик читає змістовність
портрету, так перед своїми очами співрозмовники в життєвому спілкуванні миттєво, переймають для
прихованого внутрішнього випробовування чутливе, мінливе, перетічне від одного стану – в інший,
повідомлення один про одного. У цьому вони навмисно не замислюються над своїми зусиллями, не
розкладають на елементи свої враження, а відчувають зміст спрямованого людського погляду
якимось внутрішнім оком. Це експертне око має широке і багате русло вражень, якщо погляди
лягають в цілковиту співзвучність із змістом слів, оповіді або пояснення, що складає важливу справу
такого спілкування. У людей з нашої гадки є спільна проблема, вони її плідно вирішують розумом, а
погляди доповнюють розмах стосунків і додають, що їх думки саме про те, що звучить, що людина
розуміє про що говорить і тримає власне розуміння у своїй владі, до того ж є задоволення від
осмислення, немає сумніву, який заважає думці, ще й відвертість згоди з щирим ставленням, що ще –
можна продовжити.
Коли дві особи спілкуються, звісно й поглядами теж, то один може сказати: "Він на мене
дивиться". Під поглядом такому стає приємно, чи неприємно. Контакт очами може дати відчуття
наближеності, а те, у свою чергу, або відвертає, що тотожно незгоді "ні" , або очі пішли долу, що є
стримане "не знаю". Може погляд ще перекинутися до інших людей – "взагалі нас багато, а я такий,
як всі". Дотик погляду іншого може амбіційно відкинути у власному цінуванні, або принизити. У
самого одержувача погляду прямої справи немає, але він вже відчуває, що до нього звернулися, в
ньому є потреба, що він є важливий для когось, від цього стає поважний сам. Голова закидається
1

Відносно нашої теми цікавою є маленька подробиця: як розмовний синонімічний варіант до "зіниця"
ока є "чоловічок" в очах [11: 158]. Середина ока, маленька частина людського єства, але така важлива, отримала
дружелюбну назву, що у спорідненості з викінченим поняттям людини. Так виявляється, що помітивши погляд,
як-то всю духовність зосереджену в струмені звернення очей, хтось зауважує: "твій чоловічок так гнівно…
лукаво, весело… подивився… "
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трохи вгору і погляд, як з кінчика носу1: "То тепер я буду дивитися…".
Припустімо погляд другого, того, хто спрямовує свій зір. Оскільки в нього вже є важлива справа,
має він й вірні слова і певні почуття. Цей другий не стане промовляти: "Я дивлюсь". Такий буде
тримати свою справу, як цінний багаж, яким він може поділитися, коли є для кого це так само
цінність. Зверненість погляду, то вже зверненість справи. Такий, дивлячись прямо в очі, відверто
тримаючи схоплений зір, скаже: "Послухай", або навіть: "Дивись", коли розраховує, що його стануть
слухати. У крайньому разі: "Я тобі ось що скажу". У всіх цих випадках погляд з думкою і справою
вже побіг розповідати попереду слів.
Ми додержуємося останнього образу змістовного звернення, оскільки угледіли в ньому місток від
важкого та вистражданого загального розуміння "людського погляду" до тих конкретних проблем, які
ми поставили основною метою цієї статті. Поняття "авторський погляд" ми започатковуємотут.
Замислюючись над словами, що автор письмового тексту якось дивиться, можна себе відчути
одночасно і дещо досвідченими, і зніяковілим початківцем. Що дає відчуття обізнаності?
Відкриваємо без особливого вибору наукові тексти і маємо вислови, які за змістом не пов’язані з
реальністю людських справ, яким присвячені тексти декого, а суть прикметами зусиль людей у
викладі думок на папір. Результатам радіємо, бо є, що збирати. У середньому, майже на кожній
сторінці, до п’яти – семи випадків письменницьких намагань такого роду. Таке розмаїття в людей зі
смаком до поняття погляд, і один чи два випадки на п’ять – сім сторінок у людей, які полюбляють,
дещо інші засоби, які скріплюють працю письмового викладу матеріалу. Люди пишуть і
користуються : "На наш погляд…"; "На перший… другий погляд"; "Поглиблений погляд дає…";
"Поверховий погляд призвів…"; "Побіжним оглядом…"; "Як огляд питань…"; "Обачно…";
"Подивимося…"; "У явімо…"; "Побачимо і пересвідчимося…"; "Впізнавши…"; "Помічаємо…"; "Це
не виглядає…"; "Звернемося до…"; "Спостерігаємо…"; "Можемо знайти"; "Погляд вихвачує…"; "З
різних точок зору"; "Побачивши в …"; "Вдивляємося в…"; "Придивляємося"; "Звертаємо увагу…";
"Не пропустимо демонстрацію…"; "Виявляємо…"; "Викривається головне"; "Як наочний свідок…";
"Наосліп зроблене припущення…"; "Видивляючи всі обставини…"; "З виду все просто…"; "В наше
поле зору попадає…"; "Проникливий зір не може не помітити…"; "Таке не спустиш з ока…"; "Ні одне
свідчення не мине повз нашої уваги…"; "Узагальнюючи спостереження,… "; "Видно навіч"; "Як
обман зору…"; "Тільки для того, щоб прозирати весь простір…"
Такий багатий вибір у тих, хто пише з активним відчуттям своєї місії передати повідомлення: "То
я веду мову…". Такий погляд творця тексту є активний.
Існує між іншим й настрій пасивного запрошення щось розглянути. Тоді через весь текст пролягає
тонка сітка як-то лякливого погляду із-за голови, плеча або спини когось. Нібито не дуже хотів, але
показали, не настирно роздивлявся, а само в очі било:
– Не "Ми тепер розглянемо", а "Вони показують…" або "Фрагмент ілюструє...";
– Не "Ми помітили" , а "Матеріал вказує";
– Не "У являємо таку картину", а "Наближаємося до зображення";
– Не "Зосередимося поглядом на", а "Нашу увагу звертають" або "Нас закликають до
споглядання";
– Не "Розглядаємо ілюстративний матеріал", а "Матеріал претендує на зображальність".
Було модно казати, що негоже бути категоричним. Прямолінійність, дечібто не є повагою до
читача, з ним маємо обходитися ласкаво, настроїти на свій лад, не дратувати і не ображати. Здається,
що більшим дратуванням є лукавити в тому, що робиш. Відвертою і хорошою працею образити
неможливо. А текст, в якому здійснилися всі якості авторства не може не привернути на свою
сторону. Відносно погляду, якщо дивишся – дивись. Якщо автор – роби сам і відповідай за це.
Боязкуватий погляд не викликає довіри до повідомлення. Ховання за ширму чиєїсь роботи або
навколишніх речей, приписуючи їм владу над людиною, негідно. Коли затіяв виконувати справу, якто вийшов із текстом до людей, то це треба робити цілковито до кінця, прямо дивлячись в очі. До того
ж, є обіцянка, яку заявив спершу, взявшись бути автором, а саме сказати те, що є авторське. Щодо
категоричності як деякої якості тексту, то категоричність там, де виясняють відносини, а не роблять
справу, в останній це називається точністю.
Продовжуючи про людську обізнаність щодо всього навколо "авторського погляду" , можна
зауважити ще один випадок розуміння "погляд" – внутрішнє відчуття провидіння чи прозорливості
того, хто пише. Для нас воно важливе, оскільки щільніше наближає до активного і повного пояснення
якості, яка стає дійсно авторською активністю. Немає ніякого відторгнення смислу, коли "Я бачу"
прирівнюють до "В мене є думка" або "Я гадаю", або "Все втямив", нарешті "Тепер збагнув". Така
спорідненість фізичного спрямування очей, як і внутрішнього зосередженого бачення, з особистим
змістом є цілковито натуральна. Явище існує споконвічно. У цьому переконує використання
1

Як англійці кажуть: "Дивився з-під нижньої губи"» про того, хто удавав велику важність, ставив
співрозмовника дуже низько відносно себе, що той, ніби десь здолу виглядав на фоні роздутих в гордощах губів.
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ключових слів цієї теми, як "глаз, зрачок / око, зіниця", "зрение / зір ,бачення", "взгляд / погляд,
думка", "видеть / бачити", "мнение / думка, гадка, сенс, тяма" в латинській та російській /українській
мовах. Саме ґрунтовні лінгвістичні словники [2; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23] є як
священні письмена, які зберігають накопичені національні здобутки спілкування і мислення. По ним
видно простір можливостей думки в стихії кожної мови. Які межі цих первинних понять, які мають
поєднатися у витончене, скероване "авторським поглядом", письменництво? Кожна з названих мов1
має багатство засобів прокреслити стежку людської думки від погляду до твору. У сі вони разом
відзиваються свідченням, що люди всюди всім своїм єством роблять в собі такий змістовно
привабливий і обов’язковий рух: "Роздивитися самому, самостійно пересвідчитися, побачити зовні і
розглянути цікавість в собі". Це наш благородний механізм самостійної думки. Це – мотор, крила та
паливо авторства.
Візьмемо стародавню мудрість, яка дійшла до нас в латинських афоризмах [13]. Яке там було
ставлення до погляду фізичного – відчутного спрямування людських очей – та внутрішнього зору
думки? Світлі античні уми шанували вельми добре людський розум, який загострювався в точку зору
внутрішнього погляду. Зі смаком розумового задоволення спілкувалися, як заглядали в самі глибини
змісту і пильнували погляд думки: в такому баченні всі були як на долоні. У розкошуванні мислення,
коли зміст висікався неприховано прилюдно, античні, нащупавши достовірне внутрішнє око,
слідкували хід перетікання сили зосередженості зору від зовнішнього сяйва до притягальної, як
магніт, теплоти мислення і витонченої стрункості слів. Важливий досвід мудрості розсіяв через світ і
час перлини слів. А мудрості потрібні були "зір", і "бачення", і "погляд", вони давали "зрячі" рухи
думки, від чого та ставала влучною та гострою. Таке – вражаюче число разів: кожний десятий вислів
насичений "побаченим" змістом в тій чи іншій формі. Таке, як: "Ось, видовище, яке варте погляду
бога", або "І ти, теж!", – відверто запрошують людський погляд зовні, а після цього пробуджується
готовність почуттів про всю картину відносин й порівнянь. Інше стає: "Я бачу тебе наскрізь" або "У
траві (за гладкою поверхнею не видно підступного) ховається гадюка" звертаються до внутрішнього
погляду, до механізмів думки, які відразу дають знати, що то за людина перед іншими, чого від нього
можна очікувати, та на які висоти мислення такий гаразд. Як інший, було, відповідав зі схожим, як
підхопленим на льоту баченням, тим саме внутрішнім поглядом, що і перший, викликав задоволення
у всіх – бач, вхопив думку, підтримав сенс та збагатив словами: задоволення понад усе відоме. Був їм
спорт із витонченого мислення.
Поняття погляду, нехай то блиск в очах, чи благородна спрямованість людяної думки через
значення збережених влучних зауважень, тримало серед давньоримських праотців активний канал
смислу. Якщо треба дотикове сучасне відчуття реальності того – посилаємося на колонку карток з
першим – фізичним, що складає приблизно дві п’ятих, та з другим – мисленнєвим поглядом – в три
п’ятих від всієї кількості випадків про потреби людей словах із зверненням до роботи очей, чи-то
викликаючи їх зовні, чи принаджуючи у внутрішній зір. Розумова сила переважає в спостереженнях.
Вона людяно цінна: цікава і гідна, щоб про неї говорили через віки.
Самою особливою рисою є дещо про українську мову – вона радо спрямована до "авторського
погляду". В українській мові, своєрідно, інакше ніж в російській, складається динаміка натурального
ряду: "Людини відкриває очі, щастя її існування, зір, як зірки на небі (авжеж одного кореня, як
виглядає на лексикографічних скрижалях Бориса Грінченка), щось зосереджує її увагу, зіниці
сполохнули про це, обличчя зворухнулося і додає барв до погляду, вона дивиться, може трохи ще
розгублено, але тоді вже дійсно бачить, як тільки побачила, то, звісно, вже думку має". Виходить так
треба, невід’ємно відразу, як тільки є погляд синіх або темних очей, то й мати і погляд розуму, а як
побачила, той думка відчулась. Немає серед українців "Иметь мнение". Якось ця мова приховала
однокорінне тільки для болісного і фантазійного "мнимого" [11].
Більш за те, є лінгвістичне свідчення, що українців вже давно турбували обставини, щоб дітки [22:
154, 184] розумними зростали, з глибоким внутрішнім поглядом: "Оченята продирать дитині, щоб
зірка була". "Зріти" визначено одночасно як бачити все ясно, так і ставати зрілим, дорослим. "Мусить
всяк чоловік зріти". Як вже зросла жіночка, то й "Говірка, зірка, моторна", і не дай то боже, щоб
"зірниці в очах засвітилися", то людська голова не для того.
Природно ми готові прийняти термін "авторський погляд". Лінгвістично мовленнєвий досвід нам
не заперечує і не стримує. Є навіть психологічні механізми, які вже відкриті і волають про те, щоб на
них зважали [24]. Про що це?
На цей раз ми звертаємося за свідченням до французького психолога, який визнавав найвищу
цінність живого життя. Він захоплювався красою та здоров’ям людини, про що знав з погляду в очі,
1

Ми склали тільки перше враження про те, що думка вірна, вслід за досвідом в латинській мові та за
тенденціями розвитку культур, в італійській, іспанській та французькій мовах. Проте, залишаємо це у вигляді
припущення. Про англомовне ставлення ми станемо говорити спеціально, і тут немає ніякого сумніву про
багатий позитивний матеріал.
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дивитися в них не боявся, більш за те був письменником сам і відчував, що таке авторський погляд,
загострений до точки зору. Ми про Ж. Піаже [24: 692-693]. Крім того, велось декілька досліджень в
Європі та Америці, які набули вагомих знань, що йдуть на користь визнанню явища авторського
погляду у творчому письмі. Людям властиво скеровувати свою увагу і бачення вказівним рухом,
жестом збирання [25: 1278-1289]. Як тільки рука потяглась до предмету цікавості, спрямовується
погляд, який як знак пунктуації визначає напрямок думки до властивостей речі. Так само,
спрямовуючи внутрішній погляд на те, про що є відчуття, людина має писати, творець тексту
простягається у своєму розумінні через все, що доречно на його думку. У цьому він торкається
предметів в їх конкретних проявах і узагальнює до стислого досвіду свого дослідження. Авторський
погляд через свої редакції тексу – як вказівний жест до здобутку знань і творчості думки. Жести
можуть бути впевнені, відверті, не настирні, елегантні і витончені. Є жести сильні і рішучі або як
поетично ніжний порух пальців, який так багато значить. Вони ж бувають нервові, судомні та
хворобливо обмежені. Якщо є таке поєднання думки та спрямованості погляду і жесту, сумно, що то
за думка в тексті, якщо її не вхоплює ні погляд, ані жест. Таке змістовно споріднене з авторським
поглядом в потоці творіння тексту.
Щодо можливості вичитувати з рядків і розумом обіймати авторський погляд, є свідчення
психологів іще. Погляд речей людина набуває не відразу і не в усій необмеженості. Малі не можуть
керувати своїм поглядом, щоб зосередитися і роздивитися, для цього, вони тягнуться рукою до
предмету, який впевнено стоїть, але тільки задля ствердження роботи свого зору. Якщо дитина поряд
з дорослим, то погляд матері стає як та рука, що тримає і веде. Мати смисловно і емоційно, вся в
захваті роботи з чимось, енергійно звертає очі до потрібного, і це необхідно їх швидко, тепер, відразу,
щоб скінчити те, що почала. Жар діла мамчиного такий теплий і лагідний, бо від неї, але
незрозумілий і заворожує так, що виходять чудеса, не може малий бачити сам, що десь там стоїть,
стоїть спокійно річ, але не вхоплює невпевнене цікаве око. Тут погляд матері, живий, гарячий,
притягальний спіймав відразу і пішов очами до цікавості, так разом й дійшли. Хіба ж це не про
автора, який своїм втіленим поглядом вхоплює бачення того, хто прийшов до його тексту – частку
його самого, і веде, до того, що пізнав і про сказав людям: це цікаво, це може знагодиться…
Істинно авторський текст є вмістилищем особистості творця таким, що завелике: в письмі духовна
сила нестримна й притягальна. Дійсно таке, коли текст є авторством, яке відбулось.
Що заважає авторському погляду вести в усіх ділах і справах, всіх, всюди і завжди?
Саме тут ми наблизилися то обставин, в яких ми є невпевнені і недосвідчені.
Авторськогопогляду, що загострюється до точки зору, як термінів немає в вітчизняній реальності:
як нема погляду, немає чому загострюватися до пронизливого розуміння. Саме використання слів
подібних до "автор розглядає" , або "з нашої точки зору" не є духовно живим існуванням дійсно
авторського бачення тієї реальності, про яку людина пише. Все ж, ми не ведемо до ствердження про
дещо занижені мисленнєві дії на нашій землі, навпаки. Якщо якісні тексти з’являються в знайомих
обставинах, вони прориваються людською індивідуальністю, яка заповнює собою абстрактний
вакуум теорії тексту та методик роботи з творчого письма.
З теорії навчання зосереджуємося на роботах під керівництвом Т.А. Ладиженської [26].
Російськомовна дослідниця творчого письма, яка через всі шари того, що до цієї миті було написане
як її рідною мовою, так й українською про навчання твору, проглядає як знавець дещо більшого, ніж
у інших відносно саме творчого письма. У шановної пані не все пішло гладким у справах, починаючи
від гарячого ентузіазму шестидесятих, коли вона зібрала навколо себе натхненних однодумців, до
обачливого наступного і до теперішнього. Сама перша книга була дійсно спрямована до
письменництва в кожній дитині. Вона найщільніше наблизилася до істини, що в письмовому вигляді
не можна брехати.
То брехня найтяжча над усе, про яку, навіть за інших богів, знали античні – річ однакова, що
кривда проти людяності. Наслідки не відчутні миттєво, але вони катастрофічні. У людей відчиняється
мов ділянка свідомості, яка бере на себе роботу неправди, вона гнучка і розкривається в усьому, і
завжди. Започатковані можливості витончуються, стають повнокровними, вкорінюються, живляться
за рахунок сил, відібраних у гідних потенцій, які мали би ствердитися в особистості. Все виходить
навіть у зовнішній вигляд, про що кажуть і очі, і рухи, і навіть хода. Людина отруєна брехнею.
Стародавня мудрість визнавала: то такий скоїв смерть величі людській, такий не справдив на землі
своєї благородної місії – бути людиною.
Людське єство є таке, будь що відчинено в нашій свідомості, ми, як кулак, стиснути або відкрити
навмисно, напружуючись, не можемо, не здатні м’язами відірвати і відкинути. Чорна, слизька і
ворухлива пляма залишається назавжди, розростається ковзка, прослизає через життя. Коли дитина
переконується, що за неправду ставлять добру оцінку та прославляють, брехлива ділянка
поширюється і стає суттю дитини, більш того, вже дорослими такі починають інших переконувати,
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що то, що вони завжди практикували, є добро – вони відтворюють себе в інших. Про таких серед
українців є слово – слизький.
Щодо роботи Т.А. Ладиженської, то саме дверцята для авторської думки дитини, із власним
поглядом, хоча і без пояснення, що це таке, почали затулятися, а плідна спрямованість покидати
теорію, бо зіткнулась із реальністю. Перед нею і дослідниця, і теорія відступили на більш абстрактні
терени. Абстрактно до письмової творчості підходити не боязко, але безплідно.
А тепер, у всьому найкращому про набуття хисту писати, що ми маємо за всі часи, шукаємо
авторського погляду. У Т.А. Ладиженської, дитині, яка ще не має з теми ніякого погляду,
наближається педагог, його погляд на тему теж навряд свій, від адміністрації та освіти. Таку дають
тему, щоб навчити дитину дивитися в напрямку, який спершу визначив абстрактний педагог, після
цього, критика письменника в підручнику, ще мав погляд сам письменник, який писав своє. Але те,
що з іншого приводу створював автор, треба притягнути до затвердженої теми. Де погляд дитини?
Спершу ще треба вміти розуміти погляд письменника, якщо він дійсно відвертий. До того ж, то є
спрямування внутрішнього зору вже дорослої людини, а його маємо вміти прослідковувати, а таке
часом не під силу досвідченому, треба життя для цього прожити, не то що дитині. Так життєво
виглядають елементи теорії: Тема, план, збір матеріалу. Незручно почувала дослідниця серед
офіційних абстракцій.
Бути уважними до теми. Вчитель, як та матінка у Піаже, та у всіх шановних гуманних дослідників
після нього, має наблизитися до дитини. Дійсно, педагог стоїть перед класом. Каже: "Будьмо
уважними всі разом". Немає м’язів бути навмисно уважними. Нахмурюються брови, очі зупиняються
у безмисленнєвій напрузі. Але старанно мовчать. Бути уважним до теми, значить, казати про такі
речі… Очі малих щось шукають у своєму мозку, якщо мають, де зупинитися. То не є увага, то не є
точка зору. То є збентеження з самих готових думок, які треба дітям відтворити в своїх головах.
Думки, які готові в абстракції на всі випадки життя, в свідомість не перекладаються. Думки лише за
власним бажанням і особистою причетністю прокладаються в розумі, залишаючи там слід, який
стверджується все життя з реальних його моментів, як механізм, який вміє мислити самостійно.
У Т.А. Ладиженської, як та матінка у Піаже, вчитель дійсно йшов на будівельний майданчик,
нахилявся і дивився з учнями на реальну працю і відносини. Не так, як на обов’язковій примусовій
екскурсії – розгубленим і нудьгуючим поглядом. І не на натреновану бесіду з робочим людом, а так
як воно було, як складалося. Очі горіли. Бачили все. Цінною ставало не офіційно прославлене ударне
змагання в бригаді, а людина, яка вміла працювати, яка знала, що робить свою справу чесно для
затишного життя таких саме людей, раділа, що її відверта та добра праця помітна, на неї чекають –
вона будує житло. Будівники були гордими кваліфікованими сучасниками. А діти розуміли, що то
було таке в Москві в 60-і чекати на житло. Вони зрозуміли тему життєво. Але тема пішла не на
жалості до себе і своєї сім’ї, як можуть уявити інші. Журба не проростає творчою думкою, в цьому є
дещо руйнівне1: стає боляче, починають порівнювати, за цим іде заздрість, ще більша образа, часом
ворожість, направленість свого мисленнєвого ока в минуле і навкруги себе. Привабливою і творчо
життєдайною була енергійність, впевненість, авторитетність будівників, та повага і шана доброї
праці, з боку їх вчительки. Такі відносини давали відчуття сили і надії, внутрішній зір спрямовувався
в своє доросле майбутнє. Такі педагоги, з практичного захоплення, від своїх сумісних поглядів з
учнями, із зіткнення із очами будівників писали глави у співпраці з Т.А. Ладиженською. У них діти не
просто писали, а, пишучи, думали і випрацьовували власний погляд. Тоді, мабуть, навчилися бачити
дещо ще, тільки цим можна пояснити, чому змінився настрій у книжках дослідниці – тих, що
крокували через семидесяті.
Більше такого, як у Т.А. Ладиженської не було.
Звернемося ще й до тих, хто є покликаний бути експертом тексту – редакторів. Вони, як
найдосвідченіші в письмовому труді, мають з любов’ю нахилятися над письмовим твором, як та
матінка у Піаже, щоб своїм палким поглядом схопити погляд автора в тексті, пройти з авторським
1
Працюючи з якостями тексту, які свідчать про викінчене авторство, відчула смисл одного прислів’я,
яке з дитинства, вслід за дорослими розглядала інакше. Це: "На обиженных воду возят". Вислів бентежив: як-то
може таке бути, людину допекли, вона страждає, а з’являється хтось, хто починає з неї знущатися, принижувати
– воду возити. Крім того, якось нехарактерно для наших людей в народній мудрості зберігати жорстокість …
Розуміння авторства відкрило такий зміст: дійсного автора образити неможливо, він настільки втілюється в свою
роботу, що як би продовжує жити в ній, а текст є цілковитим його відображенням, як фото зовнішності. Чи
можна людину уразити у втіленні себе самого. Не можливо. Автор не стане нічого доводити, він відійде
стороною, залишить тих, хто насувається на нього. Бути автором йому заборонити не може ніхто. Людина або
сама не дозволить себе ображати, коли має справу на думці, або сама ж ображається, коли в розумі стоїть
прояснення відносин. Якщо творця тексту дійняли до живого, він – амбіційний, він поглядом був не стільки в
самостійному авторстві, скільки заглядався на ефект від своєї роботи, і тим він впав в залежність від інших.
Якщо таке сталось, його образу помітно, він сам відкрив доступ до своєї особи, такий підкориться, такий стане за
винагороду та із страху її загубити й воду возити.
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баченням через весь текст, зрозуміти його і прийняти його роботу. А письменництвом стає вся дійсно
творча праця, коли є народженою особистою свідомістю і поданою як художній, науковий або
газетний текст. З чим наближаються до тексту редактори, як вони на нього споглядають?
Ще не підходячи, вони розглядали самих себе. Редактори волали із сторінок своєї теорії [27; 28],
що вони є люди державні, їм за неї боляче. Погляд, що їм вони попереду всього дорожили – на
абстрактну державу, а конкретно, на того, перед ким вони звітували. У цих відносинах творчості
думки не було, цінностей викінченого авторства, теж.
Редактори, як то ясно із написаного ними самими про їх турботи, мали певний погляд на авторів, з
ким вони мали працювати. Загалом, то погляд дуже звисока. Автори – робоча сила, неприємна, важка
в керівництві, але яку вони вимушені вести працювати так, як мовляв приписано "об’єктивними
критеріями оцінки". Їх відпускати не дозволялося. Їх опрацьовували до створення тексту, їм
назначали зустрічі в процесі написання роботи, їх не залишали без уваги, коли ті приносили свої
тексти. Автори ходили в уяві редактора вічними винуватими. Редакторські страждання злегка
драматизувалися як велика місія перед суспільством та читачами. Прискіпливістю до письмової
продукції навіть дещо манірничали і повторювали про себе, що автори писати не вміють, науково
необ’єктивні, вузьких можливостей, вразливі, доводять редакторів до безтактності.
Поки що тільки прояснювалися тяжкі відносини, які втискували в образ теорії. Нам же цікаво, що
відомо про майстерність писати, та про авторський погляд, як прикмету якісного тексту. Чи шукали
цього редактори? Вони розпізнали поки що три етапи роботи: вибір теми, її розробка та літературне
опрацювання [27: 218]. Нічого особливого, як всяка інша діяльність. Надзвичайним є те, що автора
готові звинувачувати на кожному із них. Серед хисту редактора відносно тексту, авторського погляду
не знайшли.
Ознакою часу можна вважати деякі роботи з теорії редагування, в яких роблять спробу вийти із
диктаторських манер своїх попередників. Б.С. Мучник [28] веселився сам і смішив народ тим, що
отримують, коли люди, які пишуть, навіть не намагаються розглядати, що в них виходить. Тексту як
цілісності в роботі немає, той немає і авторської індивідуальності, і погляду. Багатий матеріал за все
професійне життя отримує ненадійне пояснення на рівні граматики і смислу окремих речень.
Інша робота виводить редагування в абстрактну теорію, яку начебто редактор тримає у своїй
свідомості, наближаючись до конкретного тексту. А теорія знов, як всяка інша діяльність, про те, що є
початок з метою, є виконання із знанням, як робити, і результат. То не є новим. Якщо би матуся із
дослідження Піаже підходила до свого малого із теорією такого наближення або моделлю своєї
дитини: тепер я ставлю метою…, комунікативний зміст такий-то…, то малий, хоч і дуже малий, але
навряд би став слідкувати за поглядом матінки, який десь заглибився в проваллі нісенітниці, нічому
би не навчився і не захотів би … Є приклади текстів, але авторство не простежується, тим більш
авторський погляд. У дослідника немає ресурсів для цього. Плідний початок можна прокласти тільки
із визнання особистості автора і її втілення в тексті.
Ще з приводу редакторських посилань на свою суспільну роль. Бути громадянином і дійсним
автором, який розуміється до тонкощів у природі тексту не є суперечність. Найвеличніший випадок
життя – Марк Туллій Ціцерон1. Римське право називається однією із опор сучасної європейської
цивілізаціїї. "Всі освічені європейські правники, хоч яка в них основа, визнають, що вони зобов’язані
Ціцеронові і Ціцероновим наступникам" [29: 189]. Але розуміння авторства Марком Туллієм
почалось не із знання граматики, а від авторської гідності – самовідчуття особистої відповідальності
за своє власне життя, щоб воно було шляхетним, від чесності самостійної думки, мужності мислити в
усіх обставинах і захоплення життям. Він був великою і красивою людиною, такі ж були його тексти.
Таким він проглядає поміж рядків всіх перекладів і відрізняється в частинах, які штучно з’явилися.
Казали, було багато загубленого в текстах. Марка Туллія не можна читати поглядом від пропаганди,
то не його погляд2. Після слів про Ціцерона можна лише коротко додати, що авторського погляду в
усіх намаганнях написати риторики [деякі із всіх після 1990 р. – 30; 31; 32], які називались як
завгодно, немає. Є погляд фізичний, як зашифровані письмена, але то не про авторський погляд, не
про особистість, а більш про салонні ігри красунь із їх кавалерами [31].
1

В українськомуперекладі – Davis, Norman, (1999) Europe: a History. Oxford University Press –дається
такий варіант написання фамілії Cicero.
2
Протягом 2007-2008 років Миронова Т.Ю. подала цілий ряд статей з різних аспектів авторства. якто: "Декламаторська дикція, авторська дикція та граматичні можливості кожного: активне ставлення до старих
проблем" (Дніпропетровськ); "Відчувати себе автором тексту, діяльності та цілого життя" (Дніпропетровськ);
"Текст– реальность – анализ – становление личности" (Луганськ); "Авторський тон и тон говорящего (о
перспективах рассмотрения глубинных качеств письменного текста) " (Кіровоград); "О харизме и авторстве от
филолога" (Днепропетровск). В останній роботі більш за все показаний зв'язок особистості із якостями дійсного
автора тексту, автору діяльності та цілого життя; як неперевершене явище – харизматична особистість
М.Т. Ціцерона.
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Наша зацікавленість творчим письмом розпочалась із захоплення ставленням американців до
розкриття себе в письмових текстах. Десятки авторів, і така різниця з нашою текстовою реальністю.
Було неможливо усвідомити: чому, як таке могло статися? Потім прояснилося: того, кого у нас
відкинули, Ціцерона, американці вже давно щільно і органічно втілили у свою освіту. Там є поняття
авторського погляду і є його загостреність до точки зору [33; 34; 35; 36; 37; 38]. Більш за те, не
поспішаючи, викладачі проводять молодих американців через всі ступені авторства, допомагають
дивитися не тільки стоячи поряд, а й просуваючись через майстерність. Саме як мамуся у Піаже, з
тією різницею, що французький дослідник заговорив про сумісний погляд десь в 20-30 рр. минулого
віку, а в американців тепер вже могутній потік своїх дослідження великої і трепетної людської
особистості [деякі з них, що мають відношення до людського погляду – 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46].
А сумісний погляд розкриває такі багатства, стільки граней, що: "Покажи мені свій текст, то я скажу,
хто ти".
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Матеріал надійшов до редакції 15.05. 2008 р.
Миронова Т.Ю. Взгляд человека как общее понятие о важном механизме жизни и взгляд автора
в потоке письменного творчества.
Автор рассматривает понятие "авторский взгляд" как неотъемлемую часть письменного
творчества, к которому относятся и художественные, и научные, и газетные тексты.
Достижение авторского взгляда в письменной работе есть одним из основных показателей
состоявшегося авторства. Неопределенное, а часто интуитивное существование интересующего
нас понятия в письменной реальности призывает к его углубленному изучению. Это позволит
вселить веру людей в свои творческие возможности, сделает тенденцию к гуманизму в
отечественном образовании и науке одним из вполне реальных шагов вперед.
Myronova Т.Y. The Look Of Human Eyes As an Essential Power in Life and the Author’s Point Of View
in the Flow Of Creative Writing.
The author considers the notion "the author’ s point of view" as an integral part of creative writing work,
which includes literary, as well as scientific and newspaper texts. The achievement of the author’ s point of
view is one of the manifestations of the realized authorship. The indeterminate and very often intuitive
existence of the analyzed notion facilitates its extensive studies. More to that, it will help people believe in
their creative abilities and advance the humanistic tendencies in education and science in this country.
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ПРИНЦИПИ ЕПІЗАЦІЇ ДР АМИ У ТВОРЧОСТІ А.П. ЧЕХОВА
У статті показано, що процес формування драматичної форми у творчості А.П. Чехова був
пов’язаний із прагненням письменника "повернути драмі її літературне значення", оновити і
збагатити її досвідом оповідальних прозових жанрів. Особлива увага приділяється одноактним
драматичним етюдам Чехова, які є переробками раніше надрукованих оповідань, а також
змістоутворюючей ролі хронотопу у п’єсах митця.
У другій половині ХІХ сторіччя драматургія повинна була естетично засвоїти ту прозову
буржуазну дійсність, для художнього пізнання якої найадекватнішою формою досі був роман. Це
створювало об’єктивні потреби пошуків нових драматургічних форм, що були б здатні розкрити
новий зміст. М. Бахтін у роботі "Епос і роман" стверджує, що у добу панування романної форми
відбувається "романізація" усіх літературних жанрів, у тому числі і драми. Відбувається епохальний
процес прозаїзації, епізації драми.
У художній практиці А.П. Чехова процес формування драматичної форми був ускладнений
індивідуально-творчим установленням митця на її оновлення через досвід прози. Підкреслена
літературоцентричність – характерна прикмета чеховського театру. Тому метою даної статті є
визначення принципів епізації драматичних текстів у творчості А.П. Чехова. При цьому можна
виділити два рівня впливу епічного начала на процес формування чеховської драматургії: рівень
родовий – засвоєння досвіду російської прозової літератури та внутрішньочеховський, жанровий,
рівень впливу його власних прозових жанрів на драматургічні.
Взаємодія прозових і драматургічних форм у процесі жанрової еволюції Чехова наочно
"матеріалізувалася" у цікавому жанровому явищі – у драматичних "переробках". "Переробки" – це
одноактні драматичні етюди, які виникли на основі раніше написаних і надрукованих оповідань.
Загалом у Чехова налічується десять одноактних п’єс, які за традицією досить умовно називають
водевілями, з них тільки чотири написані на самостійні сюжети, а шість створені на прозовій основі.
Якщо традиційні автоінсценування є пристосуванням прози до сцени, то у Чехова протилежна задача:
наблизити драматичну форму не до сцени, а до літератури, зорієнтувати її не на театрально-сценічні,
а на загальнолітературні принципи зображення життя та людини, тому що, за словами
Вл. Немировича-Данченка, "сцена з її умовностями на десятки років відстала від літератури" [1: 99].
У багаточисельних висловлюваннях Чехова цих років і в його практиці драматурга чітко
простежується прагнення повернути драмі її літературне значення. "Переробки" були своєрідними
"студіями" по формуванню нових драматургічних принципів.
Драматичні етюди, написані на основі прозаїчних творів, увібрали в себе деякі елементи
оповідальної структури, які у подальшому міцно увійдуть у драматургічну систему письменника,
збагативши її. Це відбулося тому, що в основу драматичних етюдів покладено прозаїчний матеріал –
безподійне повсякденне життя пересічних людей. Це багато у чому визначило природу драматичного
конфлікту, а саме, герой протистоїть загальному укладу життя, тому джерелом драматизму є
повсякдення, "побутовий потік". Сутність конфлікту полягає у тривалому, незмінному,
неблагополучному стані життя героїв, саме усіх героїв п’єси. Сталість і тривалість конфліктної
ситуації підкреслені тим, що її початок і її кінець перебувають поза сюжетними рамками твору. Долі
героїв не показані у їх кінцевих підсумках. Характер конфлікту, його трактування автором
визначають неможливість фіналу у його традиційному розумінні.
Епізований характер конфлікту вже в одноактних етюдах визначив і характерну сюжетну
розосередженість. Драма одного персонажу повторюється у драмі іншого. Це вже підступи до
чеховської "драми колективного страждання", де в центрі уваги не стільки доля окремих
особистостей, скільки загальний настрій "кінця століття", загальне світовідчуття. Від прозаїчної
структури в одноактних етюдах – відсутність драматичної події, як прояву конфлікту; послаблення
сюжетної лінії та причинно-наслідкових зв’язків між епізодами з метою наближення драматичної дії
до природного руху життя; розповідь про події на сцені, а не їх зображення; співіснування в межах
драматичного етюду декількох сюжетних ліній. Події у чеховській драмі розчиняються у побуті.
А.П. Скафтимов вбачає схожість сюжетної побудови у прозі і драматургії Чехова у тому, що гостра
інтрига відтісняється побутом і рефлексією героїв, яка переважає над сценічною дією. Діалог у
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чеховських п’єсах тяжіє до монологізації. Тому нібито всупереч родовим якостям драми дія
розгортається повільно, неспішно, себто у оповідальному плані. Всі риси драматургічного
"вільнодумства" Чехова, які склалися в пошуковому для письменника жанрі драматичного етюду,
розів’ються і збагатяться у його зрілих п’єсах.
Вже в драматичних переробках відбувається проникнення пейзажу в драматичну структуру – то є
один з проявів орієнтації чеховських п’єс на епічні принципи зображення життя. Драматургія Чехова
сприйняла у прози також епічне охоплення хронотопу – важливого елементу образної системи.
Категорія хронотопу зв’язана з літературним родом. "Епос максимально вільно поводиться з
зображенням простору і часу" [2: 40], а "драма тяжіє до замкнених у просторі і часі картин" [2: 46].
Ось чому для епізації драми особливе значення мають категорії простору і часу. Для російської драми
ХІХ століття притаманна потреба вийти за межі традиційної сценічності, натякнути на життя, яке
плине десь зовні у "великих" просторі і часі, не обмежених законами драматичного роду.
Дослідники справедливо відмічають: "...час у чеховській драматургії завжди естетично активний,
виступає тут на правах самостійного образу" [3: 165]. Символічною є і художня хронологія
драматургічної дії у чеховських п’єсах: дія починається навесні ("Три сестри", "Вишневий сад"), або
влітку ("Чайка", "Дядя Ваня"), а завершується восени – на символічному рівні такий хронотоп
пов’язаний з мотивом уходу, прощання, приреченості існуючого ладу життя. До речі, саме така
художня хронологія – рух від весняного та літнього розквіту до осіннього суму характерна для
тургенівськогороману, є однією з його типологічних рис.
Час у п’єсах Чехова повітовий, садибний, провінційний (М. Бахтін), занурений у побут.
Хронікально-побутовий час на відміну від подійного не має безумовного початку і безумного кінця,
не має поступального руху, в ньому неможливі переломні "раптом" і "несподівано". Тому не
випадкова кільцева композиція у п’єсах "Три сестри", "Вишневий сад". Проте час повсякденності,
побутовий час вписаний у широкі часові межі – минуле – сучасне – майбутнє, включений у широку
часову перспективу. У п’єсі "Три сестри" часова конструкція підкреслено епізована. Сестри
Прозорови і їх брат Андрій одинадцять років тому приїхали до провінції з Москви разом з батькомгенералом, який отримав бригаду. У слові-мотиві Москва концентрується великий часовий інтервал:
це і минуле, коли сестри були щасливі, і це образ омріяного майбутнього.
У п’єсі повсюди розставлені віхи часу, починаючи з авторської ремарки до першого акту:
"Полдень, на дворе солнечно, весело". Перша репліка п’єси вводить тему часу і вона перенасичена
змістом: "Ольга. Отец умер ровно год назад, как раз в этот день, пятого мая, в твои именины, Ирина.
Было очень холодно, тогда шел снег… (Часы бьют двенадцать). И тогда также били часы (Пауза)" [4:
119]. Чехов підкреслено датує перший акт, створюючи картину весни: сонячно, весело, травень,
іменини Ірини, якій виповнюється двадцять років, молоді сподівання, загальне очікування щастя. І
дисонансом звучить тема смерті як перший натяк на драматичний фінал. У фіналі п’єси, як і у зачині
– смерть: загибель барона Туденбаха на дуелі у день, коли військові залишають місто. П’єса
починається і завершується мотивом уходу у широкому філософському плані.
Введена автором деталь – бій годинника – нагадує про швидкоплинність часу, зв’язує сучасне з
минулим: Ольга згадує, що в день смерті батька "також" бив годинник. Підкреслювання
повторювальності – "також", "як завжди", "зазвичай" – характерна особливість чеховського часу і у
прозі, і у драмі. Функції повторювальних деталей, розмов, ситуацій багатозначні: по-перше, вони
свідчать про кризу часу сучасності, про його застій; по-друге, це засіб створення "епічного",
"романного" часу, що плине з минулого у сучасне і майбутнє; по-третє, це один із засобів створення
картини повсякденного життя.
У п’єсі час із самого початку матеріалізується боєм годинника і потім постійно нагадує про себе.
Дім Прозорових повний годинників. Посеред розмов про порожнечу життя на них дивляться, питають
одне в одного про час і відповідь отримують точну. Входячи до вітальні дому Прозорових, персонажі
п’єси звіряють свої кишенькові годинники з настінними, нібито прагнучи встановити загальний лад,
загальний хід. Проте час життя сестер Прозорових не співпадає з часом життя міста. "Кулыгин. У вас
часы спешат на семь минут" [4: 134]. Роз’єднаність, некомунікабельність людей матеріалізується у
неспівпадінні часу їх життя.
У кульмінаційному третьому акті п’єси, який розвивається на фоні нічної міської пожежі (згоріли і
мрії героїв), Чебутикін розбиває вщент сімейну реліквію, порцеляновий годинник покійної матері
Прозорових – передвістя "розбитої" сім’ї. Годинники нагадують героям про убування часу, про
марність сподівань, про неминучість розлучень і втрат, про те, що "все имеет свой конец"
(Вершинин).
Проте художній час у п’єсі не обмежений тільки сюжетом, подіями, які відбуваються перед очима
читачів-глядачів, він вливається у широкий невидимий потік часу історичного. Історичні параболи
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драматург створює з допомогою асоціацій і алюзій літературних і історичних. Кулигін, який викладає
латину у гімназії, згадує давніх римлян, він до речі і не до речі використовує латинські приказки.
Вершинін згадує часи Колумба і Коперніка. Час – головний суддя над людьми та їх справами. Сторож
з управи Ферапонт під час міської пожежі згадує: "В двенадцатом году Москва тоже горела" [4: 158].
Це ключова фраза з глибоким внутрішнім підтекстом: згоріла і Москва трьох сестер, пожежа –
метафора краху усіх надій. Подібні історичні параболи створюють глибину часу. Х удожній час стає
засобом епізації чеховських п’єс. Недарма автор "Трьох сестер" говорив: "П’єса складна, як роман".
Від першого до останнього акту пройшло декілька років. У першому акті Ірині виповнюється
двадцять років, у четвертому – їй двадцять чотири. Але цей рух часу нібито вправлений в одну велику
добу. Перша дія – полудень, друга – вечір, третя – ніч, четверта – знову полудень – отже, одна велика
доба. Таким чином, час рушає по замкненому колу, поступального руху немає, тому і був розбитий
годинник. Проходили роки, народжувалися діти, а справжнього життя, насиченого сенсом, не було.
Система позасценічних персонажів і подій у п’єсах Чехова також надзвичайно розширює межі
простору і часу, то є одне з проявлень епічної орієнтації чеховської драматургії. Епізації драматичної
форми слугують і передісторії героїв, які притаманні скоріше епосу, ніж драмі.
Просторові координати п’єси – дім Прозорових, місто, в якому вони мешкають, і далека Москва,
куди вони прагнуть. Крах надій героїнь поданий у просторових категоріях. Не тільки образ далекої,
омріяної Москви виявився химеричним, паралельно розвивається мотив втрати Дому, який все менше
належить сестрам. З появою Наташі їх дім стає часткою міста. У чеховських п’єсах виявляється
символічна закономірність – простір життя героїв, що звужується, співвідноситься з їх похованими
надіями. Дія четвертого акту відбувається біля дому: завершується процес витиснення сестер із
звичного життєвого простору. У четвертому акті агресивність Наташі перейшла поріг прозорівського
дому, вона збирається зрубати ялинкову алею і старий клен.
Проте "малий час" і "малий простір" життя героїв п’єси вписані в авторський всесвітній хронотоп.
Протистоять час історичний (авторський) і "безвременье", у якому існують його герої. Так само
протистоять і "простір життя героїв", що "ув’язнені" у своїх домівках і всесвітній розмах авторського
простору. Х удожнійпростір п’єси "Три сестри" – не тільки дім Прозорових – це місто, це недоладний
залізничний вокзал у двадцяти верстах від міста, це Москва, Петербург, Бердичів, у якому "венчался
Бальзак"; Кавказ, де служив Чебутикін; Чита, Царство Польське, куди переводять бригаду;
Панамський канал, Франція, інша планета. "Солёный. Первый раз я говорю о любви к вам, и точно я
не на земле, а на другой планете" [4: 154]. З розрізнених деталей, мотивів складаються два
найважливіші наскрізні образи п’єси як фон для доль героїв – Час і Природа. У п’єсі створюється
широка картина російської природи: старий сад біля дому Прозорових, довга ялинкова алея,
наприкінці якої річка і ліс. Драматург прагне наситити сцену повітрям і простором, створюючи мотив
високого неба і перелітних птахів. У четвертому акті не просто осінній пейзаж, а Природа, що нагадує
людині про гідність і про високу ціну життя.
Чеховський хронотоп поєднує циклічний час повсякденності і вічний рух Природи – Часу, а герої
Чехова, які занурені у побут (у відповідності з новим розумінням драматичного), одночасно
вглядаються у "далечінь простору і часу" [5: 219], що підкреслює загальнозначущий і вселюдський
діапазон авторської думки.
Дослідники відмічають, що за обсягом життєвого матеріалу п’єси Чехова тотожні жанру роману. З
впливом романного жанру пов’язують і специфіку фіналів чеховських п’єс. Відкритий фінал,
розімкнена структура характерні для всіх кращих зразків російського класичного роману. Саме такий
тип фіналу не стільки завершує розвиток драматичної колізії, скільки виявляє авторське розуміння
життя, у його безперервному епічному русі. Фінальні філософсько-ліричні епізоди в чеховських
п’єсах, на наш погляд, виконують функцію аналогічну функції філософського епілогу у романах
І.С. Тургенєва.
Таким чином, Чехов вніс у сувору конструкцію драми оповідальні прийоми, які дозволяють і
повільний рух років, і повертання назад, і прориви вперед, і опис біографій, і розповідь про події, що
відбуваються поза сценою, і пейзаж, і багато іншого.
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Соболевская Г.И. Принципы драмы в творчестве А.П. Чехова.
В статье показано, что процесс формирования драматической формы в творчестве А.П. Чехова
был связан со стремлением писателя "вернуть драме её литературное значение", обновить и
обогатить её опытом повествовательных прозаических жанров. Особое внимание уделяется
одноактным драматическим этюдам Чехова, которые являются переделками ранее опубликованных
рассказов, а также смыслообразующей роли хронотопа в пьесах писателя
Sobolevska H.I. The Principles of Drama Epithization in A.P. Chehov’s Creative Work.
The article shows that the process of dramatic form development in the creative work of A.P. Chehov was
connected with the author’ s striving for "returning drama its literary meaning", refresh it and enrich with the
experience of narrative prose genres. The special attention is given to the one-act dramatic sketches by
Chehov which are the alteration of earlier edited stories and also the content-making role of chronotope in
the writer’ s plays.
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Б. БРЕХТ У КОНТЕКСТІ НІМЕЦЬКОЇ РЕАЛІСТИЧНОЇ ДР АМАТУРГІЇ
У статті розглянуто вплив на Б. Брехта, теоретика і практика епічної драми, національної
традиції, пов’язаної із розвитком шекспірівської лінії у німецькій реалістичній драмі, а також
новаторське переосмислення Б. Брехтом традиційної жанрової форми історичної хроніки та ролі й
призначення пісні у драматичному творі.
Ідея епічного театру не є винаходом Б. Брехта, вона є новаторським продовженням традицій
минулого, про що сам драматург писав: "Якщо йдеться про справжнє революційне продовження
справи, то традиція є необхідною" [1: 48]. Однією із численних традицій, що живили епічну драму
Б. Брехта, була шекспірівська лінія у німецькій реалістичній драмі, становлення якої пов’язане з
розвитком штюрмерської драматургії. Німецький дослідник творчості Б. Брехта Ф. Клотц зауважив,
що "у своїй драматичній побудові Брехт виходить із "відкритої" форми єлізаветинців, штюрмерів,
Граббе і Бюхнера" [2: 57]. Шекспірізація знайшла зокрема відображення у зверненні німецьких
драматургів до історії, відтворенні панорами доби, зображенні широких верств населення,
натуралістично відвертому зображенні окремих сторін побуту, у структурно-композиційних
принципах драми. На перший план висувається проблема епізації драми, бо оперуючи в історичних
драмах документальним матеріалом, будуючи сюжет твору за принципом хроніки, драматург
неодмінно мав звернутися до методу монтажу, який, на думку Б. Брехта, сам по собі робить предмет
епічним [3: 308]. Вплив національної традиції виявив себе як у розробці теорії епічної драми, так і в
художнійпрактиці митця.
Теорію родів і жанрів у Німеччині ґрунтовно розробили Й. В. Гете та Ф. Шиллер. Молодий
Й. В. Гете, вивчаючи драматургічний метод В. Шекспіра, протиставляв його штучному й
умоглядному французькому й німецькому театру, підкреслював особливості історизму великого
англійця, які полягають у глибокому проникненні у природу явищ. Й. В. Гете писав також про
досконале володіння методом всебічного пізнання дійсності: "Із Шекспіра проголошує сама
природа… він проводить нас усім світом" [4: 264]. Визначною заслугою В. Шекспіра молодий
штюрмер вважав те, що він підніс драму "про найважливіші державні справи" на такий високий
рівень, "який ще й досі видається найвищим" [4: 263]. Поряд із майстерністю драматурга "вивертати"
внутрішнє життя персонажа, Й. В. Гете відзначав як докорінну відмінність його драматургічного
методу те, що "вимоги сцени видаються йому не вартими уваги, він пристосовує їх до себе… Разом із
ним ми перестрибуємо з однієї місцевості в іншу; наша уява відтворює усі проміжні дії … і ми вдячні
йому за те, що він спонукає … наші духовні сили" [5: 314]. Отже, Й. В. Гете зафіксував, по-перше,
відхід єлізаветинської драми і її найвизначнішого представника В.Шекспіра від регламентацій
класичної драми, обґрунтованих іще першим її теоретиком Арістотелем, а саме, відмінності категорії
простору і часу, що зумовили епізацію драми. По-друге, німецький письменник відзначив як наслідок
цієї відмінності активізацію розумової діяльності глядача, тобто той принцип, що був покладений
Б. Брехтом в основу його теорії епічної драми.
Звернення до епічної форми, введення епічного елементу в драму для Й. В. Гете й Ф. Шиллера
було зумовлене художньою необхідністю. Так, Ф. Шиллер у листі до Й. В. Гете писав: "…потрібно,
на мою думку, ввести Фауста в активне життя, і, щоб ви не обрали із цієї кількості, мені видається, що
у наслідок своєї природи це вимагатиме занадто великої ґрунтовності й широти" [6: 463]. Листування
митців свідчить про те, наскільки важливою для них обох була проблема діалектики епічного й
драматичного. Щодо цього питання Ф. Шиллер писав: "Дія драматична рухається переді мною,
навколо епічного рухаюся я сам, воно ж видається ніби нерухомим. На мою думку, різниця є дуже
важливою" [7: 486]. У тому ж випадку, коли глядач "рухається" навколо події, сам по собі цей "рух"
може бути різним, оскільки можливим є "нерівномірний крок", "зупинки", що залежать від
"суб’єктивної потреби". І, продовжує Ф. Шиллер, "…це чудово узгоджується із поняттям минулого,
яке можна мислити як нерухоме, і також із поняттям оповіді, бо оповідачеві вже на початку й у
середині відомий кінець, для нього … усі моменти дії є рівноцінними, і він тому завжди зберігає
спокій і свободу" [7: 487]. До такої розгорнутої, епічно спокійної дії звертається Б. Брехт, шукаючи
для свого повчального театру нові засоби художнього зображення дійсності. Він вважав, що стара
драматична форма з притаманною їй камерною дією не сприяє з’ясуванню "людських взаємовідносин
у нашу добу", тому театр "повинен знайти ту форму, яка дозволяє зобразити цю неясність у найбільш
класичній формі, тобто епічно спокійну форму" [8: 61]. Бо в епічному театрі глядач повинен зберігати
свободу по відношенню до сценічної дії, він не повинен вживатися у запропонований йому сценічний
матеріал, натомість зберігати душевний спокій і критично оцінювати вчинки персонажів п’єси.
© Євченко Н.В., 2009
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У листуванні Й. В. Гете й Ф. Шиллера Б. Брехт знайшов також міркування Й. В. Гете, яке
випливало із попередніх роздумів друзів-однодумців щодо особливостей епосу у порівнянні з
драмою, про "самостійність" кожної із частин епічного твору. Коментуючи думку Й. В. Гете,
Ф. Шиллер акцентував, що "… його кінцева мета (епічного твору – Н. Є.) міститься вже у кожній
точці його руху; тому ми не рвемося з нетерпінням до мети, однак любовно затримуємось на кожному
кроці" [9: 260]. Формулюючи основні відмінності епічної драми від драми старої арістотелівської,
Б. Брехт акцентує увагу на тому, що в епічній драмі найважливішим є цікавість до ходу дії, а не до
фіналу.
Ненормоване розуміння драматургії Б. Брехт знаходив також у Х. Д. Граббе, чия драма "Наполеон,
або Сто днів" (1831) стала поворотним пунктом у розвитку німецької історичної драми. Х. Д. Граббе
вважав, що сама історична дійсність, а не естетична регламентація мають бути критерієм для вибору
літературно-театральних засобів художнього втілення. Він неодноразово підкреслював, що драму
"Наполеон" написано проти тогочасного театру, "… про який я взагалі не думав, принаймні не про
такий, яким він є зараз" [10: 17]. Крім того, у Х. Д. Граббе Б. Брехт знайшов нове розуміння
драматичного конфлікту. Драматургічне новаторство Х. Д. Граббе у зображенні історії виявляє себе
у порівнянні з історичними драматичними творами його безпосередніх попередників – штюрмерів.
Й. В. Гете й Ф. Шиллер відтворили у своїх творах епізоди реальної німецької історії, створили
німецькі за колоритом картини. Однак Й. В. Гете ідеалізував Геца, наділив його рисами "бурного
генія" і протиставив героя світу зла. У свою чергу, Ф. Шиллер, зображуючи "об’єктивну сутність
соціально-історичного конфлікту… шукав суб’єктивного пояснення трагічної колізії у боротьбі
етичних начал" [11: 312], він дав психологічну характеристику Валленштейна, не висуваючи питання
про його політичні прагнення. Тому в історичних драмах Й. В. Гете й Ф. Шиллера на першому плані
особиста доля героя. Доречно зауважити, що й в історичних хроніках В. Шекспіра "народні маси, як
правило, складали тло конфлікту між королем і феодалами і лише в окремих випадках народ
виявляється в центрі конфлікту" [12: 119]. Х. Д. Граббе був тим драматургом, який розпочав
"демонтаж" історичного героя: в "Наполеоні" герой відіграє значно меншу роль, ніж у драматичних
творах класиків на історичну тему, оскільки автор прагнув створити твір не про піднесення й падіння
Наполеона, а про революцію. Про це Х. Д. Граббе писав у своїх листах: "… у нього ("Наполеона" –
Н.Є.) увійдуть усі мої ідеї про революцію" [13: 343], "вся моя душа, кожний із моїх поглядів мають
бути, наскільки можливо, вилиті у нього" [14: 345]. Водночас, осмислюючи роль Наполеона в історії,
Х. Д. Граббе вважав, що "він менший, ніж революція, власне він лише прапорець на її щоглі, не він –
революція живе ще в Європі … великий не він, а його історія" [15: 346]. Прагнення драматурга
глобально охопити у просторі й часі історичний процес – події Ста днів, розкрити у драматичній дії
його рушійні сили, політичні інтереси всіх суспільних прошарків (Бурбонів, аристократів-емігрантів,
бонапартистів, ліберальної буржуазії, якобінців, паризького плебсу тощо), а також завойованих
Наполеоном європейських народів, сприяло тому, що він, по-перше, створив драму, конфлікт якої
ґрунтується не на зіткненні героїчних індивідуальностей, а на протиріччі діючих політичних
тенденцій (такий конфлікт був покладений також в основу наступних драм Х. Д. Граббе – "Ганнібал",
"Битва Армінія", "Костюшко", що залишилася незакінченою). Драматургічною кульмінацією
"Наполеона" (його першої частини) є сцена на Гревській площі, де носієм сценічної дії стає біднота
Сен-Антуанського передмістя Парижу. Паризький плебс виступає як проти Бурбонів, так і проти
Наполеона, це вони "зробили революцію й імператора" [15: 249]. Народна маса подається як рушійна
сила історичного розвитку, її перспективу на майбутнє сформульовано якобінцем Жувом: "Якобінські
шапки переживуть врешті решт усе" [16: 251]. По-друге, втілюючи свій задум, драматург був
змушений відступити від основного принципу "арістотелівської" драми – єдності дії, коли
зображувані події мають становити замкнену систему причин і наслідків: лише тема Ста днів і образ
головного героя поєднують персонажів і події логічним зв’язком. Таке зумовлене реальністю
перенесення дії і пересування героїв у просторі й часі, коли драматург уподібнюється до оповідача,
визначає епічне начало у драмі, наявність у ній двох сюжетних ліній (Наполеон і Реставрація,
Наполеон і феодально-абсолютистська Європа) і, відповідно, двох частин твору, що заздалегідь не
було передбачено автором. Велика кількість масових сцен і ситуацій (у драмі 158 дійових осіб),котрі
ритмічно змінюють одна одну, сприяла тому, що систему мотивів, покладених в основу дії першої
частини, замінив монтаж, який забезпечив створення або окремого єдиного цілого, або конфліктної
ситуації, що забезпечує подальший розвиток дії драми. Таке подрібнення фабули на окремі епізоди, її
розгортання за допомогою зміни послідовних і відносно самостійних картин, монтаж цих картин і
епізодів замість їх взаємопереходу на основі саморозвитку стало новаторським явищем у драматургії.
Х. Д. Граббе розумів не лише важку сценічну долю свого творіння, але й сутність свого новаторства,
він писав видавцеві: "Ми заслужили здійснити "Наполеоном" драматично-епічну революцію" [17: 18].
Здійснена Х. Д. Граббе "драматично-епічна революція" за своїм змістом була націленою на
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підсилення об’єктивного зображення дійсності, а за своєю формою – на рішуче приєднання
драматурга до традиції відкритої шекспірівської драматургії.
Іншими засобами епізації в "Наполеоні" є широке використання оповіді про події замість їх
показу, надзвичайно розгорнуті, деталізовані ремарки, які являють собою докладні авторські описи,
що виходять за межі сценічного втілення, вони втручаються у сценічний діалог і є свідченням
звернення драматурга не лише до драматичних, але й до епічних засобів зображення – безпосередньо
до авторської оповіді. Нарешті, Х. Д. Граббе широко використовує пісню, яка виконує декілька
функцій: є засобом характеристики історичних персонажів (Наполеона і Блюхера), розширює дію
драми, виконує композиційну функцію ("Çа ira" – лейтмотив дії у першій частині твору), допомагає
драматургу розкрити суперечливий сенс доби Ста днів і створити більш повну дію: шотландці й німці
співають патріотичні пісні, а французи – "Марсельєзу".
Ремарки – авторські описи не є типовими для Б. Брехта (такі ремарки, в яких підсилюється
авторське начало – звучить голос автора, – притаманні Б. Шоу), натомість Б. Брехт, як і Х. Д. Граббе,
а до нього Ф. Шиллер у "Валленштейні", широко використовує пісню. Однак традицію Б. Брехт
докорінно переглядає із врахуванням власних творчих завдань і художнього досвіду сучасників.
Брехтівські сонги, як і хори, є передусім одним із засобів створення "ефекту очуження", завданням
якого є руйнування ілюзії. Сонг доповнює діалог героїв авторським коментарем, як, наприклад, сонг
"Про велику капітуляцію" у драмі "Матінка Кураж та її діти", який являє собою складний вид
очуження: на цинічну іронію героїні автор відповідає власною іронією і тим самим руйнує усі її
помилкові уявлення. Присутність автора у творі – прийом притаманний епосу, а не драмі. Так,
завдяки сонгам у драмах Б. Брехта виникає епічний план, функцією якого є дистанціювати сценічну
дію, сприяти активізації критичної думки глядача. Таку функцію виконують не лише сонги, які
коментують дію, але й такі, які її переривають, підкреслено із неї випадають, руйнуючи тим самим
сценічну ілюзію. Крім того, оскільки Б. Брехт сценічну дію втілював у формі оповіді про минуле, то,
як і Х. Д. Граббе, він замінив показ оповіддю. Драматург-новатор використовує поряд з оповідним
діалогом прологи, сценічний коментар, уводить постать оповідача й співака, завдяки чому сонги в
його п’єсах можуть також безпосередньо виконувати функцію оповіді.
Іще одна особливість драматургічного методу Х. Д. Граббе, яка дає себе пізнати у сцені "Париж.
Марсове поле", знаходить подальший розвиток у німецькій драматургії. У цій сцені драматург
зображує урочисте проголошення Додаткових актів до конституції Франції. Її оформлено у
подвійному висвітленні: Х. Д. Граббе змальовує як зовнішню помпезність події, так і її внутрішню
сумнівність, подаючи цю подію через сприйняття якобінця Жува. Цій симультанній сцені притаманні
комічні засоби зображення, за допомогою яких продемонстровано двоїстість події. Сценічно її
устатковано як "театр у театрі": на сцені влаштовано її продовження, де рухається імператор, а
навколо нього сидять "амфітеатрально упорядковані" [16: 264] пери й депутати. Національні гвардійці
справляють на Жува враження "різдвяних ляльок" [16: 265], а виступ Наполеона мімікою і жестами
нагадує "комедіанта Тальме" [16: 265]. Весь процес передачі влади Наполеону і свою власну присягу
Додатковим актам Наполеона Жув супроводжує саркастично-іронічною реплікою: "Це все
комедія" [16: 265-266]. Сценічна форма "театру у театрі" дає змогу драматургу створити модель світутеатру. Проте в аспекті художньому вона являє собою своєрідний коментар до дії, як і прологи,
епілоги та інші форми контакту й взаємодії сцени і глядачів у драмах Б. Брехта. Драматург на сцені
реконструює явище, його зовнішню грань, поверхню, а "кут несхожості вимірює ступінь обману,
ступінь об’єктивної брехні, закладеної у зовнішність життя" [18: 545]. Слід зауважити, що такий
художній принцип відповідав завданню Б. Брехта зображувати "оголене життя", відкидаючи буття
видиме, й показувати буття справжнє, а глядач повинен на сцені бачити "механіку суті" [18: 544].
Г. Бюхнер був тим драматургом, який розвинув традиції Х. Д. Граббе. Проголошена Х. Д. Граббе
відмова від класичного й романтичного мистецтва, що була пов’язана з прагненням створити нову
драматургію, яка б відповідала сучасності, у передберезневі роки досягла кульмінації саме у його
творчості. Між творіннями обох драматургів існує певна ідейно-художня схожість, зумовлена
однаковими поглядами митців щодо ролі й впливу драми. Як ранній і пізній Х. Д. Граббе, Г. Бюхнер
відмовився від так званих "ідеальних" поетів у традиції Ф. Шиллера. Як і Х. Д. Граббе, він прагнув до
правдивого зображення історії і писав про те, що завданням митця є "показувати світ таким, яким він
є, а не таким, яким він має бути" [19: 299]. Формулюючи принципи реалістичного мистецтва,
Г. Бюхнер пов’язав поняття правдивості з іменами В. Шекспіра і Й. В. Гете. Його твори, зокрема
"Смерть Дантона" (1835), суперечили не лише ідеологічним, але й естетичним потребам широкої
публіки. Те, що написав К. Гуцков Г. Бюхнеру, стосується обох драматургів: "Ваш "Дантон" не іде.
Можливо, Ви не знаєте причини? Тому, що Ви не оббрехали історію" [20: 78]. Спільним для них обох
є розуміння, що не герої, за своєю політичною волею визначають хід історії, а народні маси. Дантон
ніби вторує персонажу драми Х. Д. Граббе, гренадеру Вітрі, коли констатує: "Не ми зробили
революцію, а революція зробила нас" [21: 34]. Г. Бюхнер продовжує розпочатий Х. Д. Граббе,
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"демонтаж" героя. У комедії "Леонс і Лена" він чітко формулює свою позицію, коли примушує
Леонса на пропозицію Валері стати "героєм" дати відповідь: "Іди геть зі своєю романтикою
Олександра й Наполеона" [22: 125]. Однак вибір історичного матеріалу і його трактування свідчать
про значну відмінність між Х. Д. Граббе і Г. Бюхнером: останній втілює у драмі "Смерть Дантона"
кардинальні проблеми буржуазної революції на прикладі французької історії, проектуючи їх на
майбутні соціально-політичні перетворення у Німеччині. Він прагнув створити повчальну драму,
хотів вплинути на свого читача, бажав, щоб той зробив висновки із сценічно відтвореної ним історії.
Г. Бюхнер зображує не лише трагедію народу і його вождів, але й трагедію самої революції: вожді
змінюють один одного, а народ, як і раніше, бідує. Тому конфлікт "Дантона" драматург будує на
зіткненні протилежних точок зору на мету революції аскета Робесп’єра й гедоніста Дантона, а реакція
третьої сили – паризької бідноти – констатує хибність поглядів обох вождів. Якщо за жанровими
ознаками "Наполеон" Х. Д. Граббе тяжіє до хроніки, то бюхнерівський "Дантон" являє собою драмуідей, хоча в основу сюжетів обох творів покладено хронікальний принцип, який широко
застосовується в епічних творах великої форми.
Така побудова притаманна багатьом п’єсам Б. Брехта. Б. Брехт остаточно "демонтував" героя,
оскільки відчував відразу до ніцшеанського культу надлюдини, до всіх, хто творив історію,
використовуючи народ як пасивний матеріал. Він вважав, що від позиції так званої "маленької
людини" залежить доля світу, і, як і Г. Бюхнер, прагнув політично виховувати свого глядача. Тому в
центрі його драм звичайні люди, а їхній життєвий шлях подано у лінійному вимірі, у низці
самостійних, хронологічно послідовних картин ("Матінка Кураж та її діти", "Життя Галілея",
"Кар’єра Артуро Уї, яку можна було спинити", "Дні Комуни"). Завдяки такій композиційній побудові
п’єс, поділених у традиції Х. Д. Граббе і Г. Бюхнера на окремі відносно самостійні сцени й епізоди, Б.
Брехт досягає тієї "самостійності частин", яку класики вважали найхарактернішою рисою епосу.
Однак, звернувшись до жанру історичної хроніки, Б. Брехт "модернізує" традиційну форму, бо
нерідко в його драмах ("Матінка Кураж та її діти", "Кар’єра Артуро Уї, яку можна було спинити")
"жива історія водночас присутня і у формах умовних, і у формах історії", так "класична історична
хроніка набуває нового характеру – параболічного" [22: 125] й утверджується історична хронікаалегорія, жанр епічної драми ХХ століття, відмінною рисою якої є повчальний характер.
Порівнюючи драматургічний метод Х. Д. Граббе і Г. Бюхнера, слід зауважити також наступне:
незважаючи на те, що сценічне зображення історії, її рушійних сил у "Дантоні" походить до традиції
Х. Д. Граббе, у Г. Бюхнера всі структурні елементи уведені значно концентрованіше. У порівнянні з
"Наполеоном" кількість дійових осіб у "Дантоні" обмежена, значно менше масових сцен,
трьохрівневий вимір – теза – антитеза – констатація зберігається протягом усієї драми. Більшість сцен
надзвичайно стислі, являють собою епізоди, об’єднані системою мотивів або за допомогою монтажа
(звернення драматурга до монтажа було художньою необхідністю, продиктованою значним обсягом
історичного матеріалу) Включення Г. Бюхнером у подані в розширених часово-просторових рамках
історичні протиріччя ідейної полеміки між Дантоном і Робесп’єром надає композиційної стрункості
драмі, унеможливлює той розкол, який притаманний "Наполеону". Фабульно-композиційна побудова
драм Б. Брехта походить до традиції Г. Бюхнера, адже Б. Брехт надавав фабулі особливого значення.
На його думку, глядач "не повинен бути зкинутим у драматичну фабулу, як у річку, яка понесе його,
кидаючи то в один, то в інший бік" [23: 204]. Він вважав, що окремі події у драмі мають бути
пов’язаними між собою так, щоб вузли були очевидними" [23: 204], і принципово наголошував на
тому, що події в епічній драмі не повинні непримітно слідувати одна за одною, бо у проміжках між
ними "має народитися судження" [24: 205]. Задля цього драматург повинен ретельно узгоджувати між
собою окремі частини фабули, "надаючи кожній із них внутрішню структуру, так би мовити,
маленької п’єси всередині великої п’єси" [24: 205]. Таку внутрішню структуру в "Дантоні" при його
хронікальній композиції, коли епізоди, що слідують один за одним, є ланками одного ланцюга і
водночас мають самостійне значення, забезпечує трьохрівневий вимір.
Г. Бюхнер, як і Х. Д. Граббе, звертається до художньогоприйому "театр у театрі". Так він уводить
сцену суду над Дантоном, побудовану на діалозі прокурора й звинуваченого героя. Подібна
організація сценічної оповіді надає їй "демонстраційного характеру оповіді в ролях" [3: 250]. Більше
того, глядач уподібнюється до публіки із залу суду, він прагне розібратися у справі, що
розглядається, і це, у свою чергу, сприяє епізації драми. Форма судового процесу – реального чи
умовного – широко використовувалася Б. Брехтом ("Трьохкопійчаний роман", "Що той солдат, що
цей", "Круглоголові й гостроголові", "Добра людина із Сичуані", "Кавказьке крейдове коло" тощо).
Як форма організації сценічної дії судовий процес відповідає інтелектуальній природі драматургії
Б. Брехта, її параболічній побудові: сцена суду "є певною "малою параболою" всередині п’єси" [3:
250], бо в полеміці персонажів-антагоністів драматург має змогу втілити боротьбу ідей, зіткнення
протилежних філософсько-етичних і соціально-політичних позицій, виявити проблему, що має
універсальне значення, або через суд виразити авторську позицію. Саме таке зіткнення світоглядних
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позицій і складає сутність конфлікту епічної драми: він дозволяє створювати "сценічну дію, яка
спричиняє конфлікт у залі глядачів" [24: 192], завдяки чому, зауважує Б. Брехт, "боротьба нового зі
старим стає не лише змістом спектаклю, але і його наслідком" [25: 192].
Таки чином, можна зробити висновок, що національна традиція, пов’язана з розвитком
шекспірівської лінії в німецькій драматургії, мала велике значення як для формування теорії епічної
драми, так і для творчої практики Б. Брехта. У теорії епічної драми знаходять безпосереднє
відображення роздуми Й. В. Гете щодо особливостей драматургічного методу В. Шекспіра, а також
погляди Й. В. Гете і Ф. Шиллера стосовно специфіки драматичного й епічного начал та їхньої
діалектики. В свою чергу в новаторській реалістичній драмі Х. Д. Граббе й Г. Бюхнера знайшов
втілення новий конфлікт – на перший план висувається не доля історичного героя, сильної
особистості, а зіткнення політичних тенденцій доби. Такий конфлікт зумовив особливості художньої
форми, зокрема жанрової структури драм Х. Д. Граббе, Г. Бюхнера, а пізніше й Б. Брехта:
композиційну побудову у формі хроніки, вільне поводження з місцем і часом, відступ від
"арістотелівського" принципу єдності дії, монтаж відносно самостійних сцен і епізодів, а також
заміну показу оповіддю. Б. Брехт "модернізував" художній досвід літературних попередників. Така
модернізація стосується передусім традиційної жанрової форми історичної хроніки, бо драматург
втілював історію як у формах міметичного, так і неміметичного зображення, що сприяло
параболічності зображення й утвердженню жанру епічної драми – історичної хроніки-алегорії.
Надаючи особливого значення узгодженню між собою окремих частин фабули, коли кожна з них має
свою внутрішню структуру, Б. Брехт прагнув у такий спосіб стимулювати глядача робити висновки
щодо змісту кожного окремого епізоду, спрямовувати хід його думки. Надзвичайно плідним для
інтелектуального епічного театру Б. Брехта був художній досвід Х. Д. Граббе й Г. Бюхнера в
організації сценічної дії за допомогою художнього прийому "театру у театрі", завдяки якому
драматург має змогу зіткнути протилежні світоглядні ідеї, що, на думку Б. Брехта, складає сутність
конфлікту епічної драми. Новаторський підхід Б. Брехта до національної традиції знайшов також
відображення у переосмисленні ролі й призначенні пісні у драматичному творі: традиційну пісню у
драмах Б. Брехта замінили так звані сонги, які виконують функцію ефекту очуження або оповіді.
Розробляючи систему художніх засобів для заміни показу оповіддю, Б. Брехт звертається не лише до
оповідного діалогу і сонгів, що виконуються оповідачем або співаком, він використовує також
прологи, епілоги, сценічний коментар, що зумовлює наявність авторської позиції у драматичному
творі.
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Евченко Н.В. Б. Брехт в контексте немецкой реалистической драмы.
В статье рассматривается влияние на Б. Брехта, теоретика и практика эпической драмы,
национальной традиции, связанной с развитием шекспировской линии в немецкой реалистической
драме, а также новаторское переосмысление Б. Брехтом традиционной жанровой формы
исторической хроніки, роли и предназначения песни в драматическом произведении.
Y evchenko N.V . B. Brecht with the Context of the German Realist Drama.
The article discovers the influence on B. Brecht of the national tradition, connected with the
development in the German realist drama of the Shakespearean line as well as the B. Brecht’ s
innovatory reinterpretation of the traditional genre form of historical chronicle together with
the role and purpose of the song in the drama work.
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ЯКІСНА ТА КІЛЬКІСНА АСИМЕТРІЯ ЕКСПЛІЦИТНОГО ГЕНДЕРНОГО МАРКУВАННЯ
НАЗВ ОСІБ СУЧАСНОЇ АНГ ЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті розглядаються проблеми непропорційного експліцитного гендерного маркування
назв осіб сучасної англійської мови. Проілюстровано якісну та кількісну асиметрію у
використанні експліцитних гендерних маркерів назв осіб сучасної англійської мови в рамках
опозиції за статусними ознаками.
В англійській мові відсутня граматична категорія роду. Натомість функцію репрезентації в мові
гендерних ознак особи реалізують засоби функціонально-семантичного поля статі. Серед численних
засобів поля найбільшим потенціалом володіють ті одиниці мови, що вказують на гендер референта
експліцитно. Для іменників сучасної англійської мови властиві засоби експліцитного маркування
гендера референта (маркери суфікси та напівафікси). А саме вони, як зазначає А.П. Мартинюк,
надають гендерній референтній віднесеності стабільного характеру, незалежного від лінгвального
(екстралінгвального) контекстудискурсу [1: 68].
Метою статті є аналіз семантики гендерно-ненейтральних експліцитно маркованих назв осіб
сучасної англійської мови та визначення наявних асиметрій в корпусі релевантних одиниць в рамках
опозиції за статусними ознаками референта.
У вираженні опозиції за статусними ознаками, що утворюється трьома ступенями (низький,
середній та високий), залучені всі гендерні маркери-напівафікси англійської мови. Лексеми з
формантами -girl(girl-), -boy(boy-), -maid(maid-) регулярно номінують референтів з низьким
соціальним статусом, що обіймають незначні посади, виконують малооплачувану, некваліфіковану
роботу. Значний відсоток таких одиниць корелюють з лексемами, утвореними маркерами -woman
(woman-), -lady (lady-), -man (man-), -mаster (mаster-), що відповідно позначають осіб з вищим
соціальним статусом (cowboy, cowgirl (пастух, пастушка) – cowman, (працівник ферми, власник
ферми, власник худоби); office boy, office girl (службовець початківець у офісі, посильний, секретар)
– office man (працівник офісу, контори); showgirl (молода актриса, танцівниця, співачка) – showman
(ведучий свята, тамада, власник, директор цирку, атракціону, зоопарку тощо).
Маркери -lady (lady), -mistress (mistress-), -mаster (mаster-) здатні імплікувати ознаку "високий
соціальний статус", що ілюструють пари: bargeman (робітник на баржі) – bargemaster (господар,
власник баржі); dancing-girl (танцюристка, партнерка по танцю (на платних танцях)) – dancingmaster (учитель танців). Чітко прослідкувати здатність маркерів імплікувати статусні характеристики
дають можливість спільнокореневі ряди: horse-boy (помічник конюха, конюх) – horseman (вершник,
наїзник, їздок, кавалерист, кіннотник, конюх, кіннозаводчик, любитель коней), horsewoman
(вершниця, наїзниця, амазонка) – horsе-master (власник стайні, кіннозаводчик, майстерний вершник,
об’їждчик коней, любитель коней); postboy (листоноша) – postman (листоноша), postwoman (жінкалистоноша) – postmaster (начальник поштового відділення,
поштмейстер, стипендіат
Оксфордського університету, адміністратор вузла електронної пошти або конкретної підсистеми
Інтернету), postmistress (начальниця поштового відділення). Однак, такі співідношення є
нерегулярними, а опозиція інколи нейтралізується (lockman (locksman) (начальник шлюзу) –
lockmaster (начальник шлюзу); sales-girl (salesgirl) (продавщиця) – saleslady (продавщиця) –
saleswoman (продавщиця, комісіонерка)). Окремі маркери, в складі певних лексем можуть виражати
протилежні статусні характеристики. Формант -boy(boy-) регулярно використовується при творенні
маскулінізмів, що належать до сленгу, розмовної лексики, на позначення впливових осіб з
престижним соціальним становищем. Відповідників-фемінітизмів у таких лексем нами не виявлено.
У парах назв осіб, утворених від спільної основи маркерами з однаковим імплікаціоналом,
значення, як правило, відрізняються лише гендерною ознакою (aircraftsman (пілот найнижчого рангу
у британському флоті, рядовий авіації) – aircraftswoman (жінка-пілот найнижчого рангу у
британському флоті, рядова авіації); balance-master (еквілібрист; канатоходець) – balance-mistress
(еквілібристка; канатна танцівниця); barmaid (барменша, буфетниця) – barman
(бармен,
буфетник); busboy (чоловік, що миє посуд у ресторані та допомагає офіціантові) – bus girl (жінка,
що миє посуд у ресторані та допомагає офіціантові); stuntman (каскадер, дублер) – stuntwoman
(каскадера, дублерка)). Поряд з тим, нами виявлені пари, у яких відносно одного з членів відбувся
процес семантичної дерогації, що часто висвітлюється в працях по гендерній лінгвістиці,
публіцистиці [1: 137; 2; 3: 278]. Окрім лексем, що традиційно ілюструють дане явище (manager –
manageress, governor - governess, priest – priestess, conductor – conductress, master – mistress), можемо
© Федорова О.В., 2009
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навести наступні приклади: handmaid (служниця) – hand-man (майстер на всі руки); leading lady
(акторка, що виконує головну роль у виставі, кінофільмі, телепередачі) – leading man (видатний
державний діяч); steward (стюард, управляючий маєтком, розпорядник майна, організатор
масштабних суспільних подій, людина, що забезпечує провізією, продуктами, офіціант на судні) –
stewardess (стюардеса, покоївка на кораблі); baron (барон, суддя, магнат, впливова особа у певній
сфері суспільного життя, командуючий армією, в'язень, що має найбільший вплив серед інших
засуджених) – baroness (баронеса, дружина барона); keyman (провідний спеціаліст, фахівець; особа,
що відіграє в певній сфері провідну роль; телеграфіст) – keywoman (телеграфістка) тощо). У даних
парах фемінітизм номінує референтів з нижчим соціальним статусом, кваліфікацією, посадою,
майновим станом, суспільним визнанням, має менше значень порівняно з маскулінізмом, що типово є
багатозначним. Відмітимо, що таких пар виявлено нами значно менше, ніж пар, де семантичної
дерогації не відбулось. Існує протилежна тенденція: маскулінізм (рідше фемінітизм), розширюючи
своє значення, набуває негативних конотацій і використовується в набутих значеннях для номінації
осіб з гіршими соціальними показниками (anchorman (ведучий на радіо, телебаченні; людина, що дає
відчуття захищеності, упевненості; студент, що погано вчиться; учасник спортивної командної
естафети, що приходить до фінішу останнім; людина, від якої повністю залежить ефективна
діяльність фірми, підприємства, бізнесу тощо) – anchorwoman (ведуча на радіо, телебаченні);
caveman (печерна людина; агресивний, грубий чоловік, що захоплюється власною силою) – cavewoman
(печерна жінка); clubman (член клубу; завсідник нічних клубів; марнотратник) – clubwoman (жінкачлен клубу); cowboy (пастух; житель заходу США; хуліган; герой книги, фільму-вестерну тощо;
нечесна у бізнесі людина, що постачає продукти, надає послуги поганої якості або за завищеною
ціною; дисидент; політик, що має інші ніж у партії погляди, не підкоряється партійній дисципліні;
одинак; повстанець; необережний, легковажний водій; незалежний, легковажний чоловік) – cowgirl
(пастушка; жителька Заходу США; скотарка на ранчо).
Поряд із градуальною опозицією гендерних маркерів за статусною ознакою, існує також і
кількісна асиметрія, що виявляється у наявності лакун серед назв жінок та чоловіків у певних
тематичних групах. Або у протилежному явищі – виникненні великої кількості синонімів для
номінації осіб, що характеризуються соціально значимою ознакою, професією, родом діяльності. З
метою виявлення кількісної асиметрії у співвідношенні ЕМ назв чоловіків та жінок, автори
співставили ряди фемінітизмів та маскулінізмів та виокремили пари, що ідентичні за твірною
основою. Зауважимо, що пари відбирались за критерієм ідентичної форми твірної основи, хоча це не
завжди передбачає ідентичність семантики похідних одиниць. Оскільки, нерідко компоненти діади
мають відмінні значення, конотації, сполучуваність. У таких парах компоненти можуть корелювати
лише за окремими семемами, або зовсім відрізнятись значеннями. Перелічені розбіжності становлять
безпосередній науковий інтерес для даного дослідження.
Отож, у корпусі експліцитно маркованих за гендерною ознакою назв осіб сучасної англійської
мови, нами виділено 142 пари, у яких маскулінізм та фемінітизм утворені на базі спільної твірної
основи за допомогою відповідних експліцитних маркерів. Окремі лексеми, що марковані різними
маркерами, є дуже близькими за значеннями, що дало нам підставу включити їх до однієї пари
(bagman – bag lady (bag woman)), інші одиниці навпаки можуть входити до складу кількох пар на
основі спільності значень (barman – bargirl, barman – barmaid). Поряд із цим переліком діад "ЕМ
маскулінізм – ЕМ фемінітизм", ми виділяємо ще 146 пар, де експліцитно маркованому фемінітизмові
відповідає експліцитно немаркований маскулінізм (baron – baroness, abbot – abbess), або семемамаскулінізм багатозначної назви особи (procurer – procuress, testator – testatrix). Оскільки
маскулінізми, що експліцитно немаркованими, не є предметом нашого дослідження, ми розглядаємо
їх лише як фонові елементи для виявлення специфіки семантично споріднених експліцитно
маркованих назв жінок.
Враховуючи кількість усіх гендерно ненейтральних експліцитно маркованих назв осіб виявлених
нами в лексикографічному описі (близько 960 лексем), число тих, що корелюють між собою за
формою (284 лексеми, 142 пари відповідно) є незначним і становить лише 30%. До їх складу входять
близько 40% фемінітизмів (від загальної кількості близько 360) та лише 23% маскулінізмів (від
загальної кількості близько 610). Як показує дане співвідношення, ексліцитне маркування назв
чоловіків та жінок в англійській мові не є пропорційним.
Використання маркерів при утворення маскулінізмів та фемінітизмів суттєво відрізняється в
певних тематичних групах назв осіб. Лакуни та розгалуджені синонімічні ряди виявляють гендерну
стереотипність в процесах номінації осіб, властиву сучасній англійській мові. Показовими, на нашу
думку, є наступні тематичні групи: назви осіб, що займаються проституцією, кримінальною
діяльністю, важкою фізичною працею, задіяні в сфері обслуговування.
До групи експліцитно маркованих фемінітизмів зі спільним значенням "повія, розпусна жінка" ми
віднесли близько тридцяти одиниць. Серед них переважають назви жінок з формантами -woman
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(woman-) (fallen woman, kept woman, loose woman, other woman, sausy woman, scarlet woman, woman of
pleasure, woman of the street), -girl (girl-) ( bad girl, bargirl, B-girl, call girl, corner girl, good-time girl, joy
girl, Page Three girl, working girl, yes-girl) та -lady (lady-) (foxy lady, lady of easy virtue, lady of pleasure,
lady of the evening, lady of the night, painted lady ). Одиниць даного семантичного плану з маркерами wife
та -mistress (mistress-) не виявлено. Названі одиниці корелюють лише з окремими
маскулінізмами (kept woman – kept man). Назви чоловіків даної групи обмежені (rent boy, toy boy,
playboy, dirty old man).
Протилежна тенденція існує в групі назв осіб, об’єднаних значенням "особа, що займається
кримінальною діяльністю, веде такий спосіб життя, що засуджується суспільством". З поміж усіх
гендерних маркерів, найширше в даній групі використовується -man (man-) та -boy (boy-) зрідка woman (woman-) та -lady (lady-). Hайчисленнішим є синонімічні ряди зі значенням "вбивця, кілер"
(gunman, hatchat man, henchman, hit man, rodman), "наркоторговець" (candy man, kick man, my man)
"наркоман" (stick man, T-man, needle man, junkerman, freshman, teaman, baseman), "грабіжник, злодій"
(cracksman, ice-man, secondstoryman, highwayman), "зломщик сейфів" (peteman, tool-man, tankman,
yeggman), "хуліган" (rah-rah boy, bully boy, bovver boy), "шахрай" (con man, lurckman, magsman,
penman), "бандит, злочинець" (wide boy, trigger man, strong-arm man, buttonman), "сутенер" (fancy
man, flashman), "жебрак, волоцюга" (alms man, clothes man, rag-man). Більшість із наведених назв
чоловіків не мають відповідників-фемінітизмів, окрім highwayman, bagwoman (bag lady), murderess.
Окремі лексеми корелюють лише за первинними семемами, що не є негативно конотованими
(caveman (печерна людина; агресивний, грубий чоловік, що захоплюється власною силою) –
cavewoman – печерна жінка). Така непропорційність у розподілі назв чоловіків та жінок, свідчить про
особливості англомовної картини світу, в якій типовим злочинцем є чоловік, а прототипом особи, що
надає сексуальні послуги за гроші – жінка. Спільнокоренева пара bad girl (повія) – bad man
(злочинець) особливо яскраво виявляє даний стереотип. Серед негативно забарвлених маскулінізмів,
багато таких, що вказують на значну силу референта, якою він користується в корисливих, злочинних
цілях (bully boy, he-man, caveman, macho man, strong-man, strong-arm man). Однак, чоловік, що
поводиться неагресивно, чутливий, сприймається як нетиповий (new man).
Одним з основних факторів, що формують статус особи є посада, професія, вид діяльності. Назви
осіб за професією становлять переважну більшість серед експліцитно маркованих за гендерною
ознакою. До них належать як марковані напівафіксами, так і суфіксами лексеми. Відокремивши пари
"маскулінізм – фемінітизм", що ідентичні за семою "професія, заняття, рід діяльності", ми відмітили
ряд закономірностей.
Нами не виявлено експліцитно маркованих назв жінок за професією, що корелюють з наявними
маскулінізмами у тематичних групах "будівництво" (bridgemaster , bulldozerman, hodman, riddle man,
hawk-boy), "промисловість" (coalman, ironmaster , pikeman, surfaceman, barmaster , pitman), "комунальне
господарство" (gasman, linesman, waterman, wireman, ashman, sanitation man, binman), "фінансування
та податкова справа" (boardman, pick-up man, headache man, money man, City man, thirdsman, tax man ),
"лісозаготівля" (axeman, logman, lumberman, raftsman, timberman, woodman), "морська служба, флот"
(beachmaster, cabin boy, ice-master, keelman, midshipman, , galleyman, ship-master, ship boy, seaman
тощо).
Напротивагу, типово жіночими вважаються професії в сфері обслуговування приватних будинків,
офісів, прибирання, ведення домашнього господарства (charlady, cleaning woman, scrubwoman,
servant-girl, waiting-lady, waiting-maid, waiting-woman, house-maid, lady-help, woman-servant, dinner
lady, tea-lady, hand-maid), догляду за дітьми (au pair girl, nursery-maid). Спільнокореневі корелятимаскулінізми даної групи виражають значення, що рідко пов’язані з перерахованими видами
діяльності (hand-man (майстер на всі руки; підмайстер), nurseryman (садівник у розсаднику; робітник
оранжереї; власник розсадника), houseman (лікар, що живе при лікарні; інтерн; різноробочий в домі,
готелі тощо)).
Домінують назви чоловіків і в тій частині експліцитно маркованого за гендерною ознакою
вокабуляру, що є назвами професій в сфері державного управління (alderman, boy uptown,
burgomaster, elder statesman, але assemblyman – assemblywoman, statesman – stateswoman), політичної
діяльності (advance man, backroom boy, bestman, four-minute man, hatchet man, orangeman, party-man,
spoilsman, placeman Congressman – Congresswoman, councilman – councilwoman), сільського
господарства (cattleman, gadman, harvestman, husbandman, plough-boy, shedman, sheepman, sicleman
cowboy – cowgirl, dairyman – dairy-woman, shepherd – shepherdess), музики (bandmaster , bandman,
concertmaster , sightsman але chorus girl, chorine, choir-boy choir-girl, music-master – music-mistress,
songster – songstress), ремісництва (clay-man, dressman, glassman, hackney-man, hammer-man, maltman,
tinman але spinner – spinstress, craftsman – craftswoman), військової служби (banner-man, cavalryman,
fugleman, foeman, riffle-man, cadreman, guardsman проте serviceman – servicewoman).
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Кількісно ЕМ маскулінізми переважають у групі назв осіб, що об’єднані спільним значенням
"водій, той, що керує транспортним засобом" (boatman, bulldozerman, cabman, carman, carriage-man,
cartman, coachman, gigman, keelboatman, lighter-man, shipman, wainman, yahtsman тощо). Серед
нечисленних фемінітизмів даної групи наявні назви жінок, що їздять верхи, керують повітряним,
водним траспортом, але не автомобільним, залізнодорожнім (horsewoman, equestrienne, aircraftsman,
aviatrix, boatwoman, helmswoman).
Існують тематичні групи, де лексеми з найбільш узагальненим значенням є гендерно
диференційованими, а спеціалізовані терміни – виявляють гендерну асиметрію. До таких можна
віднести назви осіб в сфері торгівлі (shop-boy, shopman – shopwoman, shop-maid, shop-girl; salesman –
saleslady, saleswoman, salesgirl; tradesman – tradeswoman але apple-woman, fishwife, oyster-woman,
shrimp-girl та butter man, silk-man, toyman, muffinman, glassman ), спорту (athlete – athletess, sportsman
– sportswoman проте bat-boy, batsman, cliffman, matman, safetyman, trackman, drill-master ), телебачення
(anchorman – anchorwoman тоді, як lighting man, link-man, mediaman, quizmaster , colourman та
continuity-girl).
Отож, як переконливо свідчать наведені приклади, експліцитне гендерне маркування назв осіб в
сучасній англійській мові є асиметричним як в плані семантики утворюваних маркерами одиниць, так
і в плані кількісного співвідношення експліцитно маркованих фемінітизмів та маскулінізмів в певних
тематичних групах.
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Федорова О.В. Качественная и количественная ассиметрия эксплицитного гендерного
маркирования названий лица современого английского язика.
В статье рассматриваются проблемы непропорционального эксплицитного гендерного
маркирования названий лица современного английского языка. Проилюстрирована качественная и
количественная асиметрия в использовании эксплицитных гендерных маркеров названий лица
современного английского языка в рамках оппозиции за статусными характеристиками.
Fedorova O.V . Qualitative and Quantitative Asymmetry in the Explicite Gender Marking
of the Names of Persons in Modern English.
The article deals with the problems of qualitative and quantitative asymmetry in the explicite gender
marking of the names of persons in English. The qualitative and quantitative asymmetry in the usage of
explicite gender markers of the names of persons in English is illustrated within the status opposition.
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ФР АЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ У СТРУКТУРІ НОВОЇ ДР АМИ
(НА МАТЕРІАЛІ П’ЄСИ В. ВИННИЧЕНКА "МІЖ ДВОХ СИЛ")
Предметом вивчення у статті є узуальні й індивідуально-авторські українські та іншомовні
фразеологічні одиниці мови драми В. Винниченка "Між двох сил". Визначається місце даних одиниць,
особливості функціонування у структурі нової драми, їхнє значення у розкритті ідейної
наснаженості твору.
Творчість Володимира Винниченка-драматурга завжди привертала до себе увагу бунтівливим
бажанням шукати нове, нестандартною інтерпретацією нестандартної проблематики, втіленням нових
художніх форм [1: 76]. Невідповідність гасел і практики, благородних цілей і недостойних засобів їх
досягнення, взаємозв’язок політики й етики становили основу Винниченкових роздумів і сум’ять [1:
76]. І чи не найяскравіше їх втілення знаходимо у драмі "Між двох сил", написаної у трагічні для
історії України дні, у якій повнокровно й динамічно зображуються події спроби відновлення
української самостійної держави та напружену трагіку боротьби за неї [2: 23].
Х удожньомуосмисленню драми "Між двох сил" зокрема присвятили свої праці В. Панченко [1],
Ю. Бойко-Блохін [2], С. Михида [3]. Проте лінгвальні особливості твору лише починають привертати
увагу дослідників [4].
З огляду на те, що новий театр вимагав сконцентрованих засобів зображення, таких, що сприяли б
максимальному засвоєнню, охопленню думки автора, втілення задуму драматурга, важливим, на
нашу думку, є вивчення особливостей функціонування у драматичному творі фразеологічних
одиниць, здатних не лише назвати, а й дати точну, виразну, емоційно та експресивно наснажену
характеристику об’єкта, висловити ставлення до нього [5: 4]. Аналіз фразеологічних одиниць у
структурі нової драми і є метою представленої статті.
Саме фразеологізми яскраво характеризують персонажів драми, що зокрема спостерігаємо і в
ремарках. Наприклад: "Христя. (Років 24-х, білява, з м'якими рисами лиця, одягнена в білу блюзку й
синю модну спідницю, на спині дві коси. Х утко входить і шукає по хаті, поглядаючи скоса на
Панаса)". (Дія перша), коли поглядати скоса – "ставитися з підозрою до кого-небудь, виявляти своє
незадоволення кимось" [ФСУМ: 657]. "Панас. (Сам. Стоїть якийсь час непорушне, в задумі, потім
стріпує головою, немов одганяючи думки, рішуче закачує рукава й починає стругати, наспівуючи
"Гей, не шуми, луже"). (Дія перша), коли виганяти з голови – "позбуватися якої-небудь нав’язливої
думки" [ФСУМ: 84].
Іноді у ремарках виступає такий різновид семантичної трансформації фразеологізмів як подвійна
актуалізація, коли компоненти ФО реалізуються у прямому значенні (такий прийом характерний для
мови драматичних творів В. Винниченка загалом, а не лише для ремарок, про що йтиметься нижче):
"Гликерія Хвед. Ну-ну, що ти. Господь з тобою? Як же так: приїхавши та не закусить. Оце добре було
б. Софія. (Розводить руками.) Ну, що ж! Марку, що це ти робиш? " (Дія перша)
Пор.: розводити руками – "виявляти свою неспроможність щось зробити, у чомусь розібратися
[ФСУМ: 746] і відповідний жест, коли персонаж зокрема сам демонструє неспроможність опиратися
матері, її вмовлянням. "Софія. (Тихо, зціпивши зуби.) Я ошиблась. Я надеюсь на вашу помощь". (Дія
третя). Пор.: зціпивши зуби – "стримуючи свої почуття, бажання; напруживши всі сили" [ФСУМ:
348] і демонструвати, у даному випадку глядачам драми, таке стримування власних почуттів та
емоцій.
"Входить Грінберг. (Озирається, шукає очима по хаті, питає.) Что, ушел уже этот странный
господин? Кто он такой?" (Дія третя), коли шукати очима – "пильно оглядати, обстежувати кого-,
що-небудь" [ФСУМ: 550].
Репліки персонажів супроводжуютьсявиразними жестами, рухами, мімікою, на які накладаються і
значення фразеологізмів.
Окремі мовні явища більше помітні у друкованому тексті, оскільки в ньому помітніші, на них
довше затримується читачева увага, вони мають "більше шансів на естетичне осмислення й соціальну
оцінку" [6: 141]. Наприклад: "Панас. (Спокійно.) Тільки так і можна... (Раптом, не стримавши себе,
вибухає несподіваним гнівом.) Тільки так і можна! Чуєш ти?! Тільки так можна й треба. Треба-а!
Чуєш?! Христя. (Злякано, тихо.) Чого ж ти на мене кричиш? ... Христя (Вибухнувши плачем, вибігає з
хати.)
Стрілянина знов вибухає, ще з дужчою силою. Гарматні розриви чуються раз поз раз, майже без
перерви, утворюючи страшний грохот". (Дія перша). Порівняємо: вибухнути плачем – "почати
нестримно, гірко плакати"; вибухнути гнівом – "раптово розсердитися, почати бурхливо виявляти
© У стенко Н.В., 2009
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невдоволення". І поряд характеристика стрілянини, що лунає довкола, коли вибухнути – "раптово
виникати, починатися з великою силою" [9: 120]
Компонент ФО вибухати, притаманний двом різним одиницям, як лексична одиниця виступає для
характеристики ситуації і в такому широкому контексті виконує об’єднуючу функцію.
Не менш образно, експресивно наснажено виступають фразеологізми й у характеристиці
персонажа іншим персонажем, наприклад: " Панас. (З посмішкою пильно дивлячись на неї.) Дитинча,
навіщо ти собі кігтоньки в серце запускаєш? Га? Навіщо дряпаєш? Нікому з того абсолютно ніякої
користи немає. Повір ти мені. Христя. (Плаче.) Панас.. Так... Додряпалась. Христя. Ти нік...коли м..мене не любив... Тільки її... І тепер... " (Дія перша), коли кігті в серце запускати – "дошкуляти комунебудь чимось" [ФСУМ: 302]; дряпати серце – "дошкуляти кому-небудь, спричиняти душевний
біль" [ФСУМ: 967]. У кількох виразних словах, сталих виразах розкривається уся складність
"трикутника" взаємин Панаса та двох рідних сестер – Софії та Христі. І надалі взаємини цих трьох
персонажів розвиватимуться саме через призму цього "трикутника", на який накладається ще й
конфлікт соціальний.
На окрему увагу заслуговує характеристика колишнього поміщика Білянкевича, який "...мав
тисячу десятин, кінський завод, дівочий гарем, інгуську охрану, а тепер вчиться чоботи шить ...
любить неньку Україну й хоче записатись у вільні козаки" (Дія перша). Проте одяг пролетарія не
змінив суті цієї людини, що протягом усієї драми у різний спосіб підкреслює Винниченко: "Панас..
Не хвилюйтеся, Христенько.. Він не образився. Він пізніше у свій час прийде. От вони перегризуть
собі горла, а він тоді прийде, залигає обох і сяде". (Дія перша).
Цікаво, що характеризує Білянкевича Панас – сила, яка намагається зберегти нейтралітет і до
певного часу залишається у ролі стороннього спостерігача. Ремарка до другої дії підтверджує думку
Панаса, створюючи своєрідне обрамлення: "Коли в сінях стихає, в кімнату обережно входить
Білянкевич. Він немов винюхує, озирається, усе розглядає. Зупиняється і, скоса дивлячись на вікно і
прислухаючись, ледве помітно вдоволено посміхається". ( Дія друга).
У драматичних творах В. Винниченка фразеологізми виступають і як засіб індивідуалізації
мовлення персонажа, зокрема у драмі "Між двох сил" такими є Микита Сліпченко, Гликерія
Хведорівна, красногвардійці: "Софія.... І яке щастя говорить по-своєму, наче плаваєш. (Лукаво.) Ну,
тату, тепер ви вже, розказував мені Арсен, не матимете нас, дітей, що ми "дурну хохлаччину"
заводимо? Га? Сліпченко. Буває, дочко, що й старі розуму навчаються. Вік живи, вік учись. А дурнем
помреш. Христя. О, тато тепер таким українцем став, що й нас за пояс заткне. Софія. Браво!" (Дія
перша). У контексті ФО розуму навчаються набуває значення "навчитися чогось нового, відмінного
від звичного", порівняємо: розуму навчити – "виховувати кого-небудь на основі справедливості,
відповідно до усталених правил та звичаїв" [ФСУМ: 521]. Наступне прислів’я підсилює, увиразнює
значення фразеологізму, а крім того несподівана парадоксальність висновоку надає відтінку
самоіронії усій репліці Микити Сліпченка. Про ступінь, повноту такого навчання свідчить
характеристика Христі: заткнути за пояс кого – "перевершувати кого-небудь у чомусь" [ФСУМ:
318] – грайливість, іронічність поєднуються із вираженням почуття гордості за батька.
Зовсім інший Сліпченко у ситуації, коли вільних козаків розбито і вони змушені тікати з міста:
"Сліпченко. А-а? Надумався? Ну, та пізно. Ми виступаємо з города. Зайшли попрощаться. Виганя
кацапня з рідної хати! Продали свої синки, продали, зрадили, наплювали самі собі в душу... Ай, Боже!
Ай, Боже! Що з такими робити? Що робить з ними? На вогні пекти? Різать на дрібні шматки? І
Тихон же з ними! Панас. Так як виступать, то виступать. Нема чого сидіть. Ходімте! … Сліпченко.
Ну, то й не треба будить. Скажете, що були. Та ми скоро вернемось. Це чорта вже з два! Каменя на
камені не лишимо. Вивішаємо падлюк до кореня. Кацапа як не винищити до ноги, то й ради з ним
нема! Ну, будем прощатись. Ви, Панасе, зоставайтесь з жінками". (Дія друга). Емоційний аналіз
ситуації, у якому переважають саме фразеологізми.
Так само виразний, експресивний Сліпченко і в останній дії драми, коли складається інший
розподіл сил. Прийом прямого порівняння з іншим літературним твором, іншим письменником,
іншим часом, проте об’єднані вони однією проблемою, одним горем: лист і слова цього листа
Сліпченка-батька безпосередньо перегукуються зі словами Тараса Бульби, зверненими до Остапа:
"Софія. (Розгортає листа, трохи про себе читає.) Ні, не можу. Читай ти. Тихон. (Читає.) "Останній раз
моє слово до вас, братоубийці!. (На якийсь мент спиняється.) Три тижні минуло, як ви предали мене і
сина мого Марка в руки ворогів нашого народу. Але проти вашої волі моє нікчемне життя врятувала
доля. Щоб мучився я і в муках кінчив послідні дні свої, обливаючись соромом за діла дітей своїх. Чом
я вас малими не придушив, щоб не ганьбили мого сивого волосся? Доки ж ви будете розпинать
нещасну націю вашу, мерзенні вилупки? Доки будете знущаться з народу, який на своє лихо породив
вас? Що ви робите? Схаменіться прокляті:.. Востаннє кричу вам з намученого серця: киньте,
покайтеся, а не покаєтесь, то проклинаю вас своїм батьківським, невміручим прокляттям. Не діти в
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мені, а вороги люті. Своєю старою рукою застрелю зрадників, братоубивців і ворогів свого народу.
Микита Сліпченко …" (Дія четверта).
Гликерія Хведорівна – матір великої родини Сліпченків. Для її мовлення характерні вигукові
фразеологізми на вираження благання, розпачу, жалю: вона прагне зберегти усю велику родину у
страшний час розбрату й смертей, для неї дорогі усі діти й байдуже до їх політичних переконань.
Проте материнська любов не має для цього сил: "Гликерія Хвед.. Діти, діти! Знов! Марку, не чіпляйся
ж ти, ради Бога". (Дія перша). "Гликерія Хвед. Ох, Боже мій! Батьку! Та що ж це таке?! Та діти ж
рідні! Брати ж вони!" (Дія перша). "Гликерія Хвед. Ох, побачить вона! Ох, послідні дні настали...
Боже ж мій. Боже ж мій! Де ж це наші? Може, й на світі вже немає? Змилуйся, царице небесна..."
(Дія друга).
"Гликерія Хвед. (Плаче.) Годі, доню, ходім... Бог з ними". (Дія третя). "Гликерія Хвед. (Встає, іде
до Софії.) Дитино. Напиши. Напиши, моя бідна. Благаю тебе, ради твоєї матері. Я ж... Я ж... Боже
мій, Боже мій. Що ж це робиться. Брат на брата. Батько на дітей. Софієчко, доню моя. Напиши ж, що
він говорить. Хіба ж тобі ті страшні люди рідніші за батька, за братіків твоїх, за матір твою?" (Дія
четверта).
І сучасники, і дослідники творчості В. Винниченка зазначають, що його п’єси мають багато
включень російською [4: 41]. У драмі "Між двох сил" зокрема майже виключно російськомовна уся
третя дія. Крім того, що фразеологізми виступають засобом індивідуалізації персонажів, вони ще й
виразно окреслюють їхню національну належність. У драмі такими, наприклад, є 1-й і 2-й
красногвардійці (українець та росіянин): "1-й красногв. Готово! Пришили. Больше не встанеть, сукин
сын. 2-й красногв. Носом так и клюнул в стенку. 1-й красногв. Стой! Ведуть офицера! А-а, чортова
душе, трусишся? Ач-ач, як ноги підгинаються. О, о, хапається за бариньку, за бариньку. А тій якого
чорта там… А-а, руки хапає цілувать. Так її, прикладом, падлюку. Верно, оттак, ногою. До стєнки
ставай, чого там руки цілувать. Правильно. Умліла. Оттак краще". (Дія третя). Подвійна актуалізація
фразеологізмів ноги підгинаються, до стєнки ставай, чого там руки цілувать.
"2-й красногв. (Також бере.) Ох, да и спать же буду! Устал, как пес. Три ночи ни на минуту не
спал. 1-й красногв. Я з неделю вже не сплю. Та й ще не спав би з неделю, аби передушить усіх
буржуїв. Вичистить до ноги, щоб і духу їхнього не пахло. Чисто всіх, з дітьми, з жінками... 2-й
красногв. Чтоб и на расплод не осталось? (Поглядають на Софію)". (Дія третя).
Как пес (устал) – дуже, до крайнощів (утомився, голодний, замерз та ін.) [ФСРМ: 442]; ни на
минуту – ні на короткий час [ФСРМ: 249].
"1-й красногв. Та й її слід би тоже... Що їх жаліть? Вони нас жаліли? От нехай тепер самі
покуштують. У сіх вирізать, проклятих! 2-й красногв. Дда-а... Тронулась умом. Надо было отпустить
малаго. 1-й красногв. Куда пустить?! Кого? Варняка чортзна-що. З тих малих повиростають великі,
то вони нам покажуть. Ходім лучче! (Виходять.)". (Дія третя).
Тронулась умом – "стати психічно ненормальним, душевнохворим" [ФСРМ: 482].
У драмі фразеологізми виступають і як яскравий засіб самоаналізу персонажів, що увиразнює
текст, емоційно наснажує його. Наприклад, щодо характеристики зовнішності: "Панас. Ну, скажіть на
милость, що значить одна маленька, паршивенька, цапина борідка. В руки взять нема чого, а як
зголив, так які сльози через неї. Ні, дитинча, годі, я заведу через місяць тобі таку, що всі кацапи
будуть ахкать...побачиш... " (Дія перша). Піки емоційного навантаження монологу містяться саме у
фразеологізмах, які у даному випадку виступають контекстуальнимиантонімами: в руки взять нема
чого – дуже маленька, не варта ніякої уваги (при цьому ряд означень-характеристик бороди Панаса
(маленька, паршива, цапина ) градаційно підсилюється ФО) і всі кацапи будуть ахкать – виражати
здивування, захоплення чимось.
Характеристика психічного стану персонажа має свої особливості у драмі "Між двох сил",
оскільки вони слугують "другою лінією" порівняно із зображенням протистояння соціального,
ідейного й ідеологічного. Наприклад: "Христя. (Плаче й сміється.) Я поганка. Паню! Ти не сердься на
мене, але мені так боліло ввесь час, так боліло. А тепер, знаєш, легче. Як сказала, так і легче. Панас.
(З усміхом.) Ну, звичайно, як звалиш каменюку, так воно вмить легче". (Дія перша). Унікальність
функціонування ФО у цьому діалозі полягає в тому, що В. Винниченко використав виключно
однотипно трансформовані одиниці з одним і тим же усіченим компонентом душа, порівняємо: душа
болить – "хто-небудь дуже переживає, страждає з якогось приводу" [ФСУМ: 277], легко на душі –
"приємно, спокійно, радісно комусь" [ФСУМ: 418], як камінь з душі звалити – "відчути велике
полегшення, повністю розслабитися, заспокоїтися після чого-небудь" [ФСУМ: 324]. Таке усічення
концентрує, увиразнює, відточує емоцію непевності, напруження Христі стосовно невпевненості у
почуттях Панаса щодо неї порівняно із коханням до старшої сестри. У січений компонент даних
фразеологізмів легко відновлюється на основі мовної традиції.
І навпаки, впевненість, фізичну і моральну стійкість, стабільність демонструє у першій дії драми
сама Софія Сліпченко (навіть з огляду на те, що вона чотири доби їхала потягом "У вагоні четвертого
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класу, двоє суток не виходячи з вагона. Один салдат спав на плечі, другий на колінах, третій впірався
ногами об мою голову, четвертий дихав у шию". (Дія перша)): "Софія. А почуваю себе як свіженький
огірочок". (Дія перша). "Софія. Ну, Г осподи! Що я, панночка яка-небудь, од вистрілу в істерику
впаду? Я в Петрограді мартовську й октябрьську революції пережила, і то не ховалась, а то тут..."
(Дія перша).
Проте Софія у третій дії – це вже зовсім інша жінка: знервована, розгублена, принижена ситуацією
("Софія. (З одчаєм і мукою шепоче). Ох, Боже ж мій! Ох, Боже ж мій! (Кусає хустку, щоб не
ридать)"; "Софія. (Тихо, зціпивши зуби.) Я ошиблась. Я надеюсь на вашу помощь"; "Софія. Ви мелете
чортзна-що. Говоріть же, як визволить, ну, говоріть!"). І таку зміну також майстерно кількома
ремарками, репліками змальовує Володимир Винниченко.
У драмі "Між двох сил" втілилися соціальні, моральні, політичні суперечності періоду
громадянської війни на Україні. Володимир Винниченко майстерно відтворив високу драматичну
напругу. Одним із дієвих мовних засобів для цього виступають фразеологічні одиниці, що
вживаються як у мовленні персонажів, так і авторських ремарках. З метою посилення виразності
драматург використовує структурні та структурно-семантичні трансформації фразеологізмів.
Органічною складовою драми виступають російськомовні вислови і фразеологізми зокрема, що з
одного боку виступає засобом національної ідентифікації, а з іншого сприяє більш точному
відтворенню конфлікту між ворогуючими сторонами.
Драма "Між двох сил" є вагомим внеском у національну скарбницю драматургії, виступає
яскравим зразком українського мовлення першої чверті ХХ століття.
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Матеріал надійшов до редакції 15.01. 2009 року
Устенко Н.В. Фразеологические единицы в структуре новой драмы
(на материале пьесы В. Винниченко "Между двух сил").
Предметом изучения в статье выступают узуальные и индивидуально-авторские как украинские,
так и иноязычные фразеологические единицы драмы В. Винниченко "Между двух сил". Определяется
место данных единиц, особенности функционирования в структуре новой драмы, их значение для
раскрытия идейного содержания пьесы.
Ustenko N.V . The Phraseological Units in the New Drama Structure
(on the material of V . Vynnychanko's play "Between Two Forces".
The subject of this article deals with generally established, individual Ukrainian and foreign phraseological
units of the drama by V. Vynnychenko: "Between Two Forces". The place of given units, the peculiarities of
functioning in the structure of a new drama, their meaning in the opening of the ideal load of the drama are
revealed there.
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Житомирського державного університету ім. І. Франка відбулися ІІ Драматургічні читання –
Всеукраїнська з міжнародною участю наукова конференція "Епічна драма Б. Брехта в культурноісторичному просторі ХХ століття". Ініціатором конференції виступила кафедра теорії та історії
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Ukraine, німецький культурний центр, від імені якого учасників конференції привітала Реґіна АнгутФрамм.
Ідея конференції була сформульована професором О.С. Чирковим під час підведення підсумків І
Драматургічних читань, проведених 29-30 листопада 2006 року. Професор О.С. Чирков став автором
конференц-проекту ІІ Драматургічних читань, присвячених епічній драмі Б. Брехта та її впливу на
розвиток драматургії та театру в минулому столітті. Ця проблематика є центральною для наукової
творчості керівника наукової школи "Теорія та історія драми" та його учнів. Восени 2008 року при
кафедрі німецької мови (навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського
державного університету ім. І. Франка) за ініціативою професора О.С. Чиркова було створено
наукову лабораторію "Brecht-Zentrum", директором якої стала учениця професора кандидат
філологічних наук, доцент, завідувач кафедри німецької мови С.Ф. Соколовська. Зазначимо, що
майже до 80-х років ХХ століття у вітчизняному літературознавстві епічна драма як теоретична
проблема або заперечувалась, або ставилася під сумнів. З виходом у 1988 році монографії професора
О.С. Чиркова "Эпическая драма (проблемы теории и поэтики)", рецензентом якої був академік НАН
України Д.В. Затонський, проблема повстала як теоретично значуща.
ІІ Драматургічні читання відкрив ректор Житомирського державного університету ім. І. Франка,
доктор філософських наук, професор, академік АН ВО України П.Ю. Саух. Він привітав усіх
учасників конференції та висловив задоволення з приводу того, що наукова традиція проведення
Драматургічних читань, розпочата два роки тому, має продовження на якісно новому рівні.
Відправною точкою для пленарного засідання стала доповідь професора О.С. Чиркова "Епічний
театр – театр діалектичний?", в якій феномен епічного театру було розглянуто в контексті загального
розвитку світової драматургії та театрального мистецтва. Велику увагу викликала доповідь доктора
філологічних наук, професора національного університету "Києво-Могилянська академія"
Б.Б. Шалагінова "Фауст" Й.В. Гете: до питання про національні витоки епічного театру Б. Брехта".
Знаковою подією для всіх учасників ІІ Драматургічних читань став виступ доктора філологічних
наук, професора Томського державного педагогічного університету (Росія) В.Є. Головчинер "Епічна
драма в Росії: досвід до Б. Брехта". В.Є. Головчинер – один з провідних фахівців в галузі епічної
драми, автор монографії "Эпическая драма в русской литературе ХХ века" (2001 р.), рецензентом якої
був професор О.С. Чирков. На жаль, доктор філологічних наук, професор О.Є. Бондарева (Київський
міський педагогічний університет ім. Б.Д. Грінченка) особисто не змогла взяти участь у ІІ
Драматургічних читаннях, але її доповідь "Традиції і технології епічного театру в новітній
українській драматургії" було зачитано на пленарному засіданні. З цікавістю учасники конференції
заслухали доповідь доктора філологічних наук, професора кафедри українського літературознавства
та компаративістики Житомирського державного університету ім. І. Франка П.В. Білоуса "П’єса
І. Кочерги "Алмазне жорно" як народно-епічна драма". Пленарне засідання продовжив виступ
доктора філологічних наук, професора, академіка АН ВО України Л.К. Оляндер (Волинський
національний університет, м. Луцьк) "Епічний компонент ліро-драматичної поеми А. Міцкевича
"Дзяди". Таврійський національний університет на ІІ Драматургічних читаннях представив доктор
філологічних наук, професор В.І. Гуменюк, який виступив з доповіддю "Епічне начало в п’єсі
А. Кримова "Нелегалка". Традиціям епічного театру в сучасній українській радіодраматургії був
присвячений виступ кандидата філологічних наук, доцента В.Г. Даниленка (м. Київ). Завершила
пленарне засідання доповідь учня професора О.С. Чиркова, кандидата філологічних наук, доцента
Є.М. Васильєва (Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету)
"Авторські жанрові визначення в епічній драматургії ХХ століття".
Таким чином, на пленарному засіданні було розглянуто теоретичні та історико-літературні
проблеми розвитку епічної драми в контексті світового літературного процесу, а також в межах
національних літератур – німецької, російської, української, польської.
Роботу ІІ Драматургічних читань продовжили доповіді на секціях "Проблеми теорії епічної драми
в контексті літературознавчого дискурсу ХХ століття" (керівники професор В.Є. Головчинер та
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доцент Є.М. Васильєв), "Епічна драма Б. Брехта та драматургічні пошуки ХХ століття" (керівники
професори П.В. Білоус та В.І. Гуменюк), "Епічна драма Б. Брехта й класична драматургічна
спадщина" (керівники професори Л.К. Оляндер та Б.Б. Шалагінов).
10 грудня 2008 року підсумки роботи ІІ Драматургічних читань були підведені на пленарному
засіданні, де виступили зі звітами керівники секцій. Учасники конференції поділилися думками про
перспективи подальшого розвитку епічної драми та її наукового осягнення. ІІ Драматургічні читання
були охарактеризовані як такі, що відбулися, позначили завершення чергового етапу розвитку
наукової школи професора О.С. Чиркова. Учасники Всеукраїнської з міжнародною участю наукової
конференції "Епічна драма Б. Брехта в культурно-історичному просторі ХХ століття" висловили
сподівання, що традиція проведення Драматургічних читань надалі буде продовжена.
Н.І. Астрахан,
кандидат філологічних наук, доцент
зав. кафедри теорії та історії світової літератури
Житомирськогодержавного університету імені Івана Франка
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ПРАВИЛА
для авторів "Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка"
У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" публікуються
оригінальні (раніше не опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних
галузей науки. Вони повинні бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота.
Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами:
Мова рукопису– українська.
Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа
Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети
додається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором
(філологом), а роздруківка тексту – ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути
ідентичним роздруківці.
2. Параметри сторінки: формат А4, поля – 3 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см,
нижній колонтитул– 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).
3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається
набирати лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі
тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та
є більшим за довжиною від дефісу). Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Використання
інших стилів не допускається.
4. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 см, відступи зліва і справа – 0 мм, інтервал
між рядками одинарний, інтервал між абзацами – 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо
інше не передбачено даними правилами).
5. Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт і разом з
надписами поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру
поля. Нижній абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по
центру.
6. Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця".
7. Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і
відповідати наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt,
Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.
Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення:
Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу
колонку з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.

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

в) вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
г) місце роботи: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу
назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться у
дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;
д) персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
е) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з
вирівнюванням по центру);
є) анотація статті (5 рядків) українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив,
окремий абзац з вирівнюванням по центру);
ж) текст статті;
з) список використаної літератури;
і) місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р.
(окремий абзац, вирівнювання по правому краю);
ї) анотації статті російською та англійською мовами.
10. Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання
позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки відділяється двокрапкою,
наприклад, [6: 35]; номер тому також відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 2: 35] (6 пункт списку
літератури, другий том, 35 сторінка); декілька джерел відділяються крапкою з комою, наприклад,
[6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. Список починається підзаголовком "Список використаних джерел та
літератури" (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
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. – V ol. 18. – P. 1-173.
Стаття у збірнику
Арутюнова Н. Д. Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические аспекты изучения
предложения и текста. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 9-12.
Searle J. R. What Is a Speech Act? // Philosophy in America. – London: Longman Group, 1965. –
Р. 221-239.
Автореферат дисертації
Васько Р. В. Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис.
... канд. філол. наук: 10.02.04 / Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1997. – 24 с.
Дисертація
Квеселевич Д. И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра
филол. наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с.
Тези доповіді
Манакін В. М. Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов'янських мов //
Проблеми зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції / Університет мовознавства
НАН України. – Київ, 1996. – С. 29-31.
11. Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив).
Зразки:
Стеценко О. И. Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и
английском языках (на материале журнальных статей по машиностроению).
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного
функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом,
синтаксическом и текстовом.
Stetsenko O. I. Style peculiarities of scientific technical literature in Ukrainian and English (on the
material of journal articles in the field of mechanical engineering).
Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are
revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic and textual.
Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматися не будуть.
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, провідному фахівцю підрозділу з
питань інтелектуальної власності Щербаковій Н. П. (каб. 204 центрального корпусу). Дискети, що
містять остаточні (з усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються
окремо у видавничий відділ університету Зарицькій О. Л. (кім. № 213 центрального корпусу).
Дискети з текстами статей авторам не повертаються.
Редколегія

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. У становам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб
більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового
видання.
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до
друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші
роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному
вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними
завданнями; аналіз останніх
досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор,
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена
стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження
з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і
перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
4. Спеціалізованим
ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт
зараховувати статті, подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови
дотримання вимог до них, викладених у п.3 даної постанови.
5. Встановити обов'язковим подання до ВАК України разом із клопотанням про внесення
видання до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у
Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.
6. Зобов'язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надсилати
до ВАК України один контрольний примірник видання із супровідним листом.
7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня
публікацій у фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення
відповідних змін до переліку фахових видань.
Голова ВАК України

В. В. Скопенко

Вчений секретар
ВАК України
Л. М. Артюшин
"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", № 1, 2003 р.

